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ΚΑΡΤΕΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ‘ΡΘΕΙ .  

Ενθάδε κείται, με όλο το κλέος του λησμονημένο.  

Ο ξακουστός Δον Κιχώτης της Νομιμότητας. 

Που, διαστρέφοντας την αλήθεια και τα γεγονότα, 

Φανταζόταν πως ήταν σοφός  

Κι έφτασε να πιστεύει τα ίδια του τα ψέματα 

Ένας ξεμωραμένος, που ήταν κατεργάρης στα νιάτα του: 

Δεν μπορούσε πια να αναγνωρίσει την αλήθεια.  

Franz Grillparzer (1791-1872). Αυστριακός λογοτέχνης.  

 

Δεύτερον, η αποκατάσταση της ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Σήμερα, οι προμηθευτές πρώτων υλών των ελληνικών επιχειρήσεων ζητούν την 

πληρωμή των προϊόντων τους προκαταβολικά αντί των συμφωνηθέντων πιστώσεων, 

ενώ δυσκολεύονται να αποδεχθούν τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζικών 

ιδρυμάτων της χώρας. Παράλληλα, όλοι οι διεθνείς ασφαλιστικοί οργανισμοί μειώνουν 

σημαντικά τις καλύψεις τους προς τους προμηθευτές των ελληνικών επιχειρήσεων. Η 

ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών με κονδύλια που 

μπορεί να φθάσουν τα 50 δισ. ευρώ θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών 

ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα κυρίως 

της τόνωσης της εμπιστοσύνης στην οικονομία που θα οδηγήσει σε επανάκαμψη των 

καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα καθώς, ενδεχομένως, και της σταδιακής 

αποκατάστασης των συνθηκών χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τις 

αγορές. Ήδη παρατηρείται σημαντική επανεισφορά καταθέσεων στις ελληνικές 

τράπεζες μετά τις εκλογές και βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης.  

Στουρνάρας . προγραμματικές δηλώσεις στη βουλή.  

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=150341&catid=9 

    Πόσες φορές έχουμε ακούσει ή έχουμε διαβάσει παρόμοιες δηλώσεις και 

αναλύσεις «έγκυρων» αναλυτών; Δηλώσεις καθόλου αθώες πολιτικά. Προσέξτε την 

διατύπωση της τελευταίας πρότασης. Εφόσον, κι εάν και βλέπουμε…Από τη μια 

θέλουν να πείσουν πως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι προς το 

συμφέρον των εργαζόμενων και της ελληνικής οικονομίας και από την άλλη να πουν 

«να όπου νάναι έρχεται η ανάπτυξη. Κάντε υπομονή». Όσον αφορά την 

ανακεφαλαιοποίηση είναι πραγματικά εντυπωσιακό να υποχρεώνουν τον ελληνικό 

λαό να δανειστεί ένα ποσό, σε πρώτη φάση, 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για να τα 

δώσουν στις πτωχευμένες τράπεζες και να αφήνουν ταυτόχρονα την ιδιοκτησία και 

τον έλεγχο στις διοικήσεις που τις πτώχευσαν. Όσο για το ότι οι τράπεζες πτώχευσαν 

εξ αιτίας της έκθεσής τους στο ελληνικό δημόσιο χρέος είναι ένα απίθανο παραμύθι 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=150341&catid=9
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που απευθύνεται σε ηλιθίους. Αυτό πάντως δε θα μας απασχολήσει εδώ. Επίσης δε 

θα μας απασχολήσει το γιατί οι ιδιωτικές τράπεζες είναι υπεύθυνες για τη 

ρευστότητα. Λέω απλά πως αυτό είναι ο καπιταλισμός του σήμερα.  

   Εδώ θα ασχοληθούμε για το αν υπάρχει πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί η ελληνική 

οικονομία από τις ιδιωτικές τράπεζες Και με το σύνολο των σημερινών συνθηκών 

παρούσες. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πρέπει να εξετάσουμε 

την πραγματική κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Αρχίζοντας βλέπουμε στο 

πρώτο διάγραμμα το ενεργητικό των τραπεζών της ΕΕ το 2010. Στο διάγραμμα 

βλέπουμε το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών να ανέρχεται στο 223,6% του ΑΕΠ. 

