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Οδικός χάρτης για την επόµενη ηµέρα 
της Attica Bank 
Τράπεζα της Ελλάδος και κυβέρνηση διασφαλίζουν την ανεξάρτητη 
πορεία της τράπεζας 
∆ηµοσιεύθηκε: 20 Απριλίου 2015, 10:13 

Πόρισµα-οδικό χάρτη για την µετεξέλιξη της Attica Bank εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος µετά 
από ενδελεχή έλεγχο στα οικονοµικά στοιχεία, τις λειτουργίες, την διοικητική διάρθρωση και τα 
συστήµατα πληροφορικής της τράπεζας. Με σκληρό πρόλογο αλλά προσεκτικά διατυπωµένες 
διαπιστώσεις ο επόπτης βάζει χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση των κινήσεων αναδιάρθρωσης 
της τράπεζας. 

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ 

Σε αυτό το πλαίσιο η Τράπεζα της Ελλάδος καθιστά σαφές ότι απαιτείται σαφής διαχωρισµός 
διευθύνσεων, ενίσχυση της λειτουργικής αυτοτέλειάς τους και καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας 
της σε συνδυασµό µε καλύτερη διαχείριση των κόκκινων δανείων. 

Ο επόπτης επισηµαίνει καθυστερήσεις στην υλοποίηση ουσιαστικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, 
δίνοντας όµως χρόνο ώστε αυτές να εφαρµοστούν εντός του τρέχοντος έτους.  Κοµβικό σηµείο για την 
Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί η παραγωγή εσωτερικού κεφαλαίου, τοµέας που φαίνεται να υστερεί η 
Attica Bank, καθώς λόγω της διοικητικής δυσλειτουργίας που είχε προκληθεί από την τοποθέτηση 
Μάναλη δεν είχαν προχωρήσει οι απαιτούµενες ενέργειες. 

Ανοιχτό παραµένει ακόµα και το θέµα της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, δέσµευση για την κάλυψη 
της οποίας έχει αναλάβει ο βασικός µέτοχος (ΤΣΜΕ∆Ε), ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος ζητά τη 
διευρυµένη συµµετοχή επενδυτών που θα δώσει νέο αέρα στην τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση υπό τις 
παρούσες –αντίξοες- πολιτικοικονοµικές συνθήκες η άµεση ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού θεωρείται 
ιδιαίτερα δύσκολη. 

Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές συζητείται ή τµηµατική υλοποίηση της αµκ µε 70+70 εκατ. 
σε πρώτη φάση και διατήρηση του υφιστάµενου συσχετισµού δυνάµεων. Το σενάριο αυτό φαίνεται 
λογικό και µέσα στα πλαίσια του εφικτού. Υπάρχουν όµως και φωνές εκτός της τράπεζας που ζητούν 
άµεση υλοποίηση ολόκληρης της αύξησης των 270-320 εκατ. µε συµµετοχή του ΤΣΜΕ∆Ε µε 220 
εκατ. και των ιδιωτών µε ακόµη 80 έως 100 εκατ.  

Οι πηγές αυτές επισηµαίνουν ότι στην κατάσταση που βρίσκεται η τράπεζα τώρα τα ιδιωτικά 
κεφάλαια µπορούν να συγκεντρωθούν ακόµα και από το σηµερινό free float του 49%. 

Παράγοντες της αγοράς που γνωρίζουν καλά τις εξελίξεις και τα δεδοµένα επισηµαίνουν ότι κλειδί για 
την επόµενη µέρα της Attica Bank είναι αφενός ο ρόλος του βασικού µετόχου και η διοικητική 
αυτονοµία της τράπεζας και αφετέρου η ταχεία ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσής της. 

∆ιασφάλιση της ανεξαρτησίας 

Στόχος τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της κυβέρνησης είναι η διατήρηση της Attica Bank σε 
αυτόνοµη αναπτυξιακή πορεία, ως µήνυµα ενός ανοιχτού τραπεζικού συστήµατος. Ιδιαίτερα µετά και 
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την διάσπαση της Πανελλήνιας Τράπεζας και την απόκτηση της υγιούς από την Τράπεζα Πειραιώς, η 
διατήρηση της Attica Bank ως της µόνης µη συστηµικής τράπεζας στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. 

Σε αυτή τη φάση η διατήρηση της Attica Bank εξυπηρετεί τόσο την κυβέρνηση όσο και τη DGCom 
καθώς διατηρείται ανοιχτή η αγορά, ενώ διασφαλίζεται η πολυπολικότητα του συστήµατος, καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση η ύπαρξη µόνο συστηµικών τραπεζών θα ανέβαζε το country risk και θα 
δηµιουργούσε συνθήκες ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού που θα οδηγούσε σε σύσταση για διάσπαση 
των συστηµικών τραπεζών, ως κίνητρο για τη διευκόλυνση της εισόδου νέων παιχτών στον κλάδο. 
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