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Στο µεταξύ στην Εθνική Τράπεζα  
 
30 Ιουνίου 2014 
 
Στο περασµένο  ΗΟΤ DOC αναφέρθηκα λεπτοµερώς στον σκανδαλώδη τρόπο 
µε τον οποίο το ελληνικό δηµόσιο αποποιήθηκε τα ιδιοκτησιακά του δικαιώµατα 
πάνω στην Eurobank, αφού η καλή τράπεζα πτώχευσε και αφού το ήδη 
πτωχευµένο κράτος µας ανέλαβε να την σώσει µε χρήµατα που όλοι µας 
δανειστήκαµε από την τρόικα. Κι όλα αυτά όσο ο κ. Χαρδούβελης συµβούλευε 
τόσο την Eurobank όσο και τον πρωθυπουργό που οργάνωσε αυτό το 
αλισβερίσι.  
 
Σήµερα, στρέφω την προσοχή σου, αγαπητέ αναγνώστη, σε αντίστοιχες 
«κινήσεις» στο µέτωπο της Εθνικής Τράπεζας. Ας αρχίσουµε µε µια σύντοµη 
καταγραφή των χρηµάτων του φορολογούµενου πολίτη που το ελληνικό δηµόσιο 
«επένδυσε» στην Εθνική το 2013, µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ) και άλλων κονδυλίων µε τα οποία το κράτος αγόρασε 
προνοµιακές µετοχές: 
 

• Το ΤΧΣ συνεισέφερε 8,5 δις στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εθνικής της τάξης των 9,7 δις, µε την κάθε κοινή µετοχή της Εθνικής να 
αγοράζεται προς 4,29 ευρώ 

• Το Δηµόσιο δαπάνησε 1,35 δις για προνοµιακές µετοχές 
• Το Δηµόσιο έδωσε άλλα 50 εκατοµµύρια ευρώ στην FBBank την οποία 
αµέσως µετά εξαγόρασε η Εθνική 

• Το ΤΧΣ κάλυψε το χρηµατοδοτικό κενό της FBBank ύψους 107,4 
εκατοµµυρίων πριν την εξαγορά της από την Εθνική 

• Το ΤΧΣ κάλυψε το χρηµατοδοτικό κενό ύψους 562 εκατοµµυρίων της 
Probank που και αυτή εξαγοράστηκε από την Εθνική.  

 
Συνολικά, το ΤΧΣ, το οποίο χρηµατοδοτείται από δανεικά που λαµβάνει το 
Δηµόσιο από την τρόικα, επένδυσε 10,77 δις στην Εθνική. Σε αυτά πρέπει να 
προστεθούν κι άλλα ποσά που δεν είναι εύκολο να τα δει κάποιος «δια γυµνού 
οφθαλµού»: πρόκειται για χρήµατα που απώλεσε η Εθνική το 2012 λόγω PSI, 
αλλά και λόγω της αφαίµαξης της Τουρκικής Finansbank (τράπεζας που ανήκε 
στην Εθνική από την οποία η Εθνική αφαίρεσε αξία 2,3 δις). Αν τα βάλουµε όλα 
αυτά µαζί, καταλήγουµε στο ποσόν των 11,2 δις, από τα οποία τα 6,2 δις 
καταγράφηκαν αµέσως ως ζηµίες, που βεβαίως χάθηκαν για πάντα.  
 
Αν το θέµα είχε λήξει εκεί, θα επρόκειτο για τεράστια ζηµιά αλλά όχι αναγκαστικά 
για σκάνδαλο. Όµως το θέµα δεν έληξε εκεί. Φέτος, το 2014, η Εθνική προέβη, 
χωρίς να είναι στο πλάνο αυτό, σε νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Για την 
ακρίβεια, ζήτησε από τους επενδυτές 2,5 επί πλέον εκατοµµύρια, πουλώντας την 
κάθε νέα µετοχή προς 2,2 ευρώ, δηλαδή 49% φθηνότερα από την τιµή που 
πλήρωσε το ΤΧΣ (δηλαδή όλοι εµείς) µερικούς µήνες πριν, το 2013. Γιατί είναι 
µέγα σκάνδαλο αυτό; Για δύο λόγους: 
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Ο αποκλεισµός ελλήνων µικροµετόχων 
 
Από µόνη της η έκπτωση στην τιµή των µετοχών, που άγγιξε το 50%, ωφέλησε 
σκανδαλωδώς τους νέους µετόχους, µεταξύ των οποίων και τα αρπακτικά funds 
που είχαν µπει στο παιχνίδι από τα τέλη του 2013. Αυτό όµως που είναι 
ανείκουστο είναι ότι οι έλληνες µικροκαταθέτες δεν είχαν το δικαίωµα συµµετοχής 
στην αγορά αυτών των µετοχών! Και µιλάµε για τους ίδιους µετόχους που πέρσι 
παρακαλούσε η διοίκηση της Εθνικής, µαζί µε τον κ. Σαµαρά να συνεισφέρουν 
στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίοω– απειλώντας τους µάλιστα εύσχηµα ότι, αν 
δεν συµµετείχαν, θα έχαναν ό,τι κεφάλαιο είχαν ήδη βάλει στην Εθνική. Και πως 
τους αντάµειψαν µερικούς µήνες µετά; Με µια νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
στην οποία δεν τους επιτράπηκε να συµµετάσχουν, στην οποία η τιµή της 
µετοχής µειώθηκε κατά 49% υπέρ καµιάς 350αριάς ξένων επενδυτών, που το 
2013 είχαν αρνηθεί να συνεισφέρουν κεφάλαια στην Εθνική. Έτσι, τα «κορόιδα» 
έλληνες που το 2013 είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσµα Εθνικής και κυβέρνησης, 
αντίθετα µε τους ξένους, είδαν να µειώνεται άµεσα και ραγδαία η αξία των 
κεφαλαίων που συνεισέφεραν πριν λιγότερο από έναν χρόνο.   
 
