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Το Τραπεζικό Μοντέλο [1]

 Περίοδος Πιστωτικών Κανόνων
– Κεντρικός καθορισμός του τι και πως χρηματοδοτείται
– Χρηματοδότηση της παραγωγής και όχι της κατανάλωσης
– Δημιουργία ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων & οργανισμών που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες 

ανάγκες (ΤΤ, ΤΠΔ, Επενδυτικές Τράπεζες, Κτηματική Τράπεζα)
– Δέσμευση κεφαλαίων ασφαλιστικών οργανισμών για χαμηλότοκη χρηματοδότηση 

επενδύσεων
– Περιορισμοί κίνησης συναλλάγματος
– Αυστηροί κανόνες και Έλεγχος από Τράπεζα της Ελλάδος

 Αποτελέσματα
– Ανάπτυξη – ευημερία των αριθμών κατά περιόδους
– Ο κατασκευαστικός τομέας ατμομηχανή της όποιας ανάπτυξης
– Σταδιακή παραγωγική απαξίωση μετά την είσοδο στην ΕΟΚ, με ιδιαίτερα εμφανή τα 

αποτελέσματα στον αγροτικό τομέα και τον τομέα της μεταποίησης που συνδέεται με τον 
αγροτικό

– Δανεικά και αγύριστα, θαλασσοδάνεια κ.λ.π. που διαμόρφωσαν τη γενιά των προβληματικών 
επιχειρήσεων από τα τέλη της δεκαετίας 1970 και μετά.

– Χάθηκαν τεράστια κεφάλαια από το ασφαλιστικό σύστημα καθώς τα αποθεματικά του ήταν 
κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και ήταν στην ουσία άτοκα.



  

Το Τραπεζικό Μοντέλο [2]

Οι ειδικοί της Επιτροπής Καρατζά αποφάνθηκαν ότι η 
απελευθέρωση του Πιστωτικού Συστήματος από τους 
Κανόνες θα διαμορφώσει συνθήκες ανάπτυξης για την 
οικονομία και το Τραπεζικό Σύστημα 

 Περίοδος Απελευθέρωσης
– Σταδιακή κατάργηση των πιστωτικών κανόνων και όλου του 

θεσμοθετημένου συστήματος όπως περιγράφηκε
– «Αυτορρύθμιση» από τις ίδιες τις τράπεζες και τον μεταξύ τους 

«ανταγωνισμό»
– Οι τράπεζες με τα κριτήριά τους δανειοδοτούν ότι θεωρούν 

«σωστό» δηλαδή επικερδές για τα συμφέροντά τους
– Καταργούνται σταδιακά οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί 

(επενδυτικές τράπεζες, κτηματική τράπεζα, ΤΤ με τη μορφή που 
είχε ως Ταμιευτήριο)



  

Το Τραπεζικό Μοντέλο [3]

 Τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης τα ζήσαμε στην τελευταία 15ετία. 
Ενδεικτικά γιατί θα μπορούσαμε να περιγράφουμε με τις ώρες.

– Επί της ουσίας καταργήθηκαν όλοι οι εξωτερικοί έλεγχοι και μείναμε με τα μεγάλα 
λόγια για το δείκτη φερεγγυότητας στο 8%, της μέτρα της Βασιλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ με τον 
αυτοέλεγχο από τις ίδιες τις τράπεζες και τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης 
κινδύνων. Η αποτελεσματικότητα αυτής της «προσπάθειας» καταγράφεται 
ανάγλυφα στη σημερινή κατάσταση των τραπεζών.

– Κυνήγι του κέρδους με κάθε τρόπο. Συνθήκες απόλυτης κερδοσκοπίας
– Η εποχή της φούσκας του χρηματιστηρίου δεν είναι και πολύ μακριά
– Αγνοήθηκε η παραγωγική βάση και οι σχετικές επενδύσεις στην οικονομία
– Καταργήθηκαν εξειδικευμένες μελετητικές – αναπτυξιακές μονάδες  και μονάδες 

χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.
– Επικεντρώθηκε η πιστωτική λειτουργία κατά βάση στον κατασκευαστικό τομέα, 

χρηματοδότηση μεγάλων έργων, Ολυμπιάδα και στεγαστικά δάνεια προς ιδιώτες.
– Όταν ξέσπασε η κρίση περιορίστηκε η χρηματοδότηση στην οικονομία και 

επικεντρώθηκαν στα κρατικά ομόλογα. 
– Το τελικό αποτέλεσμα γνωστό….  Μόνο από το PSI οι 4 συστημικές είχαν ζημιά 

28 δις €  



  

Ποιό Είναι το Πρόβλημα Σήμερα

Τραπεζικό σύστημα 
 Βασισμένο στη χρηματοδότηση της κατανάλωσης, της 

στεγαστικής πίστης και του κατασκευαστικού τομέα, 
 Χαμηλή εξειδίκευση στη χρηματοδότηση επενδύσεων
 Χωρίς ειδικά πιστωτικά ιδρύματα με τεχνογνωσία, 

προσωπικό και διαδικασίες που θα γνωρίζουν και 
συνεπώς θα μπορούν να αξιολογούν και να 
χρηματοδοτούν επενδύσεις

