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Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει το 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΑΤΕ) θεωρώντας ότι είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση της 
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας της τράπεζας και ότι εξασφαλίζει ταυτόχρονα 
την ανάληψη από την ΑΤΕ ενός µέρους του βάρους της αναδιάρθρωσης και 
τον περιορισµό των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από το κράτος µέχρι του 
ποσού των 1 144,5 εκατ. ευρώ, καθώς και µέτρα ρευστότητας. Η τράπεζα 
ανέλαβε τη δέσµευση να µειώσει κατά 25% τα συνολικά περιουσιακά της 
στοιχεία κατά την περίοδο της αναδιάρθρωσης και να βελτιώσει την 
αποδοτικότητά της.  

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρµόδιος για την πολιτική ανταγωνισµού, κ. 
Joaquín Almunia έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της 
ΑΤΕ περιλαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση των αδυναµιών της 
τράπεζας και την ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. 
Αποδεικνύει ότι η τράπεζα µπορεί να βελτιώσει την κερδοφορία της εστιάζοντας τις 
προσπάθειές της στις βασικές της δραστηριότητες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά 
της και υιοθετώντας υγιείς πρακτικές της αγοράς. Πρόκειται, επίσης, για θετική 
απόρροια της συµµετοχής µας στο διεθνές πρόγραµµα παροχής µακροοικονοµικής 
χρηµατοδοτικής συνδροµής προς την Ελλάδα.» 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που 
υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2011 θα επιτρέψει στην ΑΤΕ να ανακτήσει την 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά της. Περιλαµβάνει επίσης επαρκή µέτρα µε τα οποία 
εξασφαλίζεται ότι οι ιδιοκτήτες της τράπεζας συνεισφέρουν επαρκώς στην κάλυψη 
του κόστους της αναδιάρθρωσης και µε τα οποία περιορίζεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισµού που συνεπάγεται η κρατική στήριξη. Συνεπώς, το πρόγραµµα 
ικανοποιεί τα κριτήρια της ανακοίνωσης της Επιτροπής περί αναδιάρθρωσης των 
τραπεζών (βλ. IP/09/1180). Το πρόγραµµα αξιολογήθηκε επίσης βάσει του διεθνούς 
προγράµµατος παροχής µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής από µέρους 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της 
ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου η Ελλάδα επανέλαβε τη δέσµευσή της να εφαρµόσει 
πλήρως το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ.  

Η ΑΤΕ έλαβε κρατικά κεφάλαια ύψους 675 εκατ. ευρώ το 2009 στο πλαίσιο των 
µέτρων στήριξης για τα πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας. Ωφελήθηκε επίσης από 
εγγυήσεις και οµολογιακά δάνεια του ελληνικού δηµοσίου. Τον Απρίλιο του 2011, η 
τράπεζα εξήγγειλε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 259,5 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων 1 144,5 εκατ. ευρώ από µέρους του ελληνικού δηµοσίου και 
τουλάχιστον 115 εκατ. ευρώ από επενδυτές της αγοράς, µε πλήρη εγγύηση από 
κοινοπραξία τραπεζών.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1180&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ βασίζεται στα εξής θεµελιώδη στοιχεία:  

(i) βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης µε αύξηση του κεφαλαίου της τράπεζας 
κατά 1 259,5 εκατ. ευρώ, η οποία αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση κατά 584,5 εκατ. 
ευρώ·  

(ii) βαθµιαία µείωση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του οµίλου κατά 
τουλάχιστον 25% έως το 2013 (έναντι των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας το 
2009)·  

(iii) βαθµιαία µείωση των λειτουργικών της δαπανών κατά 25% έως το 2013 (έναντι 
των λειτουργικών δαπανών της τράπεζας το 2009)· 

(iv) µεταβολή του τρόπου διαχείρισης κινδύνων και της διαδικασίας έγκρισης δανείων 
της τράπεζας µε αυστηρή τήρηση υγιών πρακτικών της αγοράς. 