Το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ κι αυτό δεν 

οφείλεται σε μια συνετή πολιτική των ελληνικών τραπεζών αλλά στο γεγονός πως 

άρχισε αργότερα η πιστωτική επέκταση. Μόλις όμως ολοκληρώθηκε το νομικό 

πλαίσιο που επέτρεπε την πιστωτική επέκταση οι ελληνικές τράπεζες έπεσαν με τα 

μούτρα αλλά τις πρόλαβε η κρίση του 2008.  

 

 

Διάγραμμα 1 

 http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/1%20XARDOUVELHS%201-52.pdf 

  

   Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε τα τραπεζικά δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα 

από το 1994 ως το 2008 σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Εύκολα βλέπουμε την εκτίναξη του 

δανεισμού των ιδιωτών από το 40% του ΑΕΠ το 2000 έφτασε στο 100% του ΑΕΠ το 

2008. Μέσα σε μια οκταετία δηλαδή.  

 

 

 

 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/1%20XARDOUVELHS%201-52.pdf
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Διάγραμμα 2 

 http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/2-a%20Moschos-Xortareas53-66.pdf 

   Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε τις πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα των 

τραπεζών της ΕΕ σαν ποσοστό του ΑΕΠ.  

Διάγραμμα 3 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%

CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE

%9F%CE%A3%202012.pdf 

 

Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε την ορμή με την οποία έπεσαν οι ελληνικές τράπεζες 

στο ψητό! Τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν με ιλιγγιώδεις 

ρυθμούς. Στο σύνολο των δανείων κατά τη δεκαετία 1998-2009 η αύξηση των 

δανείων από τις ελληνικές τράπεζες ανήλθε στο 185% ενώ το αντίστοιχο της 

ευρωζώνης στο 45,3%. 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/2-a%20Moschos-Xortareas53-66.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
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Πίνακας 1 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/2-a%20Moschos-Xortareas53-66.pdf 

Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε το σύνολο του ενεργητικού, των καταθέσεων, των 

δανείων και, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή, τον λόγο δάνεια/καταθέσεις.  

Πίνακας 2 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/11-c%20TSIRITAKHS%20207-228.pdf 

 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/2-a%20Moschos-Xortareas53-66.pdf
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/11-c%20TSIRITAKHS%20207-228.pdf
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   Παρατηρούμε πως ήδη από το 2008 ο λόγος δανείων/καταθέσεις ήταν 

μεγαλύτερος της μονάδος. Ένας δηλαδή  από τους βασικούς κανόνες της τραπεζικής 

είχε παραβιαστεί. Οποιαδήποτε επομένως διαταραχή στο σύστημα θα αποκάλυπτε 

αμέσως πως το τραπεζικό σύστημα ήταν ουσιαστικά στον προθάλαμο της 

χρεοκοπίας. Και αυτή ήρθε το 2008. Θεμελιώδες επομένως είναι για το πώς 

εξελίχτηκαν οι δύο όροι του λόγου. Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε την χρονική 

εξέλιξη των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες από το 2002 ως τον Μάη του 2012.  

Διάγραμμα 4 

 
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%

CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE

%9F%CE%A3%202012.pdf 

 

   Καθώς ξεκινά η εκδήλωση της βαθειάς κρίσης στην Ελλάδα με αφορμή το δημόσιο 

χρέος  η επίθεση στα εισοδήματα των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, η 

καταστροφική ανεργία αλλά και η φοροεπιδρομή που έχει πλέον σαν στόχο τις 

όποιες καταθέσεις των χαμηλότερων εισοδηματικά στρωμάτων οι καταθέσεις 

αρχίζουν να καταρρέουν καθώς βλέπουμε στο διάγραμμα 4.  Στο τέλος Ιουνίου 2012 

είχαν μειωθεί στα 150,59δισ ευρώ. 

(http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112914704). 

    Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. Η ψαλίδα μεταξύ καταθέσεων και δανείων 

άρχισε να ανοίγει γρήγορα και δραματικά. Αν και οι τράπεζες είχαν σταματήσει από 

τα μέσα του 2009 την πιστωτική επέκταση οι καταθέσεις άρχισαν να μειώνονται με 

ταχύτατους ρυθμούς. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο διάγραμμα 5 ενώ στο 

διάγραμμα 6 βλέπουμε το λόγο δάνεια/καταθέσεις  των ελληνικών τραπεζών να 

αυξάνεται συνεχώς από το 2001 ως το 2011.  