 Αρωγός των πολιτικών επιλογών της κάθε κυβέρνησης 
ανεξάρτητα αν έχει πλήρως ιδιωτικοποιηθεί

 Με τεράστια ανοίγματα – προβλήματα που τα καλύπτει 
κάθε φορά ο Ελληνικό Λαός 



  

Το Πρόβλημα σε Αριθμούς

 Ίδια κεφάλαια μετά την 1η ανακεφαλαιοποίηση 23 δις € (περίπου) + 
38 δις προβλέψεις

 Σύνολο Χορηγήσεων 220 δις €  & Σύνολο Καταθέσεων 160 δις €
 Χρηματοδοτικό κενό (καταθέσεις – χορηγήσεις) – 60 δις €. Με 

δεδομένο ότι υπάρχουν και μια σειρά επενδύσεις σε άλλα στοιχεία 
του ενεργητικού το χρηματοδοτικό κενό είναι ακόμα μεγαλύτερο.

 Τρέχουσες Υποχρεώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο 92 δις €
– Μετοχικό Κεφάλαιο – Προνομιούχες Μετοχές 4,5 δις €
– Εγγύηση Δανεισμού Πιστωτικών Ιδρυμάτων 85 δις €
– Ειδικά Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 2,4 δις €

 Οι τρέχουσες ανάγκες χρηματοδότησης (Ιαν. 2014) 60,7 δις € από 
ΕΚΤ και 10,1 από το Μηχανισμό Έκτακτης Χρηματοδότησης (ELA)

 Βεβαιωμένα προβληματικά δάνεια 75 δις € τέλος 2013.



  

Συμπεράσματα [1]

Κάποιοι οδήγησαν το τραπεζικό σύστημα να βρίσκεται σήμερα σε μια 
κατάσταση 

 χωρίς ίδια κεφάλαια, 
 με ένα τεράστιο χρηματοδοτικό έλλειμμα και 
 σε σταδιακή μείωση των αποταμιεύσεων καθώς από ότι έχει μείνει, αφού 

έφυγαν μερικές δεκάδες δις € στο εξωτερικό από τους έχοντες, σήμερα η 
κοινωνία σταδιακά είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί  ένα μέρος της 
συσσωρευμένης αποταμίευσης για να πληρώνει τους συνεχώς 
επιβαλλομένους νέους φόρους που απευθύνονται στους πολλούς και στα 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα,

 φυσικά με τους ίδιους διαχειριστές που οδήγησαν τις τράπεζες στην πράξη 
στη χρεοκοπία, 

 αφού όμως ο Ελληνικό Λαός καταβάλλει σε κάθε ανάγκη το απαιτούμενα 
κεφάλαια με τις κάθε μορφής ανακεφαλαιοποίησεις, με όρους και 
προϋποθέσεις που εξυπηρετούν τον ιδιωτικό έλεγχο των τραπεζών, που 
συνεχίζουν συνεπώς να ζουν με δημόσιο χρήμα



  

Συμπεράσματα [2]

 Την ίδια στιγμή ο Ελληνικός Λαός έχοντας υποστεί συνολικά μια μείωση του 
εισοδήματός του κατά 1/3 αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ζήτημα της 
επιβίωσης πολύ δε περισσότερο αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα δάνεια που 
έλαβε υπό τελείως διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και φυσικά με 
διαφορετικές αξίες στα πάγια περιουσιακά του στοιχεία.

 Τα προβληματικά δάνεια αυξάνουν με ανεξέλεγκτους ρυθμούς

 Οι Τράπεζες, που ανακεφαλαιοποιούνται με χρήματα του Λαού αντί να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σε ρεαλιστική βάση αξιοποιούν το νομικό 
πλαίσιο που τις ευνοεί για να επιτίθενται με κάθε τρόπο στους δανειολήπτες.  

 Η ολοένα και μεγαλύτερη αδυναμία της κοινωνίας (ιδιώτες και επιχειρήσεις) 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις απο το δανεισμό επιτείνουν την 
προβληματική κατάσταση των τραπεζών και επιδεινώνουν το φαύλο κύκλο 
της ύφεσης στην Ελληνική οικονομία. 



  

Η Νέα Ανακεφαλαιοποίηση [1]

 Μετά από ένα διάλογο εντυπώσεων, μέσα από τα ΜΜΕ που προσπαθούν 
να διατυπώσουν κλίμα «success story» για την κυβερνητική πολιτική, 
αποφασίστηκε ότι χρειάζονται τώρα τουλάχιστον 6,4 δις € για τη νέα 
ανακεφαλαιοποίηση.

 Για να εκτιμήσουμε το success story ας θυμηθούμε 
– τις δηλώσεις όλων των αρμοδίων στα μέσα του 2013 ότι με την τότε 

ανακεφαλαιοποίηση αντιμετωπίζονται τα προβλήματα φερεγγυότητας και 
ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος μέχρι και το 2015.

– τις υποσχέσεις όλων (κυβέρνησης, τραπεζών, ΜΜΕ) για αύξηση της ρευστότητας 
στην αγορά και ανακοπή της ύφεσης  

– το σύνολο των διαφορών στα μεγέθη που προαναφέραμε (51 δις ίδια κεφάλαια + 
προβλέψεις έναντι 75 δις προβληματικών δανείων τα οποία συνεχίζουν να 
αυξάνονται με ανεξέλεγκτα υψηλούς ρυθμούς)

– τους απαράδεκτους κοινωνικά όρους με τους οποίους έγινε η πρώτη 
ανακεφαλαιοποίηση παραδίδοντας τα χρήματα που δανείστηκε ο Ελληνικός Λαός 
στους χρεοκοπημένους τραπεζίτες να τα διαχειριστούν.



