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Περίληψη 

 

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή, η µελέτη και η διερεύνηση των 

συνεπειών της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης του 2008 στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα και τις ελληνικές τράπεζες.  

Προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού προηγούνται της τελικής ανάλυσης η 

έννοια της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, των αιτών της, των συνεπειών της και των 

προηγούµενων σχετικών εµπειριών της παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς και η έννοια 

του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, των χαρακτηριστικών του, του ρυθµιστικού 

πλαισίου τους και της σχέσης τους µε την κρίση. 

Στην τελική µας ανάλυση, αποδεικνύεται η ένταση των επιπτώσεων της 

κρίσης στις ελληνικές τράπεζες, καθώς η πλειονότητα αυτών οδηγήθηκαν σε αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακών δανείων προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν την έλλειψη κεφαλαιακής επάρκειας. Η κεφαλαιακή ανεπάρκεια 

προκλήθηκε από την έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών, καθότι δεν ήταν πλέον 

δυνατή για αυτές η δανειοδότησή τους από τις διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα, η έντονη 

φηµολογία για συγχωνεύσεις και εξαγορές που κυριαρχεί στην τραπεζική αγορά αυτό 

το διάστηµα παρουσιάζεται ως τρόπος λύσης των προβληµάτων ρευστότητας των 

ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων. 

Συµπερασµατικά, το γεγονός ότι η σηµερινή οικονοµία έχει µεγαλύτερο 

παγκοσµιοποιηµένο χαρακτήρα στην κίνηση του κεφαλαίου σε σχέση µε το 

παρελθόν, κάνει την κρίση αυτή πιο σοβαρή τόσο στις επιπτώσεις όσο και στους 

τρόπους αντιµετώπισής της. Ενώ η χρηµατοπιστωτική κρίση είχε ως αφετηρία την 

οικονοµία των ΗΠΑ, η παγκοσµιοποίηση ήταν ικανή να µεταφέρει την κρίση 

ραγδαία σε όλη την υφήλιο.  

Όσον αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, οι τράπεζες, αν και δεν ήταν 

εκτεθειµένες σε παράγωγα προϊόντα υψηλού ρίσκου, επηρεάστηκαν αρνητικά από 

την αύξηση του κόστους χρηµατοδότησής τους µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

ρευστότητάς τους. Προς αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, προχώρησαν ή 

προχωρούν σε αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων, εκδόσεις οµολογιακών δανείων, 

αύξηση των προβλέψεων µη αποπληρωθέντων δανείων, µείωση των λειτουργικών 

τους κοστών, επέκταση των επενδύσεών τους στις αγορές της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, εφόσον σε αυτές τις αγορές εµφανίζονται ευοίωνες προοπτικές, ενώ πολλές 
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από αυτές χρησιµοποίησαν και τον κρατικό µηχανισµό στήριξης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Όλες αυτές οι ενέργειες συνέβαλαν στην διατήρηση 

ικανοποιητικού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα διέρχεται µια σηµαντική κρίση, τη 

χειρότερη µετά το µεγάλο ‘κραχ’ του 1929. Σύµφωνα µε τους Kindleberger (1978) 

και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαµβάνουν µεγάλες πτώσεις των τιµών των 

µετοχών, καταρρεύσεις τραπεζών και άλλων ιδρυµάτων, αποπληθωρισµό, διαταραχές 

στις ξένες αγορές ή συνδυασµό των παραπάνω.  Η  εν λόγω κρίση έγινε ορατή τον 

Σεπτέµβρη του 2008 µε τη κατάρρευση (Lehman Brothers), τις συγχωνεύσεις (Merrill 

Lynch και Bear Sterns) και τις κρατικοποιήσεις χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

(Fannie Mae και Freddie Mac). Είναι αξιοσηµείωτο ότι σηµάδια της επερχόµενης 

κρίσης υπήρχαν από το 2006, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκε η απαιτούµενη προσοχή. 

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, η κρίση αυτή που αρχικά εκδηλώθηκε 

στην αµερικανική αγορά στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης, εξαπλώθηκε 

γρήγορα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ενώ έχει ήδη δείξει και σοβαρές επιπτώσεις 

στις πραγµατικές οικονοµίες, κυρίως µε την εξελισσόµενη ύφεση του ανεπτυγµένου 

κόσµου. Από το 2008 έχουµε δει την κατάρρευση επενδυτικών και τραπεζικών 

κολοσσών, τη δραµατική πτώση χρηµατιστηριακών αξιών και τη µείωση των κερδών 

σε σηµαντικούς κλάδους, όπως αυτοί της αυτοκινητοβιοµηχανίας και των 

κατασκευών.  

Φυσικά η ελληνική οικονοµία και δη οι ελληνικές τράπεζες δεν θα µπορούσε 

να µείνει ανεπηρέαστη από αυτή την κρίση. Συγκεκριµένα, οι τράπεζες καλούνται να 

λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον µε σηµαντικές προκλήσεις, όπως η περαιτέρω 

µείωση των ρυθµών ανάπτυξης, το ενδεχόµενο αύξησης των δανείων σε 

καθυστέρηση και οι δυσκολίες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Τα παραπάνω 

απαιτούν τις συντονισµένες προσπάθειες διεθνών οργανισµών, κυβερνήσεων και 

κεντρικών τραπεζών για την αντιµετώπιση της κρίσης.  