 Στο διάγραμμα 7 βλέπουμε το λόγο δάνεια/καταθέσεις για τις μεγαλύτερες ελληνικές 

τράπεζες όπου και παρατηρούμε πως οι ιδιωτικές τράπεζες, προς τις οποίες 

κατευθύνονται προνομιακά και τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης, είναι εκείνες 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112914704
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ακριβώς τις οποίες οι ιδιοκτήτες τους τις χρεοκόπησαν και τώρα με θράσος 

απύθμενο και καλυπτόμενοι από τους κυβερνητικούς κολαούζους τους επιβάλουν 

στον ελληνικό λαό να πληρώσει τη χασούρα και ταυτόχρονα να παραμείνουν οι 

τράπεζες υπό τον έλεγχό τους! 

 

Διάγραμμα 5 

 

 
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%

CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE

%9F%CE%A3%202012.pdf 

Διάγραμμα 6 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/12-c%20Michalopoulos%20229-

246.pdf 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
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Διάγραμμα 7 

 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf 

Και μετά από αυτά φτάνουμε σε εκείνο που αποτελεί την κατάληξη. Αντί να 

χρηματοδοτούν οι τράπεζες την οικονομία και την κοινωνία χρηματοδοτεί η κοινωνία 

τις χρεοκοπημένες τράπεζες και τους μεγαλομετόχους τραπεζίτες. Όπως δείχνει και 

το επόμενο διάγραμμα από τις αρχές του 2011 η πιστωτική επέκταση είναι αρνητική. 

Αυτό σημαίνει απλά πως όχι μόνο δεν παρέχουν ρευστότητα στην οικονομία οι 

τράπεζες αλλά αφαιρούν από αυτή ότι έχει απομείνει.   

Διάγραμμα 8 

 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf 

 Τον Ιούλιο του 2012 ο ρυθμός χρηματοδότησης μειώθηκε στο -4,8% και η καθαρή 

ροή δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,43 δισεκατομμύρια ευρώ. 

(http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112914704). Το 2012 οι 

τράπεζες θα απορροφήσουν από την οικονομία και τις τσέπες εργαζόμενων και 

επιχειρήσεων 12 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ.  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112914704
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   Τόσο δηλαδή θα μείωσαν οι τράπεζες τη ρευστότητα. Καθώς όμως τα εισοδήματα 

των εργαζόμενων και οι συντάξεις μειώνονταν ενώ η ανεργία εκτινασσόταν 

εκτινάσσονταν μαζί τους και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Στο επόμενο διάγραμμα 

το ποσοστό αλλά και την αξία των δανείων που βρίσκονταν σε καθυστέρηση μέχρι 

τον Δεκέμβρη του 2011.  

Διάγραμμα 9 

 
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%

CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE

%9F%CE%A3%202012.pdf 

  Πως τα κατάφερναν να χορηγούν αυτά τα δάνεια οι ελληνικές τράπεζες; Μα όπως 

όλες. Δανειζόμενες. Καθώς η κυβέρνηση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ μεταξύ 

2003 και 2008 άλλαξαν το νομικό πλαίσιο επιτρέποντας στις τράπεζες να βγάζουν 

καλυμμένα ομόλογα, με τις δικές μας περιουσίες εννοείται, άρχισε η έκδοση 

ομολόγων σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες. Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε την 

αξία των ομολογιακών εκδόσεων των ελληνικών τραπεζών.   

Διάγραμμα 10 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/12-c%20Michalopoulos%20229-

246.pdf 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/12-c%20Michalopoulos%20229-246.pdf
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/12-c%20Michalopoulos%20229-246.pdf
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   Στο διάγραμμα βλέπουμε πως από τραπεζικά ομόλογα αξίας μικρότερης των δύο 

δισεκατομμυρίων ευρώ το 2002  αυτά εκτινάχτηκαν στα 16 δισεκατομμύρια το 2007. 

Καθώς ξεκινά η τραπεζική κρίση  το καλοκαίρι του 2007  οι  ελληνικές τράπεζες 

βρίσκονται αντιμέτωπες με την αλήθεια και την πραγματικότητα της χρεοκοπίας. Από 

τη θέση αυτή έρχεται να τις βγάλει η κυβέρνηση Καραμανλή στηρίζοντάς τες με 28 

δισεκατομμύρια ευρώ σε ρευστό, ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και εγγυήσεις. Και 

έκτοτε η εμπλοκή του δημοσίου στη διάσωση των χρεοκοπημένων τραπεζιτών είναι 

συνεχής και αδιάλειπτη. Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε τις ομολογιακές εκδόσεις 

των ελληνικών τραπεζών μέχρι και το 2011.  