  

Η Νέα Ανακεφαλαιοποίηση [2]

 Για να φανούν λίγα τα ποσά της ανακεφαλαιοποίησης έχουν γίνει 
διάφορες «εκτιμήσεις» 

– δείκτης φερεγγυότητας το 2016 στο 8% από 10% που ήταν πριν (2013). 
Αυτό αυτό έχει σαν συνέπεια να μειώνονται τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια 
κατά 6 δις τουλάχιστον

– Η ανεργία θα μειωθεί κατά 6% την περίοδο 2014-2017 όταν το ΑΕΠ θα 
έχει αυξηθεί κατά 7,2% (αν δεχθούμε ότι θα έχει συμβεί), μεγέθη τα οποία 
δεν είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους.

 Οι νέες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης (6.4 δις  €) εξειδικεύονται ως 
εξής:

– Eurobank 2,945 δις €,
– Εθνική 2,183 δις €,
– Πειραιώς 425 εκ. €,
– Alpha Bank 262 εκ. €,
– Attica Bank 397 εκ. €,
– Πανελλήνια Τράπεζα 169 εκ. €



  

Η Νέα Ανακεφαλαιοποίηση [3]

 Το κατά πόσον αρκούν αυτά τα κεφάλαια θα το ξαναδούμε σε ένα 
χρόνο. Τα σενάρια Μια και έχουμε «χορτάσει» από διαβεβαιώσεις ότι 
αυτά είναι τα τελευταία και μετά θα ακολουθήσει ανάπτυξη και η 
αντιστροφή της αρνητικής πορείας.

 Σε κάθε περίπτωση με τη νέα ανακεφαλαιοποίηση δεν υπάρχει 
περίπτωση να αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά και να συμβάλλουν 
στην ανακοπή της υφεσιακής διαδρομής. Το αρνητικό «μάθημα» του 
2013, με πολύ μεγαλύτερη ανακεφαλαιοποίηση, θα συνεχιστεί και το 
2014. Όσα χρήματα μπαίνουν στις τράπεζες με οποιοδήποτε τρόπο 
δεν κατευθύνονται να συμβάλουν στην έξοδο από την ύφεση αλλά 
στην απομόχλευση. Να εξυπηρετηθεί ο δανεισμός από την ΕΚΤ και 
τον ELA και να μειωθεί η δανειακή έκθεση, εντείνοντας τις εισπράξεις 
και μη χορηγώντας νέα δάνεια.



  

Η Νέα Ανακεφαλαιοποίηση [4]

 Η νέα ανακεφαλαιοποίηση και η αλλαγή των όρων εις βάρος του Ελληνικού 
Λαού ντύνονται με παχιά λόγια «θα πέσει χρήμα στην αγορά»

 Κάποιοι από τα ειδικά ΜΜΕ λένε ότι μόνο η αύξηση των Πειραιώς και Alpha 
κατά 3,2 – 3,5 δις θα έχουν σαν συνέπεια, με βάση των πολλαπλασιαστή, 
αύξησης των χρηματοδοτήσεων για την οικονομία της «τάξης τουλάχιστον 
των 25-30 δις €». 

 Βέβαια η πρακτική της πολύ μεγαλύτερης πρώτης ανακεφαλαιοποίησης 
έδειξε ότι δεν έπεσε ούτε € στην αγορά, για να ομολογήσουν τα ίδια τα ειδικά 
ΜΜΕ ότι «Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν είχε στόχο την 
επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά την αποπληρωμή του ELA της έκτακτης 
παροχής ρευστότητας από την ΤτΕ» η οποία είχε μεγαλύτερο κόστος από τη 
χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, και συμπληρώνουν κυνικά «ότι οι πολιτικές 
αναφορές «θα πέσει ρευστότητα στην αγορά είναι ένας ιδεατός στόχος που 
για την ώρα παραμένει μύθος».



  

Η Νέα Ανακεφαλαιοποίηση [5]

 Όμως για να γίνει και αυτή η νέα ανακεφαλαιοποίηση ετοιμάζεται από 
την «κυβέρνηση» & τρόικα ένα ακόμα πραξικόπημα εις βάρος της 
κοινωνίας. 

 Η ανακεφαλαιοποίηση θέλουν να γίνει με όρους που συμφέρουν τους 
Τραπεζίτες, συνεπώς απαιτείται η τροποποίηση του πλαισίου 
ανακεφαλαιοποίησης, όπως ίσχυσε πέρσι και ήταν ληστρικό. Πρέπει 
να γίνει ακόμα πιο ληστρικό, κόντρα στις αντιρρήσεις που έχουν 
εκφραστεί ακόμα και από βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.