Ειδικότερα όσον αφορά στην ελληνική οικονοµία, η παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση αποτέλεσε την αφορµή για την εκδήλωση της κρίσης 

χρέους. Αν και η παγκόσµια οικονοµία έδειξε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης στα 

πρώτα τρίµηνα του 2010, η ελληνική αγορά πλήττεται ακόµη από αρνητικούς 

ρυθµούς ανάπτυξης, αύξηση των επιτοκίων δανεισµού και πτώση της οικονοµικής 
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δραστηριότητας, τα οποία οδήγησαν το ελληνικό κράτος στην ένταξή του στο 

µηχανισµό στήριξης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει µια εικόνα του τραπεζικού 

κλάδου στην Ελλάδα, και του τρόπου µε τον οποίο αντέδρασαν οι ελληνικές στην 

παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εν 

λόγω διπλωµατική εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο µας εισάγει στις έννοιες που σχετίζονται µε την κρίση του 

2008, τον τρόπο που ξεκίνησε, τις αιτίες που την προκάλεσαν, και τις συνέπειες που 

είχε στην πραγµατική οικονοµία, παγκόσµια και ελληνική.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφερόµαστε στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, τις 

έννοιες, τη σηµασία του, τα χαρακτηριστικά, το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων καθώς και τη σχέση τους µε χρηµατοπιστωτικές 

κρίσεις. Στο κεφάλαιο αυτό, επίσης, πραγµατοποιείται ανασκόπηση ερευνών που 

εξετάζουν την επίδραση των κρίσεων στα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα.  

Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τις ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια του 

2009, δηλαδή κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

Παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που αντιµετώπισαν οι τράπεζες και τα µέτρα που 

ελήφθησαν από την καθεµία από αυτές, αλλά και από το σύνολο των κρατικών αρχών 

εγχώριων και διεθνών, για την αντιµετώπισή τους.  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζουµε τα αποτελέσµατα της 

βιβλιογραφική έρευνας και της µελέτης των ελληνικών τραπεζών, και παραθέτουµε 

τις προοπτικές του συστήµατος, προτάσεις και σκέψεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 

 

 

1.1 Ορισµός Χρηµατοοικονοµικής Κρίσης 

 

 

Η Χρηµατοοικονοµική Κρίση ορίζεται ως µία χρονική περίοδος κατά την οποία η 

αγορά υφίσταται µία έντονη καθοδική κίνηση του υποκείµενου παράγοντα 

(underlying factor) – η οποία γίνεται πλήρως αντιληπτή στην αγορά (Sharpe, 1963). 

Σύµφωνα µε τον Mishkin (1992) η χρηµατοοικονοµική κρίση είναι µία 

διατάραξη των χρηµατοοικονοµικών αγορών, η οποία προκαλεί επιδείνωση των 

προβληµάτων της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού κινδύνου, µε αποτέλεσµα την 

ανικανότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να διοχετεύουν κεφάλαια µε 

αποτελεσµατικό τρόπο στις περισσότερο αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες.  

Η διατάραξη αυτήν εµφανίζεται αρχικώς σε µια χώρα στις περισσότερες των 

περιπτώσεων και στη συνέχεια διαχέεται στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε τον Summers 

(2000), η µετάδοση της κρίσης από χώρα σε χώρα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

επτά διαφορετικούς µηχανισµούς: 

• Η επέλευση κοινών αρνητικών παραγόντων σε δύο ή περισσότερες 

χώρες, όπως είναι η κρίση στην αγορά των µετοχών σε δύο ή 

περισσότερες χώρες. 

• Οι εµπορικοί δεσµοί µεταξύ δύο χωρών επιτρέπουν τη µεταφορά των 

αρνητικών µεταβολών σε τιµές και εισοδήµατα µεταξύ τους. 

• Ο υψηλός ανταγωνισµός µεταξύ των χωρών, ο οποίος µπορεί να 

οδηγήσει σε έντονες συναλλαγµατικές υποτιµήσεις των νοµισµάτων. 

• Οι χρηµατοοικονοµικοί δεσµοί µεταξύ δύο ή περισσοτέρων χωρών 

µπορούν να οδηγήσουν σε υψηλές συσχετίσεις µεταξύ αγορών 

περιουσιακών στοιχείων. Εποµένως, όταν µία χώρα επενδύει ή δανείζει 

κάποια άλλη χώρα και υπάρξουν αρνητικά νέα για µία από τις δύο µε 

αποτέλεσµα να επέλθει κρίση σε αυτήν, τότε συµπαρασύρεται και η 

άλλη χώρα. 
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• Η µείωση της ρευστότητας στην αγορά µίας χώρας µπορεί να οδηγήσει 

σε µείωση των θέσεων των επιχειρήσεων αυτής της χώρας στο 

εξωτερικό, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται και η ρευστότητα στις άλλες 

χώρες. 

• Ο πανικός που επικρατεί στους επενδυτές σε περιόδους απότοµης και 

βίαιης πτώσης των τιµών των περιουσιακών στοιχείων. 

• Η κρίση σε µία χώρα επηρεάζει τις προσδοκίες των επενδυτών για 

τυχούσες κοινές αναπτυξιακές υποδοµές µεταξύ των δύο χωρών. 