Διάγραμμα 11 

http://www.bis.org/publ/cgfs43.pdf 

  Από το 2008 βλέπουμε την έκδοση ομολόγων σε μεγάλη έκταση με αποκορύφωμα 

το 2010 οπότε και εντείνεται η έκδοση ομολόγων εγγυημένων από το ελληνικό 

δημόσιο. Από το 2008 η διατραπεζική αγορά έχει κλείσει για τις ελληνικές τράπεζες. 

Οι πηγή χρηματοδότησής τους ήταν η ΕΚΤ. Καθώς οι εγγυήσεις που είχαν απομείνει 

στα χαρτοφυλάκιά τους και μπορούσαν να δώσουν ήσαν πλέον σκουπίδια δεν 

γίνονταν, από τα μέσα του 2011, δεκτές ούτε από την ΕΚΤ οπότε και η 

χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών γινόταν από την Τράπεζα της Ελλάδος 

μέσω του ELA. Καθώς, τελείως χρεοκοπημένες και αναξιόπιστες, αδυνατούσαν 

απολύτως να χρηματοδοτήσουν τις υποχρεώσεις τους εξαρτιόνταν από τη 

χρηματοδότηση ΕΚΤ και του  ELA. Το χρηματοδοτικό κενό των ελληνικών τραπεζών 

ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ.  Στο διάγραμμα 12 

http://www.bis.org/publ/cgfs43.pdf
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βλέπουμε τις πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και στο διάγραμμα 13 

το ύψος της χρηματοδότησής τους από την ΕΚΤ και τον ELA 

 

Διάγραμμα 12 

  

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%

CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE

%9F%CE%A3%202012.pdf 

 

Διάγραμμα 13 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%20ab%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202012.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf
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 Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, τη 

χρηματοδότηση από την ΕΚΤ σαν ποσοστό του ενεργητικού των τραπεζών της 

Ελλάδας, της Πορτογαλία, της Ιρλανδίας και της ευρωζώνης. Αυτά μέχρι τον Απρίλη 

του 2010 γιατί η χρηματοδότηση των επίσης χρεοκοπημένων ισπανικών τραπεζών 

θα είναι κάτι το τερατώδες.   

   

Διάγραμμα 14 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/12-c%20Michalopoulos%20229-

246.pdf 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε το ύψος αυτής της χρηματοδότησης για τις 

μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.  

    Πίνακας 3 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΕΚΤ ΚΑΙ ELA ΤΟ 2011 

 ΣΕ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ    

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΤ + ELA ELA 

ΕΘΝΙΚΗ 31,2 7 

ALPHA BANK 21,9 8,4 

EUROBANK 30 12 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24 9 

ΤΤ 2,4 0,95 

ΑΤΕBANK 6   

ΣΥΝΟΛΟ 115,5 37,35 

 

  Από τον πίνακα συμπεραίνουμε πως οι πλέον εξαρτημένες από τη χρηματοδότηση 

της ΕΚΤ και του ELA είναι οι ALPHA BANK, EUROBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε σχέση 

φυσικά με το μέγεθός τους. Οι πλέον εξαρτημένες και οι πλέον χρεοκοπημένες. Στο 

όνομά τους και για το συμφέρον τους προχωρούν στην ανακαφαλαιοποίηση με 
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δάνεια στο όνομα του ελληνικού λαού. Οι ιδιωτικές τράπεζες με λογιστικά κόλπα 

αποκρύπτουν τις κεφαλαιακές ανάγκες τους παρουσιάζοντές τες ως μικρότερες. Στο 

επόμενο διάγραμμα βλέπουμε έναν υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών τους 

όπως έγινε από την πηγή που αναφέρεται στο διάγραμμα.  