  

Η Νέα Ανακεφαλαιοποίηση [6]

 Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος 
λεηλασίας  με τα δεδομένα της πρώτης 
ανακεφαλαιοποίησης πριν την «βελτίωση» 

– 28 δις για ανακεφαλαιοποίηση των 4 συστημικών
– 14 δις που πήγαν στις μη συστημικές για να εξυγιανθούν και να 

τις πάρουν οι 4 συστημικές
– Σύνολο 42 δις. Η συζήτηση για δυνατότητα να λάβει πίσω ένα 

μέρος από αυτά το δημόσιο ξεκινά από τα 26 δις που έχει 
αναφέρει το ΔΝΤ για να καταλήξουν στα 18 δις σε τιμές Δεκ. 2013 
από «ειδικούς».

– Η οποιαδήποτε τροποποίηση επί το δυσμενέστερο των όρων της 
1ης ανακεφαλαιοποίησης θα έχει σαν συνέπεια να πάμε 
παρακάτω από τα 18 δις €.



  

Πως Αντιμετωπίζουμε την Κατάσταση

 Αλλαγή πλαισίου οικονομικής πολιτικής
 Απαλλαγή απο Μνημόνια και το σημερινό 

περιεχόμενο των δανειακών συμβάσεων
 Ανατροπή των πολιτικών της λιτότητας και της 

πλήρους φιλελευθεροποίησης της οικονομίας
 Κάλυψη άμεσων αναγκών επιβίωσης του Λαού
 Σχεδιασμένη Παραγωγική Ανασυγκρότηση



  

Άξονες Πολιτικής στον Τραπεζικό 
Τομέα

 Ρόλος = Εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας

 Κρατικοποίηση – Εθνικοποίηση Τραπεζών

 Κοινωνικός Έλεγχος Λειτουργίας & Διαχείρισης

 Ενίσχυση Ελεγκτικών Μηχανισμών – Ρόλος Τράπεζας Ελλάδος

 Σεισάχθεια

 Υποστήριξη – Χρηματοδότηση Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

 Εξασφάλιση των Καταθέσεων

 Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση

 Απόδοση ευθυνών για όσα έχουν συμβεί εις βάρος της Κοινωνίας



  

Ο Ρόλος του Τραπεζικού Συστήματος [1]

 Ριζική αλλαγή στους σκοπούς και στον τρόπο λειτουργία τους τραπεζικού 
συστήματος. Από μηχανισμός εξυπηρέτησης της κερδοσκοπίας να γίνει 
υπηρέτης των αναγκών της κοινωνίας και στυλοβάτης της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης.

 Με δεδομένα 
– Σήμερα οι Τράπεζες, στο σύνολό τους στην Ελλάδα είναι και τυπικά δημόσιες 

αφού ανακεφαλαιοποιήθηκαν με δημόσιο χρήμα.
– Αποτελούν κοινωνικό θεσμό, 

 διαχειριζόμενες τα χρήματα των καταθέσεων μιας ολόκληρης κοινωνίας
 χρηματοδοτώντας την πορεία της οικονομίας και παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία 

της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία
– Διαχειρίζονται χρήματα πολλαπλάσια των ιδίων κεφαλαίων τους, τα οποία όπως 

αποδείχθηκε δεν τα διαχειρίστηκαν «χρηστά»
– Τα μεγέθη τους είναι τέτοια που οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα, όπως έχει 

αποδειχθεί διαχρονικά, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν χωρίς τη συνδρομή 
του Κράτους δηλαδή του συνόλου της κοινωνίας που πληρώνει στο τέλος το 
λογαριασμό που αφήνουν οι εκάστοτε τραπεζίτες (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα). 



  

Ο Ρόλος του Τραπεζικού Συστήματος [2]

 Το Τραπεζικό σύστημα, πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες 
της κοινωνίας και να βρίσκεται κάτω από το συνεχή της 
έλεγχο. 

 Συνεπώς το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στις 
παρούσες συνθήκες είναι οι τράπεζες να περάσουν απ΄ 
ευθείας στη διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου. 

 Οι σημερινές διοικήσεις που βαρύνονται με τη χρεοκοπία 
των τραπεζών και επιβάρυναν τον Ελληνικό Λαό με 
δεκάδες δισεκατομμύρια € δεν νομιμοποιούνται να 
συνεχίζουν τη διαχείριση αλλά πρέπει να «εξηγήσουν» τα 
αποτελέσματα της μέχρι σήμερα διαχείρισης που έκαναν.



  

Κοινωνικός Έλεγχος [1]

 Ο Νόμος 1365/1983 του Γερ. Αρσένη ονομάστηκε νόμος για την Κοινωνικοποίηση των 
Δημόσιων Επιχειρήσεων στην πράξη κατάντησε μέσο συνδιοίκησης για τους 
συνδικαλιστές, απόσπασης προσωπικών προνομιών και οικονομικού βολέματος 
χωρίς να προσφέρει επί της ουσίας τίποτα στο εργατικό και το λαϊκό κίνημα. Αντίθετα 
αποτέλεσε μηχανισμό ενσωμάτωσης σε διαχειριστικές λογικές, εκτός από το βόλεμα 
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας.

 Ζητούμενο συνεπώς ο πραγματικός κοινωνικός έλεγχος, ιδιαίτερα στον τραπεζικό 
τομέα όπου α) γίνεται διαχείριση των κοινωνικών αποταμιεύσεων και β) οι τράπεζες 
σήμερα ανήκουν ολοκληρωτικά στο Δημόσιο, δηλαδή στους Έλληνες Πολίτες που στο 
όνομά τους έγινε ο δανεισμός των 50 δις για τη σωτηρία – ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών.

 Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Κοινωνία θα πρέπει να διαμορφώσει θεσμούς και 
κουλτούρα που θα ριζώσουν βαθιά στην μέσα της για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε 
πρώτη φάση αλλά και διαχρονικά σε αυτή την υποχρέωση. Για να μην μετατραπούν 
για μία ακόμα φορά οι τράπεζες σε λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε κυβερνώντος 
κόμματος και σε χώρο διαχείρισης σύμφωνα με τα προσωπικά κριτήρια του εκάστοτε 
δοτού επικεφαλής και των «συν αυτώ».



  

Κοινωνικός Έλεγχος [2]

 Στο πλαίσιο αυτό μπορεί 
– να εκπονούνται με ευρεία κοινωνική συμμετοχή και έλεγχο υλοποίησης 

στη συνέχεια προγραμματικά πλαίσια με βάση το γενικότερο πρόγραμμα 
παραγωγικής ανασυγκρότησης και να εξειδικεύονται – συμφωνούνται με 
τις τράπεζες για υλοποίηση 

– να συγκροτηθεί κεντρικά φορέας με υποστήριξη ειδικών για να παρέχει 
τεχνική βοήθεια σε όσους θα συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
των προγραμματικών πλαισίων, κοινωνικού ελέγχου συνολικά της 
λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, και ελέγχου εφαρμογής των 
προγραμματικών πλαισίων τόσο ανά τράπεζα όσο και συνολικά. 

 Μέσα από αυτή τη διαδικασία και στη βάση της επίτευξης των 
εκάστοτε στόχων θα αξιολογείται και η κάθε διοίκηση τράπεζας.



  

Δομή Τραπεζικού Συστήματος [1]

 Κεντρική Τράπεζα

 Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί

 Επενδυτικές Τράπεζες

 Συνεταιριστικές – Τοπικού χαρακτήρα Τράπεζες

 Εμπορικές Τράπεζες



  

Δομή Τραπεζικού Συστήματος [2]

Ενίσχυση Ελεγκτικών Μηχανισμών - Ρόλος Τράπεζας Ελλάδος 
 Η Τράπεζα της Ελλάδος ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο και ελέγεχεται 

από αυτό. Σταματά να αποτελεί α) «συν τοις άλλοις» και μία κερδοσκοπική 
ΑΕ και β) να είναι «ανεξάρτητη» ανεξέλεγκτη από το Ελληνικό Κράτος.

 Υπόκειται σε κοινωνικό έλεγχο όπως και όλο το τραπεζικό σύστημα

 Λειτουργεί με κριτήριο την εξυπηρέτηση των αναγκών και των στόχων της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης

 Επικεντρώνεται στις άμεσες υποχρεώσεις της
– να θέτει τους κανόνες λειτουργίας του πιστωτικού συστήματος, 
– να ελέγχει με αυστηρό τρόπο και με συγκεκριμένη μεθοδολογία την τήρησή τους 

από τις τράπεζες
– να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος και της αγοράς 

εξασφαλίζοντας με τις παρεμβάσεις την απαιτούμενη ρευστότητα για το σύνολο 
της οικονομίας



  

Δομή Τραπεζικού Συστήματος [3]

 Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί
– Για τις ειδικότερες ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας αλλά και την 

συγκέντρωσης των αποταμιεύσεων δημιουργούνται ειδικοί οργανισμοί
 Για τη στεγαστική πίστη σε επίπεδο πρώτης κατοικίας οργανισμός που θα 

παρέχει χαμηλότοκα δάνεια κατά τα πρότυπα του παρελθόντος του ΟΕΚ. Οι 
Εμπορικές τράπεζες δεν θα συμμετέχουν κατά κανόνα στη χρηματοδότηση της 
στεγαστικής πίστης πρώτης κατοικίας πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

 Οργανισμός χρηματοδότησης αγροτικού τομέα. Χρηματοδοτεί την ετήσια 
παραγωγική δραστηριότητα των αγροτών

 Οργανισμός συγκέντρωσης αποταμιεύσεων

– Για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρηματοδότησης επενδυτικών – 
αναπτυξιακών προγραμμάτων μπορούν να δημιουργηθούν Επενδυτικές 
Τράπεζες που χρηματοδοτούνται μέσω της έκδοσης ομολόγων και καθώς 
διαθέτουν τεχνογνωσία στο αντικείμενο διαχειρίζονται τους ανάλογους 
πόρους από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

– Για την ενίσχυση της άμεσης επενδυτικής δραστηριότητας του κράτους 
μέσω του ΠΔΕ και την ενίσχυση των διαδικασιών άντλησης πόρων από 
την ΕΕ μπορεί να δημιουργηθεί ειδικός τραπεζικός οργανισμός με το 
συγκεκριμένο αντικείμενο



  

Δομή Τραπεζικού Συστήματος [4]

 Συνεταιριστικές – Τοπικού χαρακτήρα Τράπεζες
– Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου και κινήτρων για τη 

συγκρότηση συνεταιριστικών ή μη τραπεζών τοπικού 
χαρακτήρα που θα συμβάλουν στην  κινητοποίηση – 
αξιοποίηση πόρων για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση σε περιφερειακό επίπεδο. 