Με τη λειτουργία αυτών των µηχανισµών, µία αναστάτωση στο σηµείο 

ισορροπίας µίας χώρας µπορεί να µεταφερθεί στο εξωτερικό. Αναλόγως µε τη 

γεωγραφική έκταση των χωρών που επηρεάζονται από την πρωταρχική αιτία η 

χρηµατοοικονοµική κρίση µπορεί να γίνει ακόµη και διεθνής, όπως έγινε στην 

προκειµένη περίπτωση. 

 

 

1.2 Η ∆ιαδικασία της Κρίσης 

 

 

Η κρίση που διανύουµε ξεκίνησε µε µια περίοδο αυξηµένων συναλλαγών, που 

προκάλεσαν το σπάσιµο της κερδοσκοπικής φούσκας1. Από την εποχή της "µανίας 

της ολλανδικής τουλίπας", στις αρχές του 17ου αιώνα, τέτοιες κρίσεις κερδοσκοπίας 

ακολουθούν πάντα την ίδια πορεία. Αρχικά, η προσδοκώµενη αξία ενός 

συγκεκριµένου προϊόντος αυξάνει συνεχώς, τροφοδοτώντας ακόµα περισσότερο τη 

ζήτηση γι’ αυτό, επειδή όλοι θέλουν να συµµετέχουν στην συνεχόµενη αύξηση της 

αξίας. Ο κόσµος χρησιµοποιεί ίδια κεφάλαια και στη συνέχεια παίρνει και δάνεια, 

ώστε να αποκτήσει το αντικείµενο της κερδοσκοπίας. Οι τιµές ανεβαίνουν ακόµη πιο 

ψηλά, εξαιτίας της αυξηµένης ζήτησης, και οδηγούν σε ακόµη µεγαλύτερη αύξηση 

της ζήτησης.  

Κάποια στιγµή, όµως, η αυξητική τάση εξαντλείται. Γίνεται πιο δύσκολο να 

βρεθούν νέοι αγοραστές και οι αρχικοί επενδυτές θέλουν να πουλήσουν, ώστε να 

                                                           
1 «Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση και το µέλλον του παγκόσµιου καπιταλισµού», του Μάικλ 
Χάινριχ . ∆ιαθέσιµο στο  http://indy.gr/analysis/i-tre3c7oysa-3c7rimatopistotik-krisi-kai-to-mellon-toy-
pagkosmioy-kapitalismoy-toy-maikl-3c7ainri3c7 
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εξαργυρώσουν τα κέρδη τους. Τότε, η τιµή του αντικείµενου της κερδοσκοπίας 

αρχίζει να πέφτει. Τώρα όλοι θέλουν να εξέλθουν από την αγορά προκειµένου να 

αποφύγουν τις ζηµιές, πράγµα που οδηγεί σε µεγαλύτερη πτώση της τιµής του 

αντικειµένου. Όσοι  µπήκαν αργά στο κερδοσκοπικό παιχνίδι και αγόρασαν σε 

υψηλές τιµές τώρα υπόκεινται µεγάλες ζηµιές. Από τη στιγµή που αυτές οι ζηµιές 

συνδυάζονται µε µια γενική υποχώρηση της ζήτησης, αυτή η κερδοσκοπική κρίση 

µπορεί να επηρεάσει το σύνολο της οικονοµίας.  

 

 

1.3 Προηγούµενες Κρίσεις (1990 – 2008)  

 

 

Η κρίση του 2008 δεν ήταν η µοναδική κρίση της τελευταίας εικοσαετίας, ήταν, 

όµως, η µοναδική κρίση που έπληξε την παγκόσµια οικονοµία. Παρόλα αυτά, 

υπήρξαν και άλλες σηµαντικές κρίσεις, οι οποίες απείλησαν την ισορροπία 

παγκοσµίως (Krugman, 2009). Αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά και περιληπτικά στο 

παρόν υποκεφάλαιο µε χρονολογική σειρά.  

Το 1994 η µείωση της ζήτησης της τεκίλας οδήγησε σε κρίση το σύστηµα 

σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών µεταξύ µεξικάνικου πέσος και αµερικανικού 

δολαρίου, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική υποτίµηση του πρώτου. Η συναλλαγµατική 

αυτήν κρίση έθεσε σε κίνδυνο τις µεξικανικές τράπεζες, οι οποίες παρουσίασαν 

ιδιαιτέρως υψηλές ζηµίες. Η κρίση της µεξικανικής τραπεζικής αγοράς µε τη σειρά 

της επηρέασε το τραπεζικό σύστηµα της Αργεντινής, µε αποτέλεσµα τη µείωση των 

καταθέσεων αυτού κατά 18% µέχρι το 1995. Στην Αργεντινή, παρόλα αυτά, η 

συναλλαγµατική ισοτιµία παρέµεινε αλώβητη από την κρίση. 