Η µείωση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας θα επιτευχθεί κυρίως µε 
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, την λήξη ορισµένων χαρτοφυλακίων τίτλων και 
τη µείωση των συνολικών δανειακών υπολοίπων. Η συνολική αποµόχλευση κατά 
25% αποτελεί σηµαντικό βήµα για την τράπεζα προκειµένου να µειώσει την 
εξάρτησή της από εξωτερική χρηµατοδότηση, ενώ έτυχε ευνοϊκής υποδοχής στο 
πλαίσιο της διεθνούς µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής. Επιπλέον, το 
µέτρο θα συµβάλει σηµαντικά στον περιορισµό των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά λιανικής τραπεζικής. 

Η ΑΤΕ αποτελεί τον πέµπτο µεγαλύτερο τραπεζικό όµιλο της Ελλάδας. Με 
περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 30 δισεκατ. ευρώ στα τέλη του 2010, η ΑΤΕ 
καταλαµβάνει περίπου το 6% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των 
τραπεζών στην Ελλάδα. Οι δυσχέρειες της ΑΤΕ οφείλονται κυρίως στην κακή 
ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων (που επηρέασε την κερδοφορία και την 
φερεγγυότητά της) και στην παραδοσιακά χαµηλή της κερδοφορία προ της 
αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων.  

Τον Νοέµβριο του 2008 η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά την πρώτη κρατική 
εισφορά κεφαλαίων, ύψους 675 εκατ. ευρώ, εν αναµονή της υποβολής 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης (βλ. IP/08/1742). 

Γενικό ιστορικό όσον αφορά την αναδιάρθρωση τραπεζών 
Μέχρι στιγµής, η Επιτροπή έχει εκδώσει 32 τελικές αποφάσεις αναδιάρθρωσης: Σε 
23 περιπτώσεις η απόφαση ήταν θετική υπό τον όρο της αναδιάρθρωσης της 
τράπεζας, σε 8 περιπτώσεις η Επιτροπή ενέκρινε ενισχύσεις για την εκκαθάριση της 
τράπεζας, και σε µία περίπτωση η απόφαση ήταν αρνητική, µε ανάκτηση της 
ενίσχυσης. 

Τους τελευταίους 15 µήνες η Επιτροπή ενέκρινε υπό όρους τα προγράµµατα 
αναδιάρθρωσης των Dexia (βλ. IP/10/201 της 26ης Φεβρουαρίου 2010), Ethias 
(IP/10/592 της 20ής Μαΐου 2010), Parex (IP/10/1127 της 15ης Σεπτεµβρίου 2010), 
Sparkasse KölnBonn (IP/10/1192 της 29ης Σεπτεµβρίου 2010), Fionia (IP/10/1374 
της 25ης Oκτωβρίου 2010) και Kommunalkredit (IP/11/389 της 31ης Μαρτίου 2011). 
Οι αποφάσεις αυτές απαιτούν παρακολούθηση για να εξασφαλιστεί η τήρηση των 
δεσµεύσεων, οι οποίες συχνά εκτείνονται σε περισσότερα του ενός έτη.  

Επί του παρόντος η Επιτροπή αξιολογεί άλλα 29 προγράµµατα αναδιάρθρωσης (21 
µεµονωµένες αποφάσεις αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης και 8 αποφάσεις 
βιωσιµότητας).  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1742&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/201&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/592&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1127&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1192&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1374&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/389&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Η µη εµπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δηµοσιευθεί µε αριθµό υπόθεσης 
SA_31154 στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της 
Γ∆ Ανταγωνισµού µόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε το 
απόρρητο. Οι νέες δηµοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο ∆ιαδίκτυο 
και στην Επίσηµη Εφηµερίδα ανακοινώνονται στο εβδοµαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο 
State Aid Weekly e-News. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31154
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html