– Αξιοποιώντας συνδυαστικά τις δυνατότητες για 
συνεταιριστικές τράπεζες και την κοινωνική – 
αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να διαμορφωθεί ένα 
δίκτυο μικρο-χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο που 
θα δώσει ώθηση στις τοπικές κοινωνίας. 



  

Δομή Τραπεζικού Συστήματος [5]

 Εμπορικές Τράπεζες
– Οι μεγάλες, δημόσιας ιδιοκτησίας, «συστημικές» εμπορικές τράπεζες συνεχίζουν 

να αποτελούν τον κύριο κορμό του Τραπεζικού συστήματος μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης και πλήρους λειτουργίας των επί 
μέρους εξειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

– Εξετάζοντας τη σύνθεση του προσωπικού, την ιστορική εξειδίκευση, την τρέχουσα 
διάρθρωση του δικτύου τους και τις δυνατότητες των 4 συστημικών τραπεζών θα 
πρέπει να αναζητηθούν λύσεις στην κατεύθυνση της ενδεχόμενης διάσπασης 
τμημάτων τους και της ενσωμάτωσής τους στα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα που θα 
δημιουργηθούν.

– Λειτουργούν κάτω από το αυστηρό πλαίσιο εξυπηρέτησης των αναγκών της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης και όχι με κριτήριο το κέρδος και την κερδοσκοπία.

– Όσες ιδιωτικές ή ξένες, μικρού μεγέθους, τράπεζες υπάρχουν θα λειτουργούν με 
τους κανόνες πιστοδοτήσεων και εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος και 
γενικότερα θα συμμορφώνονται με το ισχύον  θεσμικό πλαίσιο σε όλα τα θέματα 
(πάταξη φοροδιαφυγής, έλεγχος κινήσεων κεφαλαίων κ.λ.π.). Σκοπός της 
λειτουργίας τους θα συνεχίσει να είναι η αποκόμιση κέρδους χωρίς όμως να 
εφαρμόζουν παράλογη τιμολογιακή πολιτική και χρεώσεις και χωρίς να υπηρετούν 
κινήσεις κερδοσκοπίας.



  

Σεισάχθεια με Κοινωνικά και Οικονομικά 
Κριτήρια [1]

 Σεισάχθεια για να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες, να διαμορφωθούν 
προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας και να δημιουργηθεί  
ένα σταθερό πλαίσιο εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζών.

 

 Σύνδεση της όποιας αποπληρωμής των δανείων με το εισόδημα – 
οικονομικές δυνατότητες - κατάσταση του δανειολήπτη ώστε να 
μπορεί να εξυπηρετεί το δάνειο ή ένα μέρος του δανείου και 
παράλληλα να μπορεί να επιβιώνει αξιοπρεπώς ή/και να συνεχίζει 
την παραγωγική του δραστηριότητα (αγρότες, μικροεπαγγελματίες).

 Απαγορεύεται η απαλλοτρίωση της πρώτης κατοικίας με βάση τις 
υπάρχουσες στεγαστικές ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας και 
δεν λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας που 
έχουν προέλθει από κληρονομιά και βρίσκονται στην επαρχία.



  

Σεισάχθεια με Κοινωνικά και Οικονομικά 
Κριτήρια [2]

 Απαγόρευση λειτουργίας εισπρακτικών εταιρειών.

 Απαγόρευση πώλησης και τιτλοποίησης δανείων σε τρίτους 
ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.

 Ότι πουλήθηκε σε τρίτους θα εισπραχθεί μέχρι το ποσό της αξίας που 
κατέβαλαν οι αγοραστές και όχι το 100% της αξίας  του δανείου.

 Για την ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος 
δυνατότητα πώλησης δανείων, μετά από κοινωνικό έλεγχο και 
σύμφωνη γνώμη, στις τιμές που τα πουλούν οι τράπεζες σε τρίτους. 

 Κατάργηση επαχθών - καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις και μια 
σειρά από χρεώσεις που στην ουσία δεν δικαιολογούνται 
αντικειμενικά.



  

Σεισάχθεια με Κοινωνικά και Οικονομικά 
Κριτήρια [3]

 Μείωση έως μηδενισμός των δανειακών υποχρεώσεων από 
καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ανάλογα με τις 
οικονομικές συνθήκες όσων αδυνατούν αποδεδειγμένα να 
ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις (άνεργοι, μερικώς 
απασχολούμενοι, μικρο-συνταξιούχοι κ.λ.π.).

 Αναπροσαρμογή όλων των επιτοκίων σε χαμηλότερα επίπεδα με 
κριτήριο το κόστος χρήματος αλλά και τη δυνατότητα αποπληρωμής 
εκ μέρους των οφειλετών.

 Μετατροπή των δανείων σε συνάλλαγμα στο εθνικό νόμισμα στην 
τιμή της αρχικής μετατροπής. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν ήδη 
καλυφθεί έναντι αυτού του κινδύνου με παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα

 Αναπροσαρμογή και ρύθμιση των οφειλών των στεγαστικών δανείων 
σύμφωνα με τις νέες αξίες των ακινήτων. 