Το 1995 η τράπεζα Meridien BIAO µε έδρα το Λουξεµβούργο αποφάσισε τη 

µεταφορά σηµαντικού ύψους κεφαλαίων προς τα υποκαταστήµατά της στις 

Μπαχάµες. Η µεταφορά αυτή επέφερε σηµαντική µείωση στη ρευστότητα της 

τραπεζικής αγοράς των χωρών που δραστηριοποιούταν η τράπεζα, εφόσον 

αποφασίστηκε το κλείσιµο των υποκαταστηµάτων της στη Ζάµπια, στην Κένυα και 

τη Σουαζιλάνδη. Η αναστάτωση αυτή µεταφέρθηκε και σε άλλες χώρες της Αφρικής, 

όπως είναι το Καµερούν και η ∆ηµοκρατία της Νότιας Αφρικής. 
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Το 1997 αποφασίζεται η αναστολή της λειτουργίας 16 ταϊλανδέζικων 

χρηµατοοικονοµικών εταιριών. Η απόφαση αυτή µείωσε σε µεγάλο βαθµό την εισροή 

ξένων κεφαλαίων στις χώρες της ευρύτερης ασιατικής περιοχής, η οποία µέχρι τότε 

αν και ήταν αθρόα δεν αξιοποιούνταν αποτελεσµατικά. Η αναποτελεσµατικότητα 

αυτή έγινε πλέον εµφανής και οι ξένοι επενδυτές προχώρησαν σε απόσυρση των 

κεφαλαίων τους, µε αποτέλεσµα την κρίση που ταλάνισε την ασιατική οικονοµία 

µέχρι και το 2000. Στις βασικότερες συνέπειες αυτής της κρίσης είναι οι σηµαντικές 

υποτιµήσεις των νοµισµάτων της Κορέας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, του Χονγκ 

Κονγκ, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊβάν, καθώς και σηµαντικές 

απώλειες στις εθνικές χρηµατοοικονοµικές αγορές και το παγκόσµιο εµπόριο. 

Η ανακοίνωση περί αδυναµίας πληρωµής του δηµόσιου χρέους εκ µέρους της 

Ρωσίας το 1998 οδήγησε σε πτώχευση εκατοντάδων ιδιωτικών τραπεζών και στο 

ξέσπασµα µίας ακόµα τραπεζικής κρίσης στην αγορά της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η κρίση αυτή αποτέλεσε και την αιτία των κρίσεων που 

παρατηρήθηκαν σε Αργεντινή, Βραζιλία και Ισηµερινό, καθώς και την αιτία της 

πτώχευσης ενός από τα µεγαλύτερα αµερικάνικα hedge funds, του Long Term Capital 

Management.  

Το τραπεζικό σύστηµα της Τουρκίας κατά την τριετία 2000 – 2002 έπασχε. 

Συγκεκριµένα, η ανάγκη στήριξης των µεγάλων δηµόσιων τραπεζών και 

αποζηµίωσης των καταθετών των ιδιωτικών τραπεζών που απέτυχαν ανάγκασε την 

κυβέρνηση να αυξήσει το ήδη µεγάλο δηµόσιο χρέος. Ένα επιτυχηµένο, όµως, 

πρόγραµµα αναδόµησης και αναχρηµατοδότησης των τραπεζών εµπόδισε την 

επέλευση αρνητικών επιπτώσεων στο δηµόσιο χρέος και την µετακύληση της κρίσης 

και σε άλλες γειτονικές χώρες. 

Μετά το 1994, η Αργεντινή δοκιµάζεται και πάλι από κρίση το 2001. Αυτή τη 

φορά ήταν το δικό της νόµισµα που θεωρήθηκε υπερτιµηµένο, µε αποτέλεσµα να 

ασκηθούν υψηλές πιέσεις στις αγορές, να καταρρεύσει το σύστηµα σταθερών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών και το βάρος του δηµόσιου εξωτερικού χρέους να 

αποσταθεροποιηθεί. Οι πολίτες της χώρες προχώρησαν σε µαζικές αναλήψεις, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της ρευστότητας της αγοράς και την κρατική ανακοίνωση 

περί αδυναµίας πληρωµής του δηµόσιου χρέους. Μέχρι το τέλος του 2002, το 

τραπεζικό σύστηµα είχε απολέσει περισσότερο από το 66% των συνολικών του 

καταθέσεων. Ταυτόχρονα, όµως, και το τραπεζικό σύστηµα της γειτονικής 

Ουρουγουάης απώλεσε το 54% των συνολικών του καταθέσεων, καθότι αρκετοί 
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Αργεντινοί που είχαν τοποθετήσει τα κεφάλαιά τους σε αυτό τα απέσυραν. Η µείωση 

της ρευστότητας των τραπεζών και στη γειτονική χώρα οδήγησε και αυτήν σε κρίση 

συναλλάγµατος. 

 

 

1.4 Η Πορεία προς την Κρίση 

 

 

Τα αίτια της κρίσης έχουν τη ρίζα τους στην πολιτική της απορρύθµισης που 

ακολουθήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία περίπου, καθώς επίσης και στη ραγδαία 

αύξηση της πιστωτικής επέκτασης τα πρώτα πέντε χρόνια µετά το 2000. Μέσα σε 

αυτή την περίοδο δηµιουργήθηκαν πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα από τις 

εταιρίες, τα οποία σε συνδυασµό µε την χορήγηση δανείων από τις τράπεζες σε 

αναξιόπιστους δανειολήπτες, οδήγησαν σε µια κατάσταση όπου ούτε οι τράπεζες 

αλλά ούτε και οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας (Moody’s, Standard & 

Poor’s κτλ) µπορούσαν να αξιολογήσουν ορθά τον κίνδυνο. Στη συνέχεια, οι 

τράπεζες, µέσα από τα πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα άρχισαν να 

µετακυλούν το ρίσκο από τις ίδιες στους επενδυτές.  

