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Υποθέσεων  

Βέρνη, 20 Μαρτίου 2023  

 

ΘΕΜΑ: 

 

Διάσωση Credit Suisse – Επίτευξη συμφωνίας συγχώνευσης της Credit Suisse με την 
UBS – Επίσημες δηλώσεις. 

 

Α. Στην ανακοίνωσή του, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη εξαγορά 
της CS από τη UBS ως σημαντική συμβολή στη σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της CS μέχρι 
την υλοποίηση της εξαγοράς και να μειωθεί το κόστος για την ελβετική οικονομία, το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσθετα μέτρα ρευστότητας.  

Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα «προνόμιο πτώχευσης» για αυτά τα πρόσθετα μέτρα 
ενίσχυσης της ρευστότητας, το οποίο παρέχει στην SNB την απαραίτητη ασφάλεια για να 
μπορέσει να διασφαλίσει στην CS σημαντική πρόσθετη ρευστότητα. Επιπλέον, προκειμένου να 
παρέχει στην CS επαρκή ρευστότητα ανά πάσα στιγμή, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο 
αποφάσισε να χορηγήσει επίσης στην SNB εγγύηση αθέτησης για τα δάνεια ρευστότητας. Και 
τα δύο μέτρα ελήφθησαν βάσει των άρθρων 184 και 185 του Ομοσπονδιακού Συντάγματος 
(νόμος περί έκτακτης ανάγκης). Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν τα υφιστάμενα μέσα της SNB για 
την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, τα οποία περιλαμβάνουν, ιδίως, τη συνήθη 
βοήθεια έκτακτης ρευστότητας (ELA). 

Προκειμένου να μειωθούν τυχόν κίνδυνοι για την UBS, η Συνομοσπονδία παρέχει επίσης στην 
UBS εγγύηση ύψους 9 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για την κάλυψη πιθανών ζημιών 
από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που αναλαμβάνει η UBS στο πλαίσιο της συναλλαγής, σε 
περίπτωση που τυχόν μελλοντικές ζημίες υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο. 

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει λάβει προφυλάξεις για να διατηρήσει τους κινδύνους για την 
Συνομοσπονδία όσο το δυνατόν μικρότερους. Για παράδειγμα, η CS πρέπει να καταβάλει σε 
έκαστη, Συνομοσπονδία και SNB, ένα ασφάλιστρο κινδύνου, στη Συνομοσπονδία ένα επιπλέον 
ασφάλιστρο δέσμευσης για την παροχή της εγγύησης αθέτησης και στην SNB ένα επιπλέον 
επιτόκιο. Μαζί με το «προνόμιο πτώχευσης», αποσκοπείται χαμηλός κίνδυνος αθέτησης για τη 
Συνομοσπονδία. Με αυτή τη δέσμη μέτρων, καταλήγει η ανακοίνωση, το Ομοσπονδιακό 
Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη βούλησή του να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 
καταθετών και τη σταθερότητα του ελβετικού χρηματοπιστωτικού κέντρου. 
 
Β. Με δική της ανακοίνωση, η SNB στηρίζει την εξαγορά της CS από την UBS με σημαντική 
στήριξη ρευστότητας. Με την εξαγορά της CS από την UBS, βρίσκεται λύση σε αυτή την έκτακτη 
κατάσταση για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία της 
ελβετικής οικονομίας. Και οι δύο τράπεζες έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις υφιστάμενες 
διευκολύνσεις ρευστότητας της SNB, μέσω των οποίων μπορούν να αντλούν ρευστότητα από 
την SNB σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μέσα νομισματικής πολιτικής. 
Επιπλέον, και με βάση το διάταγμα έκτακτης ανάγκης του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, η CS 
και η UBS μπορούν να αντλήσουν δάνειο ενίσχυσης της ρευστότητας που εξασφαλίζεται με 
«προνόμιο πτώχευσης» συνολικού ύψους έως 100 δισ. ελβετικών φράγκων. 
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Επιπλέον, και με βάση το διάταγμα έκτακτης ανάγκης του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, η SNB 
μπορεί να χορηγήσει στην CS δάνειο ενίσχυσης της ρευστότητας με εξασφάλιση την εγγύηση 
αθέτησης της Συνομοσπονδίας ύψους έως 100 δισ. ελβετικών φράγκων. Η διάρθρωση του 
δανείου βασίζεται στο "Public Liquidity Backstop" (PLB), οι παράμετροι του οποίου έχουν ήδη 
αποφασιστεί από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο το 2022. 

Η εκτεταμένη παροχή ρευστότητας διασφαλίζει ότι και οι δύο τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή 
τους την απαραίτητη ρευστότητα. Μέσω της εκτεταμένης ενίσχυσης σε ρευστότητα, καταλήγει 
η ανακοίνωση, η SNB εκπληρώνει την εντολή της να συμβάλει στη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τη Συνομοσπονδία και τη 
FINMA για τον σκοπό αυτό. 
 
Γ. Στην ανακοίνωσή της, η UBS αναφέρει πως ο συνδυασμός της UBS με την CS αναμένεται 
να δημιουργήσει μια επιχείρηση με περισσότερα από 5 τρισ. δολάρια ΗΠΑ σε συνολικά 
επενδεδυμένα περιουσιακά στοιχεία και ευκαιρίες βιώσιμης αξίας. Θα ενισχύσει περαιτέρω τη 
θέση της UBS ως τον κορυφαίο παγκόσμιο διαχειριστή πλούτου με έδρα την Ελβετία, με 
περισσότερα από 3,4 τρισ. δολάρια ΗΠΑ σε επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία σε συνδυασμένη 
βάση. Η συναλλαγή ενισχύει, επίσης, τη θέση της UBS ως την κορυφαία καθολική τράπεζα στην 
Ελβετία. Οι συνδυασμένες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν κορυφαίο διαχειριστή περιουσιακών 
στοιχείων στην Ευρώπη, με επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,5 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ. 
 
Ο πρόεδρος της UBS κ. Colm Kelleher δήλωσε: «Αυτή η εξαγορά είναι ελκυστική για τους 
μετόχους της UBS, αλλά, ας είμαστε σαφείς, όσον αφορά την Credit Suisse, πρόκειται για 
διάσωση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε δομήσει μια συναλλαγή που θα διατηρήσει την αξία που 
έχει απομείνει στην επιχείρηση, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή μας σε κινδύνους. Η 
εξαγορά των δυνατοτήτων της Credit Suisse στον τομέα του πλούτου, της διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων και της ελβετικής καθολικής τραπεζικής θα ενισχύσει τη στρατηγική 
της UBS για την ανάπτυξη των capital-light δραστηριοτήτων της. Η συναλλαγή θα αποφέρει 
οφέλη στους πελάτες και θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα βιώσιμη αξία για τους επενδυτές 
μας». 
 
Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Credit Suisse κ. Axel P. Lehmann, 
δήλωσε: «Δεδομένων των πρόσφατων έκτακτων και πρωτοφανών περιστάσεων, η 
ανακοινωθείσα συγχώνευση αντιπροσωπεύει το καλύτερο διαθέσιμο αποτέλεσμα. Αυτή ήταν 
μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για την Credit Suisse και ενώ η ομάδα εργάστηκε ακούραστα 
για να αντιμετωπίσει πολλά σημαντικά ζητήματα που κληρονομήσαμε από προηγούμενες 
καταστάσεις και να εφαρμόσει τη νέα στρατηγική της, αναγκαστήκαμε να καταλήξουμε σήμερα 
σε μια λύση που παρέχει ένα βιώσιμο αποτέλεσμα.» 
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