  

Σεισάχθεια με Κοινωνικά και Οικονομικά 
Κριτήρια [4]

 Όλες οι αναπροσαρμογές (μειώσεις, διαγραφές) γίνονται για να 
αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα της κρίσης και να ανακουφιστούν 
στην παρούσα φάση τα νοικοκυριά αλλά και οι αγρότες, οι μικροί 
επαγγελματίες και οι ΜΜΕ. Καμιά υποχρέωση δεν μειώνεται – διαγράφεται 
για να βγει κερδισμένος μελλοντικά ο δανειολήπτης που διαθέτει περιουσιακά 
στοιχεία όταν θα ανακάμψει η αγορά. Κανένας δεν θα κερδίσει άκοπα από τη 
διαγραφή δανεισμού σε βάρος της κοινωνίας συνολικά. 

 Τα ποσά από την αναπροσαρμογή των στεγαστικών θα ενταχθούν σε ειδικό 
αποθεματικό (στις τράπεζες) με σκοπό την επανεξέταση της αξίας του 
δανεισμού όταν οι αξίες αυξηθούν κατά 25% τουλάχιστον. Με αυτό τον τρόπο 
δεν υποτιμάται άμεσα η αξία του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και δεν 
κερδίζει τη διαφορά ο δανειζόμενος στην περίπτωση που θα ανακάμψουν οι 
τιμές των ακινήτων.

 Παρακολούθηση της πορείας της οικονομίας, σύνδεση των όρων και της 
πορείας αποπληρωμής των δανείων με την προσωπική οικονομική 
κατάσταση του οφειλέτη με στόχο την αναπροσαρμογή τους όταν βελτιωθούν 
αισθητά οι συνθήκες.



  

Συμβολή στην Ανασυγκρότηση [1]

 Διαχωρισμός τραπεζικών λειτουργιών από λοιπές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες

 Δημιουργία επενδυτικού σχήματος του Δημόσιου Τομέα 
που θα διαχειρίζεται τα στοιχεία του ενεργητικού των 
τραπεζών που αφορούν τους παραγωγικούς τομείς της 
οικονομίας.

 Συμμετοχή τραπεζών με στελέχη τους σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια και κοινωνικούς φορείς στην εκπόνηση 
μελετών για αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στο 
πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος παραγωγικής 
ανασυγκρότησης.



  

Συμβολή στην Ανασυγκρότηση [2]

 Διαμόρφωση πλαισίου κανόνων πιστοδοτήσεων ώστε τα 
δάνεια να διοχετεύονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
παραγωγικής ανασυγκρότησης, σε οικονομικά βιώσιμες 
επενδύσεις και δραστηριότητες που δημιουργούν / 
συντηρούν θέσεις εργασίας.

 Προστασία των πόρων της οικονομίας με τη συμβολή του 
τραπεζικού συστήματος στην πάταξη της φοροδιαφυγής, 
εισφοροδιαφυγής, μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό 
χωρίς ουσιαστική αιτία, συναλλαγές με offshore, 



  

Εγγύηση Καταθέσεων [1]

 Η αποταμίευση της κοινωνίας, του απλού λαού είναι οι καταθέσεις 
του στο τραπεζικό σύστημα

 Οι καταθέσεις αυτές πρέπει να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
παραγωγικών και όχι παρασιτικών επενδύσεων, που θα συμβάλουν 
στη βελτίωση συνολικά του επιπέδου διαβίωσης της κοινωνίας

 Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς το 
τραπεζικό σύστημα, και η εμπιστοσύνη αυτή εκφράζεται έμπρακτα 
με την αποταμίευση.

 Στις συνθήκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης οι αποταμιεύσεις 
είναι απολύτως απαραίτητες να βρίσκονται στις τράπεζες και όχι στα 
σεντούκια (αυτοί που μπορούν να τις έχουν στο εξωτερικό το έχουν 
ήδη κάνει εδώ και καιρό).



  

Εγγύηση Καταθέσεων [2]

 Η αριστερά εναντιώθηκε στην πολιτική της ΕΕ που έβαλε χέρι στις 
καταθέσεις του κόσμου, με τη μορφή που έγινε στην Κύπρο, αλλά 
και με τη νέα τραπεζική ενοποίηση όπου οι τράπεζες όταν θα 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα θα χρηματοδοτούνται από τους καταθέτες 
τους.

 Συνεπώς στις συνθήκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης το 
Κράτος θα πράξει το καθήκον του α) εγγυούμενο τις καταθέσεις, β) 
αρνούμενο τη λογική της ΕΕ περί διάσωσης με ίδια μέσα (bail in – 
δηλαδή από τους καταθέτες) των προβληματικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων, και γ) απαιτώντας στο πλαίσιο της ΕΕ και της 
οποιασδήποτε τραπεζικής ένωσης να διαμορφωθεί θεσμική 
διαδικασία εγγύησης των καταθέσεων με κεφάλαια που θα 
προέρχονται από τις ίδιες τις Τράπεζες (τμήμα φόρου τραπεζικών 
συναλλαγών, % επί των κερδών κ.λ.π.) 



  

Απόδοση Ευθυνών

 Περιπτώσεις κακοδιαχείρισης
– Έλεγχος μεγάλου ύψους δανείων χωρίς εξασφαλίσεις
– Έλεγχος μεγάλου ύψους δανείων που δεν δικαιολογούν παραγωγική δραστηριότητα ή λειτουργία επιχείρησης
– Ενδεικτικά, σκανδαλώδεις περιπτώσεις δανείων ΤΤ, Λαυρεντιάδη, ΜΜΕ κ.λ.π. 