Αυτός ο ανεξέλεγκτος δανεισµός µε το συγκεκριµένο τρόπο που έγινε, 

οδήγησε στη δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου 

(subprime mortgages) στις ΗΠΑ. Η κρίση που ξέσπασε µε τα στεγαστικά δάνεια 

υψηλού ρίσκου οδήγησε σε κρίση ρευστότητας και στην έλλειψη εµπιστοσύνης από 

τους επενδυτές προς τις τράπεζες αλλά και µεταξύ των ίδιων των τραπεζών. Το 

Σεπτέµβριο του 2008 η κρίση επεκτάθηκε περισσότερο καθώς τα χρηµατιστήρια 

παγκοσµίως κατέρρευσαν και µπήκαν σε µια περίοδο µεγάλων διακυµάνσεων καθώς 

ένας σηµαντικός αριθµός τραπεζών, επενδυτικών εταιριών και εταιριών 

παραχώρησης στεγαστικών δανείων (mortgage lenders) χρεοκόπησαν µέσα σε λίγες 

βδοµάδες.  

∆άνεια για ακίνητα διαφορετικής ποιότητας ενσωµατώθηκαν σε ένα τίτλο, µε 

ένα σχετικά περίπλοκο τρόπο, για να λειτουργήσουν σαν ενέχυρα για τίτλους  που 

βαπτίστηκαν µε εύηχα ονόµατα, όπως "ενεχυροποιηµένες υποχρεώσεις του χρέους". 

Έπειτα, αυτά πουλήθηκαν επιτυχηµένα σε άλλες τράπεζες και διαφόρων ειδών 

ταµεία. Τέτοιοι τίτλοι πρόσφεραν υψηλή απόδοση, από τη µία πλευρά (από τη στιγµή 
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που οι αγοραστές ακινήτων πλήρωναν τόσο υψηλά επιτόκια) και έµοιαζαν, από την 

άλλη, να αποτελούν σχετικά ασφαλή επένδυση, µιας και καλύπτονταν από ακίνητη 

περιουσία. Προκειµένου να κρατηθούν αυτές οι συναλλαγές εκτός των βιβλίων των 

τραπεζών-αγοραστών κι έτσι να προστατέψουν τα ίδια κεφάλαιά τους, επινοήθηκαν 

τα αποκαλούµενα "∆οµηµένα Επενδυτικά Σχήµατα", που δρούσαν σαν ξένες 

επιχορηγήσεις. Αναχρηµατοδότησαν το κόστος αυτών των επενδύσεων µε µικρής 

διάρκειας τίτλους, µε πολύ χαµηλότερο επιτόκιο από τους κερδοσκοπικούς, 

υποθηκευµένους έναντι δανείων, τίτλους.  

Με την άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ µεταξύ το 2006, η αύξηση της τιµής 

των ακινήτων επιβραδύνθηκε, αλλά το βάρος των επιτοκίων των δανείων αυξήθηκε, 

µιας και στις περισσότερες περιπτώσεις τα κυµαινόµενα επιτόκια είχαν γίνει 

αναγκαστική συνθήκη. Είναι αξιοσηµείωτο πως στον τοµέα των "µη προνοµιακών" 

δανείων, όπου τα επιτόκια ήταν ήδη υψηλά, ο αριθµός των κατασχέσεων αυξανόταν 

σηµαντικά. Σαν αποτέλεσµα, αυξανόταν ο αριθµός των πλειστηριασµών, γεγονός που 

υπονόµευε περαιτέρω τις πραγµατικές τιµές των ακινήτων. Με την αυξανόµενη 

αδυναµία των αγοραστών ακινήτων, τα  έσοδα από τοκοχρεολύσια που στηρίζονταν 

σε αυτό το "µη προνοµιακό" δανεισµό ακινήτων να µειώνονται, και µε τις πτωτικές 

τιµές στην αγορά ακινήτων οι υποθήκες αυτών των τίτλων να εξαφανίζονται, και η 

τιµή τους έπεσε. Αυτό ανάγκασε τις τράπεζες και τα ταµεία που είχαν αγοράσει 

τέτοιους τίτλους να προχωρήσουν επανειληµµένα σε "διορθώσεις της αξίας" των 

ισοζυγίων τους, µία διαδικασία που πιθανόν ακόµα δεν έχει φτάσει στο τέλος της.  

 

 

1.5 Τα Αίτια της Κρίσης  

 

 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, πέντε είναι οι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν 

σε ουσιαστική επιδείνωση της αντίστροφης επιλογής (adverse selection) και του 

ηθικού κινδύνου στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, µε αποτέλεσµα την εκδήλωση 

κρίσεων. Με την επίδραση αυτών των παραγόντων η οικονοµία χάνει την ισορροπία 

της, καθώς οι αγορές χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους στη µεταφορά κεφαλαίων 

προς τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 
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• Αύξηση των επιτοκίων: Μία αύξηση των επιτοκίων οδηγεί στη µείωση 

των δανειακών κεφαλαίων, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε πτώση των 

επενδύσεων αλλά και της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας. Ο 

Mankiw (1986) αποδεικνύει την ύπαρξη αυτής της αρνητικής σχέσης 

µεταξύ επιτοκίων και ύψους δανειακών κεφαλαίων. 