Διάγραμμα 15 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (ΑΝΑΓΚΕΣ) ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΔΙΣ ΕΥΡΩ 

 
http://deltio.files.wordpress.com/2012/04/greek_banks_recap_needs1.png?w=433&h

=260 

 

  Μετά την παρουσίαση των παραπάνω δεδομένων ας προσπαθήσουμε να 

εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει εύκολα 

είναι πως οι ελληνικές τράπεζες είναι χρεοκοπημένες. Στην προσπάθειά τους να 

φορτώσουν τις ζημιές στον ελληνικό λαό παρουσιάζουν την ανακεφαλαιοποίησή τους  

με χρήματα του δημοσίου σαν αναγκαία διαδικασία για να ενισχύσουν την ελληνική 

οικονομία παρέχοντάς της ρευστότητα. Σε αγαστή συνεργασία με τις κυβερνήσεις και 

με τα ελεγχόμενα ΜΜΕ ψεύδονται ασυστόλως καθώς γνωρίζουν πως αυτό δε μπορεί 

να γίνει ακόμη κι αν το ήθελαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να 

χρηματοδοτήσουν τον εαυτό τους τους άλλους θα χρηματοδοτήσουν; Είναι το 

τελευταίο που τις ενδιαφέρει. Και αυτό γιατί: 

1) Ο λόγος δάνεια προς καταθέσεις είναι εξαιρετικά μεγάλος και συνεχώς 

διευρύνεται. Καθώς οι καταθέσεις,  πέρα από συγκυριακές διακυμάνσεις,  θα 

μειώνονται εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων και της φορολογικής επιδρομής ο 

λόγος αυτός είναι αδύνατον να μειωθεί. 

2) Οι τράπεζες καλύπτουν το χρηματοδοτικό κενό με δανεισμό από την ΕΚΤ και την 

ΤτΕ ο οποίος έχει το πολύ διάρκεια τριών ετών. Καθώς θα αδυνατούν όλο και 

περισσότερο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους θα βρίσκονται στην ανάγκη 

συνεχούς διεύρυνσης και επιμήκυνσης του δανεισμού τους.  

3)   Η ύφεση έχει, και θα έχει ακόμη περισσότερο, δραματικά αποτελέσματα στην 

αύξηση των δάνειων που δεν μπορούν να αποπληρωθούν αυξάνοντας συνεχώς την 

μαύρη τρύπα των τραπεζών.  

http://deltio.files.wordpress.com/2012/04/greek_banks_recap_needs1.png
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4) Καθώς θα λήγουν τα τραπεζικά ομόλογα, εγγυημένα ή μη από το ελληνικό 

δημόσιο, το μόνο που θα ενδιαφέρει τις τράπεζες θα είναι η αποπληρωμή τους.  

5) Σε συνθήκες βαθειάς ύφεσης οι τράπεζες δεν χορηγούν δάνεια φοβούμενες για 

την αποπληρωμή τους.  

6) Τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή τους θα φανούν τελικά 

λίγα καθώς οι ανάγκες τους συνεχώς θα μεγαλώνουν παρά το ότι η πιστωτική 

επέκταση θα είναι αρνητική.  

  Τα παραπάνω επαρκούν  νομίζω για οδηγηθούμε στο συμπέρασμα πως η 

ανακεφαλαιοποίηση καμιά σχέση δεν έχει με τη ρευστότητα και την οικονομία. Αυτή 

σχετίζεται αποκλειστικά με την κάλυψη των αναγκών των τραπεζών και των 

ιδιοκτητών τους.  Τράπεζες και κυβερνήσεις το γνωρίζουν πολύ καλά αλλά, σε μια 

προσπάθεια παραπλάνησης, χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία για την 

ανακεφαλαιοποίηση από το δημόσιο αλλά χωρίς κρατικοποίηση των τραπεζών την 

ρευστότητα την οποία θα παράσχουν τάχα στην οικονομία. Άλλο ένα ψέμα μέσα στα 

τόσα. Όσοι επομένως περιμένουν χρηματοδότηση της οικονομίας από τις τράπεζες 

θα περιμένουν πολύ. Άδικα θα καρτερούν. Το μόνο που ενδιαφέρει τις τράπεζες και 

τους πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου είναι η κάλυψη των αναγκών των 

τραπεζών και η διάσωσή τους από την χρεοκοπία με χρήματα του ελληνικού λαού. 

Αυτό και τίποτα άλλο.  

 

 

Συμπληρωματικά μπορείτε να δείτε: 

Για τις ελληνικές τράπεζες: http://eparistera.blogspot.gr/2011/12/blog-post_18.html 

Ότι κατάλαβα για το PSI: http://eparistera.blogspot.gr/2012/02/psi.html 

http://eparistera.blogspot.gr/2011/12/blog-post_18.html
http://eparistera.blogspot.gr/2012/02/psi.html