 Έλεγχος αποτιμήσεων, όρων και διαδικασιών μεταβίβασης για ΤΤ, ΑΤΕ, κ.λ.π. που 
παραδόθηκαν στους ιδιώτες τραπεζίτες

 Έλεγχος για τον τρόπο διαχείρισης ιδιαίτερα των ταμειακών διαθεσίμων αλλά και 
γενικότερα των αποθεματικών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, στην επίμαχη περίοδο της κρίσης (δομημένα ομόλογα αλλά από 
αρχές 2009 για την αγορά ομολόγων)

 Έλεγχος για τη μεταβολή στις διαδικασίες εκκαθάρισης των συναλλαγών σε ομόλογα 
του Ελληνικού Δημοσίου κατά πόσον συνέτειναν στην επιδείνωση της κρίσης και ποιοί 
ωφελήθηκαν

 Έλεγχος τι έγινε με τα ασφάλιστρα (CDS) που είχε αγοράσει το ΤΤ για κάλυψη έναντι 
του κινδύνου των ΟΕΔ που είχε στο χαρτοφυλάκιό του.  

 Έλεγχος για τον τρόπο κάλυψης αμφιλεγόμενων αυξήσεων κεφαλαίων με μετρητά σε 
πιστωτικά ιδρύματα.



  

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 

 Ζητούμενο η αποκατάσταση της εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό 
Τραπεζικό Σύστημα

 Τραπεζική ενοποίηση
– ενιαίοι κανόνες εποπτείας = Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας από 2014 

 για συστημικές, οι λοιπές από τις εθνικές αρχές (ΤτΕ) υπό την εποπτεία της 
ΕΚΤ

– διαχείριση των κρίσεων  = Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Τραπεζών
 55 δις € = 1% καταθέσεων

 Το πρόβλημα ποιος αποφασίζει για μια προβληματική τράπεζα και 
ποιος πληρώνει στη συνέχεια

– Απόφαση εθνική η ευρωπαϊκή
– Μοντέλο Κύπρου η Ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης
– Καλύπτονται όλες ή μόνο οι συστημικές



  

Ελλάδα, Ευρωζώνη & Ε.Ε. [1]

 Το μεγάλο ερώτημα – Ποια μπορεί να η άποψη της ΕΕ και της 
Ευρωζώνης ειδικότερα για όλα τα παραπάνω?

 Η απάντηση είναι προφανής…

 Όμως όλα αυτά είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωση της 
Ελληνικής Κοινωνίας

 Στο ερώτημα σωτηρία των ευρωπαϊκών τραπεζών ή του Ελληνικού 
Λαού οι 4 «κυβερνήσεις» των τελευταίων 4 ετών απάντησαν 
έμπρακτα καταστρέφοντας την Ελληνική Κοινωνία

 Για μια Κυβέρνηση που θα έχει στόχο την παραγωγική 
ανασυγκρότηση με τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί δεν μπορεί να 
υπάρχει δίλημμα.



  

Ελλάδα, Ευρωζώνη & Ε.Ε. [2]

 Το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό λόγω μόνο του νομίσματος ή της 
τραπεζικής ένωσης. Το πρόβλημα είναι δομικό.

 
 Η σημερινή δομή της ΕΕ και όχι μόνο της Ευρωζώνης παράγει 

ανισοκατανομή πλούτου όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και 
μέσα στις αναπτυγμένες χώρες. Συνεπώς παράγει φτώχεια και 
εξαθλίωση όσο μεγαλώνουν τα αδιέξοδά του λόγω της γενικευμένης 
κρίσης του συστήματος.

 Αυτή η κατάσταση δεν βελτιώνεται με διαπραγματεύσεις, οι οποίες 
φυσικά μπορεί να είναι χρήσιμες σε κάποιες μεταβατικές περιόδους 
υπό προϋποθέσεις.

 Ανατρέπεται από τις ίδιες τις κοινωνίες. 
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 Βέβαια το ερώτημα είναι αν η ανατροπή, σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και 
με τα δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, μπορεί να γίνει σε 
μία μόνο χώρα έχοντας απέναντι όλους τους άλλους.

 Συνεπώς οι συνθήκες επιβάλουν ένταση της διεθνιστικής συνεργασίας για να 
διαμορφωθούν άλλες συνθήκες.

 Σε κάθε περίπτωση η εθνική μας λύση δεν μπορεί η συνέχιση της πολιτικής 
των μνημονίων και φυσικά της πολιτικής που τα δημιούργησε.  

 Όμως για να γίνει οι οποιαδήποτε κίνηση ρήξης με τη σημερινή αδιέξοδη 
κατάσταση δεν απαιτείται μόνο η πολιτική βούληση και το σχέδιο σε επίπεδο 
κυβέρνησης.

 Απαιτείται να υπάρχει ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα, που γνωρίζει τις δυσκολίες 
και τα προβλήματα, είναι προετοιμασμένο και χωρίς να μεμψιμοιρεί στηρίζει 
έμπρακτα με την καθημερινή του δράση σε όλα τα επίπεδα αυτή την πολιτική. 
 