• Μείωση των τιµών των µετοχών: Μία µείωση των τιµών των µετοχών 

οδηγεί στη µείωση της καθαρής αξίας των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα 

την απροθυµία των δανειστών για παροχή κεφαλαίων. Η απροθυµία 

αυτήν είναι ικανή να έχει ως αποτέλεσµα ακόµα και την πτώση της 

γενικής οικονοµικής δραστηριότητας (Greenwald & Stiglitz, 1988, 

Bernanke & Gertler, 1989, Calomiris & Hubbard, 1990). 

• Αύξηση της αβεβαιότητας: Η αύξηση της αβεβαιότητας µειώνει την 

ικανότητα των δανειστών να εντοπίσουν τις ορθές επενδυτικές επιλογές, 

µε αποτέλεσµα την µείωση των δανειοδοτούµενων κεφαλαίων, των 

επενδύσεων αλλά και της οικονοµικής δραστηριότητας. 

• Τραπεζικοί Πανικοί (Bank panics): Η αποτυχία ορισµένων τραπεζών, η 

οποία οφείλεται σε προβλήµατα Ασύµµετρης Πληροφόρησης2, στη 

αποτελεσµατική και αποδοτική διοχέτευση των δανειακών κεφαλαίων 

από τις πλεονάζουσες στις ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες αποτελεί 

την αφετηρία των τραπεζικών πανικών. Οι πλεονάζουσες µονάδες 

αποσύρουν τις καταθέσεις τους, µε αποτέλεσµα τη µείωση των 

διαθεσίµων δανειακών κεφαλαίων, τη µείωση των επενδύσεων και τη 

γενικότερη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. 

• Μη αναµενόµενη πτώση του επιπέδου των τιµών: Η πτώση του επιπέδου 

των τιµών οδηγεί σε µείωση της καθαρής αξίας των επιχειρήσεων, µε 

αποτέλεσµα την απροθυµία των δανειστών για παροχή κεφαλαίων. Η 

απροθυµία αυτήν είναι ικανή να έχει ως αποτέλεσµα ακόµα και την 

πτώση της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας. 

Όσον αφορά στην κρίση του 2008, αυτήν προέκυψε µετά το ξέσπασµα των 

προβληµάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και την 

αλόγιστη χρήση δοµηµένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόνταν άµεσα από τη 

δυνατότητα αποπληρωµής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Η προσπάθεια 
                                                           
2 Στην Ασύµµετρη Πληροφόρηση και στα προβλήµατα που δηµιουργεί στο τραπεζικό σύστηµα 
αναφερόµαστε αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο. 
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αποµάκρυνσης του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η 

µετατροπή στάσιµων κεφαλαίων σε εµπορεύσιµους τίτλους και η µετακίνηση των 

σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα 

"ντόµινο" αλυσιδωτών αντιδράσεων στον αµερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και 

κτηµατοµεσιτικό τοµέα3. 

Η ανάπτυξη της αγοράς των τιτλοποιήσεων είχε ως αποτέλεσµα οι τράπεζες 

να δανείζουν άφοβα σε µη φερέγγυους δανειολήπτες, αφού γνώριζαν εκ προοιµίου 

ότι τα δάνεια τελικά δεν θα έµεναν στον ισολογισµό τους, ενώ χρησιµοποιούσαν και 

τη ρευστότητα από την πώληση για την παραγωγή νέων δανείων και, συνεπώς, 

περισσότερων κερδών. Πολλοί, όµως, από τους επενδυτές δεν γνώριζαν τι ακριβώς 

προϊόντα αγόραζαν και ιδίως τι κίνδυνο αναλάµβαναν. 

Γενικά, οι κρίσεις ξεκινούν όταν το µακροοικονοµικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από αδυναµίες και αστάθεια (Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998).  

Τα βασικότερα αίτια αυτής της κρίσης είναι: 

• Η αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (Securitization). 

Η τιτλοποίηση είναι ένας µηχανισµός µετακίνησης στεγαστικών δανείων 

από τον ισολογισµό των εµπορικών και αποταµιευτικών τραπεζών στους 

ισολογισµούς άλλων διαµεσολαβητικών χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών. 

• Η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων (Financial Leverage) από 

τους καταναλωτές. 

• Η πληµµελής διαβάθµιση πιστοληπτικού κινδύνου οµολόγων µειωµένης 

εξασφάλισης (Bond Ratings) 

• Το σύστηµα αµοιβών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα (Bonus) των υψηλά 

ιστάµενων στελεχών, που αποτέλεσε κίνητρο για τη λήψη επικίνδυνων 

αποφάσεων, αδιαφορώντας για τις µακροπρόθεσµες συνέπειες των 

επιλογών τους για την τράπεζα που διοικούν. 

• Το ανεπαρκές  κανονιστικό πλαίσιο, που άφησε χωρίς εποπτεία τις 

αγορές. 

 Σηµαντικό µερίδιο ευθύνης4 αναλογεί και στις επενδυτικές τράπεζες που 

δηµιούργησαν την αγορά και είχαν φτιάξει αυτού του είδους τα πολύπλοκα οµόλογα. 

