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Πριν µερικές µέρες η PriceWaterhouseCoopers αποκάλυψε πως το 
ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων στην χώρα µας αυξήθηκε 
από 25% το 2012 σε 30% σήµερα. Σε ευρώ, αυτό µεταφράζεται σε µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια της τάξης των 65 δις.  
 
Σύµφωνα µε τους νέους τραπεζικούς κανόνες που έχουν συµφωνηθεί 
πρόσφατα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους οποίους από 
τούδε και στο εξής καλείται να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια πρέπει να πάψουν να 
υπολογίζονται στο ενεργητικό των τραπεζών, εφόσον δεν 
εξυπηρετούνται.  
 
Το πρόβληµα εδώ είναι ότι, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδας, οι τράπεζες, µετά µάλιστα από την 
περιβόητη «ανακεφαλαιοποίηση», έχουν κεφαλαιακή βάση περίπου 
30 δις. Αν διαγραφούν τα 65 δις των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
από το ενεργητικό τους, ως δανεικά κι αγύριστα λόγω πτώχευσης 
των δανειζόµενων, έχουµε game over. Οι τράπεζες θα κυρηχτούν, και 
επισήµως, πτωχευµένες.  
 
Αν η ΕΚΤ εννοεί πραγµατικά αυτό που λέει, ότι θα κάνει 
πραγµατικούς ελέγχους στα βιβλία των τραπεζών, τότε θα πρέπει να 
δώσει στην Τράπεζα της Ελλάδας εντολή να απαιτήσουν από τις 
τράπεζες είτε να βρουν ένα σηµαντικό µέρος των 65 δις που τους 
«λείπουν», είτε να κλείσουν, είτε να απορροφηθούν από ξένες 
τράπεζες όπως απορροφήθηκαν, για ένα κοµµάτι ψωµί, τα κυπριακά 
καταστήµατα της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου από 
την Πειραιώς.  
 
Το ερώτηµα τώρα είναι: Την Πειραιώς ποιος θα την απορροφήσει; 
Φαντάζεστε τον κ. Προβόπουλο να καλεί στο τηλέφωνο τον κ. Σάλλα 
για να του ανακοινώσει τα µαντάτα; Μακάρι. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν θα 
γίνει. Κι αυτό επειδή είναι σίγουρο ότι καµία ελληνική τράπεζα δεν 
πρόκειται να βρει τα απαιτούµενα, νέα κεφάλαια ώστε να µην 
χαρακτηριστεί πτωχευµένη. Το ελληνικό δηµόσιο δανείστηκε εκ 



µέρους τους 40 δις. Δεν αντέχει άλλο. Και σε καµία περίπτωση η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα υποχρεώσει τον τοποτηρητή 
της στην χώρα µας, τον τ. Αντιπρόεδρο της Πειραιώς, τον κ. 
Προβόπουλο, να κηρύξει τις τράπεζες πτωχευµένες – ως οφείλει 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Και τι θα κάνει τότε; Δείγµατα γραφής έχει δείξει η ΕΚΤ ήδη. Όπως 
έγραφα στο προηγούµενο τεύχος του HOT DOC, η ΕΚΤ προσέλαβε 
τον κ. Oliver Wyman, αµερικανό «εξπέρ» στα χρηµατοοικονοµικά 
που έχει κατ’ εξακολούθηση βοηθήσει τράπεζες και κυβερνήσεις να 
«κουκουλώσουν» το γεγονός ότι σηµαντικές τράπεζες της 
Ευρωζώνης ήταν βαθειά πτωχευµένες. Δεν θα παραξενευτώ 
καθόλου αν, και στην Ελλάδα, εφαρµοστούν οι µέθοδοι του κ. 
Wyman ώστε το κρέας να βαπτιστεί ψάρι και ο κ. Προβόπουλος να 
µην χρειαστεί να κάνει εκείνο το τηλεφώνηµα στον πρώην εργοδότη 
του. 
 
Το αποτέλεσµα όλων αυτών; Η συνεχιζόµενη κατάρρευση της 
τραπεζικής πίστης στην Ελλάδα. Ο δανεισµός των επιχειρήσεων το 
2012 ήταν ελάχιστος. Κι όµως: Τους τελευταίους 12 µήνες, όπως 
βλέπετε στο γράφηµα, «κατάφερε» να µειωθεί κατά 19%. Πρόκειται 
για καταστροφή! Όσο για το κόστος του λίγου δανεισµού που 
απέµεινε, το επιτόκιο δανεισµού, εκεί που τα επιτόκια πέφτουν 
παντού στην Ευρωζώνη, στην Ελλάδα (και στην Πορτογαλία) τα 
επιτόκια που καλούνται να πληρώνουν οι µικροµεσαίοι αυξάνονται 
συστηµατικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια της Κρίσης (βλ. δεύτερο 
γράφηµα). Χρειάζεται να προσθέσουµε κάτι άλλο;  
 
Έχουµε ένα τραπεζικό σύστηµα που λειτουργεί ως µαύρη τρύπα που 
απορροφά και καταστρέφει ό,τι δυναµισµό έχει διατηρήσει η ελληνική 
οικονοµία. Τράπεζες που όσο πιο καταστροφικά λειτουργούν, και όσο 
πιο πτωχευµένες είναι, τόσο µεγαλύτερη πολιτική και µηντιακή 
εξουσία διαθέτουν ώστε να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση τις 
εφαρµοζόµενες πολιτικές. Ο ορισµός, δηλαδή, της 
Πτωχεοτραπεζοκρατίας.  
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