Ο αποκλεισµός του ΤΧΣ 
 
Δεν ήταν όµως µόνο οι έλληνες µικροµέτοχοι που έχασαν. Όπως και στις άλλες 
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, κατά τους πρώτους µήνες του 
2014, έχασαν όλοι οι έλληνες πολίτες, µέσω των τεράστιων απωλειών του ΤΧΣ 
και, συνεπώς, του Δηµοσίου. Για να διακρίνεις, αγαπητέ αναγνώστη, το µέγεθος 
και την φύση αυτής της σκανδαλώδους απώλειας, σκέψου το εξής: 
 
Αν πραγµατικά η Εθνική είχε άµεση ανάγκη από 2,5 δις (κάτι που δεν 
αµφισβητώ), θα µπορούσε να τα πάρει από το ΤΧΣ, το οποίο έχει κρατήσει 11 
δις στην άκρη (από τα δανεικά που έλαβε, εκ µέρους µας, από την τρόικα) για 
αυτόν, υποτίθεται, τον λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική επένδυση του 
κράτους στην Εθνική θα έφτανε τα 13,27 δις, η τράπεζα θα είχε περάσει κατά το 
100% στην κυριότητα του κράτους αλλά η περιουσία του κράτους στην Εθνική θα 
ανερχόταν στα 8 δις (µετά την διαγραφή των ζηµιών).  
 
Αυτό όµως δεν συνέβη καθώς το κράτος ακολούθησε την επιλογή της αύξησης 
του µετοχικού κεφαλαίου, τάξης 2,5 δις, µέσω ξένων µόνο επενδυτών. 
Αποτέλεσµα ήταν η συνολική αξία της Εθνικής να είναι λίγο-πολύ η ίδια (περί τα 
8,5 δις), από τα οποία στο κράτος, µέσω του ΤΧΣ, ανήκουν µόνο τα 4,8 δις.  
 
Δώσαµε δηλαδή 10,7 από το ΤΧΣ και µας έµειναν µόνο τα 4,8. Δεν θα συνέφερε 
να έχουµε δώσει 13,27 από τα οποία να µας έχουν µείνει τα 8; Προφανώς! Να 
γιατί µιλώ, έχοντας πλήρη γνώση της βαρύτητας της λέξης που χρησιµοποιώ, 
περί σκανδάλου. 
 
Παρελκόµενα 
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Μέσα σε όλο αυτό τον ορυµαγδό σκανδαλωδών ρυθµίσεων, στα µουλωχτά, 
πέρασαν και µια σειρά από «πωλήσεις» υγειών κοµµατιών της Εθνικής. Θα 
διαβάσατε για την πώληση της θυγατρικής της Εθνικής «Πανγαία», που 
δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων – άνευ διαγωνισµού σε ισραηλινό 
οίκο που δανειοδοτήθηκε από την... Εθνική. Ακολούθησε η πώληση της NBGI, 
θυγατρικής της Εθνικής στο Λονδίνο µε ζωή περί τα δεκαπέντε έτη, και 
επενδύσεις σε µικροµεσαίες εταιρείες σε Αγγλία, Γαλλία, Τουρκία, Ελλάδα και 
στα Βαλκάνια. Σύµφωνα µε χρηµατιστηριακές πηγές, η NBGΙ διατιµάται σήµερα 
στα 300 εκατοµµύρια, υπολογίζεται ότι σε δύο χρόνια η αξία της θα έχει 
διπλασιαστεί, ενώ διαθέτει ρευστότητα 900 εκατοµµυρίων. Από ό,τι ακούω, η 
διοίκηση της Εθνικής ανέθεσε στην αµερικανική εταιρεία συµβούλων της Cogent 
Partners την πώληση της προς ένα ποσό πολύ χαµηλότερο από την 
προσδοκώµενη αξία της. Αν σε αυτή την ζηµιά προστεθεί και η προµήθεια της 
Cogent είναι µάλλον σίγουρο ότι µιλάµε για άλλη µια «συνεισφορά» της 
διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας στην µαύρη τρύπα της τράπεζας που εκείνη 
πτώχευσε και την οποία οι πολίτες διασώζουν ξανά και ξανά, ώστε να 
παραµένουν οι διοικούντες στην θέση τους. 
 
Αυτά είναι τα τελευταία θλιβερά µαντάτα από το «Εθνικό» µέτωπο της ελληνικής 
Πτωχοτραπεζοκρατίας... 
 


