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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Credit Suisse για λήψη πιστωτικής διευκόλυνσης από την Κεντρική 
Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) – Πρώτες ελβετικές αντιδράσεις και σχόλια.1 

 
Α. Οι πρώτες αντιδράσεις από τραπεζικούς αναλυτές και ελβετικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εντός της Ελβετίας χαιρετίζουν καταρχάς την απόφαση της SNB να παρέμβει 
προληπτικά υπέρ της CS διασφαλίζοντας ηρεμία και σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, 
εκφράζουν αμφιβολίες εάν τελικά θα κατορθωθεί να αποτραπεί η μαζική εκροή κεφαλαίων από 
τους πελάτες της τράπεζας, γεγονός το οποίο θα φανεί τις επόμενες ημέρες, ενώ εστιάζουν και 
στον αδιαμφισβήτητο κλονισμό του κύρους και της αξιοπιστίας της, διεθνώς. 
 
Με σκεπτικισμό σχολιάζεται, επίσης, το γεγονός της de facto επιδότησης της CS από την SNB 
μέσω του κόστους χρηματοδότησης της επαναγοράς των χρεογράφων της. Εκτός από την 
άντληση των πιστωτικών διευκολύνσεων της SNB, η τράπεζα προσφέρει στους κατόχους 
ανώτερων χρεογράφων την πρόωρη επαναγορά τους, καθώς οι τιμές των ομολόγων είχαν 
μειωθεί ραγδαία σε αξία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναταραχής στην αγορά. Με την 
προσφορά επαναγοράς, η CS μπορεί να επωφεληθεί από τις χαμηλές τιμές. Με τα (φθηνά) 
δάνεια της SNB, η CS αντικαθιστά έτσι και τα (ακριβά) ιδιωτικά δάνεια. Αυτή η de facto 
επιδότηση μέσω του κόστους χρηματοδότησης είναι πολύ πιθανό να μην αρέσει στον 
ανταγωνισμό της CS. 
 
Αλλά πέραν αυτoύ, η προσφορά επαναγοράς αφορά την αποστολή ενός μηνύματος ισχύος στις 
αγορές ομολόγων με τη δέσμευση δανείων της SNB από πίσω. Η CS θέλει να δαπανήσει έως και 
2,5 δισ. δολάρια για την πρόωρη επαναγορά ομολόγων σε δολάρια και έως 500 εκατ. ευρώ για 
ομόλογα σε ευρώ. 
 
Β. Η μεγάλη τράπεζα βρίσκεται σε μία λεπτή μεταβατική φάση. Τα κέρδη εξακολουθούν να 
συρρικνώνονται εξαιτίας των λαθών του παρελθόντος και ταυτόχρονα τα διορθωτικά μέτρα 
που έχουν δρομολογηθεί κοστίζουν τεράστια ποσά χωρίς ήδη να αποφέρουν πολλά. Οι 
αναλυτές ανέμεναν ζημίες 1,5 δισ. φράγκων μόνο για το δ΄ τρίμηνο. Όπως ανακοίνωσε η 
τράπεζα στις αρχές Φεβρουαρίου, η ζημία αυτή ήταν ελαφρώς μικρότερη, στα 1,4 δισ. φράγκα. 
Παρ' όλα αυτά, η ετήσια ζημία των 7,3 δισ. φράγκων είναι το υψηλότερο έλλειμμα από την 
εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συγκριτικά, η UBS ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες 
ετήσια κέρδη που αντιστοιχούν σε περίπου 7 δισ. φράγκα για το 2022. 
 
Περισσότερο ενδιαφέρον από τη ζημία, ωστόσο, είχε το κατά πόσον η μεγάλη τράπεζα 
κατάφερε να σταματήσει την εκροή περιουσιακών στοιχείων. Τον Οκτώβριο, η CS ανακοίνωσε 
ότι οι πελάτες είχαν αποσύρει περισσότερα από 80 δισ. δολάρια ΗΠΑ ή το 6% των υπό 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Κατά την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων, η CS 
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ανακοίνωσε ότι ο συνολικός όγκος των περιουσιακών στοιχείων που αποσύρθηκαν το τέταρτο 
τρίμηνο ήταν 110,5 δισ. ελβετικά φράγκα - σημαντικά περισσότερο από ό,τι ανέμενε η αγορά. 
 
Μια πρόκληση για την CS τους τελευταίους μήνες ήταν πάντα να καθησυχάσει τους διεθνείς 
πελάτες της, δηλ. εκείνους που δεν έχουν κάνει κράτηση μέσω της ελβετικής θυγατρικής της 
τράπεζας, της Credit Suisse (Switzerland) Ltd. Εάν το ελβετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την 
CS τεθεί σε εφαρμογή, θα μπορούσε κανείς να αποσπάσει τη μονάδα αυτή από την τράπεζα 
στο σύνολό της. Σε κάθε περίπτωση, θα διατηρούνταν ζωντανή, ώστε η τράπεζα να συνεχίσει να 
εκτελεί τις συστημικά σημαντικές λειτουργίες της για την Ελβετία, όπως ο σημαντικός ρόλος της 
στις συναλλαγές πληρωμών. 
 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ελβετοί πελάτες αντέδρασαν πολύ πιο 
προσεκτικά στην κρίση της CS το περασμένο φθινόπωρο από ό,τι οι πλούσιοι διεθνείς ιδιώτες 
πελάτες που συνδέονται με την Credit Suisse International στο Λονδίνο: Οι εκροές χρημάτων 
από τους πελάτες της επιχειρηματικής μονάδας της ελβετικής τράπεζας είχαν ανέλθει λίγο 
πάνω από 5 δισ. ελβετικά φράγκα το 2022. Εκείνες της διεθνούς μονάδας Wealth Management, 
από την άλλη πλευρά, ανήλθαν σε σχεδόν 96 δισ. ελβετικά φράγκα. 
 
Για να διατηρηθεί η Credit Suisse στο σύνολό της, είναι επομένως απαραίτητο να 
καθησυχαστούν οι διεθνείς πελάτες. Διότι αν αποσύρουν και πάλι κεφάλαια στην κλίμακα που 
έκαναν τον Οκτώβριο του 2022, ακόμη και οι δανειακές δεσμεύσεις της SNB ύψους 50 δισ. 
φράγκων δεν θα επαρκούσαν μακροπρόθεσμα. 
 
Το μήνυμα ότι όλοι οι πελάτες θα βοηθηθούν, ωστόσο, απευθύνεται επίσης στις αμερικανικές 
και, κυρίως, στις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών που ελέγχουν σημαντικά τμήματα 
του ομίλου CS. Η SNB και η FINMA διατηρεί, λογικά, συνεχώς στενή επαφή με τις αρχές αυτές, 
προκειμένου να παραμείνουν πεπεισμένες για τη σταθερότητα της CS. Διότι διαφορετικά θα 
μπορούσαν να «τραβήξουν την πρίζα» στον όμιλο, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση των 
ελβετικών θεσμών. 
 
 

 
Ο Προϊστάμενος 

 
 

Νικόλαος Δούκας 
 Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 