                                                           
3 Από την ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/ 
4 Γκίκας Χαρδούβελης. ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα: 
http://archive.in.gr/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=96420&lngChapterID=-1&lngItemID=96442 
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Σηµειώνεται ότι οι ίδιες οι επενδυτικές τράπεζες, που ως µεσάζουσες δηµιουργούσαν 

τις τιτλοποιήσεις των δανείων, συνήθως διακρατούσαν το µερίδιο µε το µεγαλύτερο 

κίνδυνο και την υψηλότερη απόδοση (equity tranche).  Έτσι, όταν ξέσπασε η κρίση 

στα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στα δοµηµένα 

οµόλογα, οι επενδυτικές τράπεζες ήταν αυτές που υπέστησαν τις πρώτες µεγάλες 

απώλειες. Οι ίδιες ισχυρίζονται ότι έπρεπε να επενδύουν σε µέρος του equity tranche, 

για να διοχετεύουν το µήνυµα ασφάλειας στους υπόλοιπους επενδυτές των πιο 

ασφαλών δοµηµένων οµολόγων (tranches) του κοινού ταµείου. Για αυτό όταν 

ξεκίνησε η κρίση, αυτοί που επλήγησαν περισσότερο ήταν οι µεγαλύτεροι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. Οι ασιατικές τράπεζες ήταν πιο συντηρητικές στις 

επενδύσεις τους και για αυτό είχαν και µικρότερες ζηµιές. 

Το σηµαντικότερο όµως αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν η άρση της 

εµπιστοσύνης µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών στην διατραπεζική αγορά που 

οδήγησε στη δραµατική µείωση των πιστώσεων και εποµένως στην κρίση 

ρευστότητας. 

Τέλος, το πραγµατικό πρόβληµα είναι ότι το τραπεζικό σύστηµα της 

Ευρωζώνης αντιµετωπίζει ισχυρά προβλήµατα µε την κεφαλαιακή του βάση και δεν 

µπορεί να αντέξει ζηµιές, ενώ παράλληλα ο βαθµός διασύνδεσης του έχει σαν 

αποτέλεσµα το πρόβληµα µιας χώρας να θέτει σύντοµα σε κίνδυνο το σύνολο του 

συστήµατος. Μέχρι να αντιµετωπιστούν αποφασιστικά τα προβλήµατα των 

ισολογισµών των τραπεζών, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές θα παραµένουν σε 

κίνδυνο. 

 

 

1.6 Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά της Κρίσης  

 

 

Τα φαινόµενα που περιγράφηκαν µέχρι τώρα δεν συνιστούν, ωστόσο, κάτι 

ασυνήθιστο. Η παρούσα κρίση είναι αξιοσηµείωτη εξαιτίας του ρόλου που οι 

τράπεζες έχουν παίξει σε αυτή.  Οι Friedman και Schwartz (1963) ήταν εκείνοι που 

συνέδεσαν τις χρηµατοπιστωτικές κρίσεις µε τον τραπεζικό πανικό. Στις 

χρηµατιστηριακές κρίσεις, οι χαµένοι είναι συνήθως οι πολλοί µικροεπενδυτές που 

τοποθετούν τις οικονοµίες τους σε µετοχές και βρίσκονται να κρατάνε απαξιωµένα 
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χαρτιά µετά από κάποια κρίση, ή βρίσκονται ακόµα και χρεωµένοι επειδή 

χρηµατοδότησαν τις χρηµατιστηριακές τους αγορές µέσω δανεισµού.  

Στην περίπτωση της κρίσης των ακινήτων στην αµερικάνικη αγορά του 2007, 

αυτοί που υπέφεραν είναι οι τράπεζες και τα κερδοσκοπικά hedge funds, που 

αγόρασαν τα χρέη για ακίνητη περιουσία (ή τίτλους, καλυπτόµενους από τα χρέη) 

από τις τράπεζες έκδοσης των δανείων. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών, ανίκανοι να 

πληρώσουν, έχασαν τις αποταµιεύσεις τους, τις οποίες είχαν επενδύσει στην αγορά 

της κατοικίας τους, σαν αποτέλεσµα των κατασχέσεων.  Αυτή τη φορά, δεν πρόκειται 

για µικρούς αποταµιευτές που έβαζαν το κεφάλαιό τους σε αφερέγγυες  µετοχές, 

αλλά κυρίως για τράπεζες που χρηµατοδοτούσαν την αγορά υπερτιµηµένων ακινήτων 

και τις καταναλωτικές δαπάνες των ιδιοκτητών κατοικίας.  

Η έκταση των ζηµιών που καθεµία από τις τράπεζες έπρεπε να απορροφήσει 

(όχι µόνο οι αµερικάνικες τράπεζες, αλλά επίσης, για παράδειγµα, ιδιωτικές και 

δηµόσιες γερµανικές τράπεζες, που πήραν µέρος σε απατηλά ασφαλείς 

κερδοσκοπικές συναλλαγές) δεν έχει ακόµα ξεκαθαρίσει. Όχι µόνο γιατί οι τράπεζες 

είναι απρόθυµες να δηµοσιοποιήσουν την έκταση των ζηµιών τους, αλλά επειδή, 

όπως συµβαίνει συχνά, δεν είναι οι ίδιες σε θέση να γνωρίζουν την ακριβή πλήρη 

έκταση. Όταν εµπλέκονταν στην αγορά τίτλων που καλύπτονταν από δάνεια 

ακινήτων, οι τράπεζες εµπιστεύτηκαν τυφλά την κρίση των αποκαλούµενων 

"γραφείων διαβάθµισης". Μπορούµε όµως να πούµε ότι πρόκειται για µια συστηµική 

κρίση, αφού επηρέασε σχεδόν το σύνολο των τραπεζών (Caprio, Klingebiel, 2003) 

Στις διατραπεζικές συναλλαγές, οι τράπεζες χορηγούν η µία στην άλλη µικρής 

διάρκειας δάνεια, χωρίς τυπικότητες, προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι οι 

λειτουργίες τους εξελίσσονται οµαλά. Αλλά, αν κάποια τράπεζα πρέπει να 

συνυπολογίσει ότι κάποια άλλη µπορεί να χρεοκοπήσει αύριο, ο συνηθισµένος "εν 

µια νυκτί" δανεισµός γίνεται επίσης ριψοκίνδυνος. Μεγαλύτερα προβλήµατα έχουν 

αποφευχθεί µέχρι τώρα µόνο επειδή οι κεντρικές τράπεζες αντέδρασαν µε µια 

γρήγορη επέκταση της δανειοδότησής τους.  

Τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, αυτής της γενικευµένης κατάστασης είναι ο 

κίνδυνος κατάρρευσης τραπεζών από φηµολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαµηλό 

τίµηµα και άσκηση νοµισµατικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες µε σκοπό τη 

διάσωση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και όχι για τη διασφάλιση των τιµών, 

όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Ζηµιωµένα βγήκαν τα συστήµατα που 

εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως χαρακτηρίσθηκαν, οµόλογα, συστήµατα που 
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στρέφονται πλέον προς ένα νέο κρατικό παρεµβατισµό, παράλληλα µε την κατάρτιση 

σχεδίων επίλυσης της κρίσης προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονοµία των κρατών 

που επλήγησαν5. 

 

 

1.7 Συνέπειες της Κρίσης  

 

 

Σαν συνέπεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η ύφεση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ 

επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο κόσµο. Οι τράπεζες έχουν µειώσει σηµαντικά το 

δανεισµό τους και οι ιδιώτες καταναλωτές, δεν µπορούν να συνεχίσουν να 

καταναλώνουν µε την ίδια ταχύτητα6. 

Παρά τις συντονισµένες προσπάθειες των Κεντρικών Τραπεζών για αύξηση 

της ρευστότητας στις αγορές και για µείωση των επιτοκίων, υπήρξαν αλυσιδωτές 

αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία που οδήγησαν αρκετές δυτικές 

οικονοµίες βίαια σε ύφεση, χιλιάδες θέσεις εργασίας να χαθούν και τις επενδύσεις 

στον ιδιωτικό τοµέα στο ναδίρ. Την ίδια στιγµή, οι απλοί πολίτες διακατέχονται από 

έντονο φόβο και αγωνία µη χάσουν το σπίτι, την εργασία, τις αποταµιεύσεις και τις 

συντάξεις τους. 

Σε ότι αφορά την εικόνα της ελληνικής οικονοµίας, θα πρέπει να τη δούµε 

κάτω από το πρίσµα ενός παγκοσµιοποιηµένου οικονοµικού συστήµατος. Οι 

παραγωγικότεροι κλάδοι της χώρας (ναυτιλία, τουρισµός, τραπεζικός κλάδος) 

εµφανίζουν υψηλό βαθµό συσχέτισης µε το εξωτερικό, συνεπώς και µε χώρες που 

εκτέθηκαν άµεσα στα subprime δάνεια.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο µπορεί να υποστηριχτεί ότι για την περίπτωση της 

Ελλάδας αναφερόµαστε ουσιαστικά σε µια κρίση ζήτησης. Από τα ανωτέρω 

συνάγεται το συµπέρασµα ότι η ύφεση στην Ελλάδα δεν συνδέεται άµεσα µε τις 

πρωτογενείς αιτίες της κρίσης που εµφανίστηκε σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αλλά µε τις 

επιπτώσεις µιας γενικευµένης κρίσης στην παγκόσµια οικονοµία. Επιπτώσεις που 

βρήκαν πρόσφορο έδαφος και στην δυσµενή δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας 

µας. Τα τελευταία χρόνια το δηµόσιο χρέος της Ελλάδος διευρυνόταν συνεχώς. Ο 

                                                           
5
 Από την ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org/ 

6
 "Profit without End: Capitalism Is Just Getting Started", στο MRZine, 28/7/2007 (http: 

//mrzine.monthlyreview.org/heinrich280707.html 



 14

δανεισµός τα προηγούµενα έτη χρησιµοποιήθηκε για την ανάληψη επενδυτικών 

έργων στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού της χώρας και των υποχρεώσεων της 

απέναντι στο σχέδιο ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αλλά κυρίως και 

για την κάλυψη των αναγκών του δαπανηρού δηµοσίου τοµέα της.  

Ο υψηλός δανεισµός σε συνδυασµό µε τα επαναλαµβανόµενα 

ελλείµµατα τόσο στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όσο και των κρατικών 

προϋπολογισµών οδήγησαν στη µείωση της φερεγγυότητας του ελληνικού κράτους 

την περίοδο που διανύουµε, καθώς οι πλεονασµατικές µονάδες είναι διατεθειµένες να 

δανείσουν τα χρήµατά τους σε σταθερές οικονοµικά χώρες και όχι σε χώρες 

οικονοµικά αδύνατες. Το αποτέλεσµα ήταν η µεγάλη αύξηση του επιτοκίου 

δανεισµού της Ελλάδας, µιας και η ανάληψη µεγαλύτερου κινδύνου από τους 

δανειστές συνεπάγεται την προσαύξηση της απαιτούµενης ανταµοιβής, 

δηµιουργώντας περαιτέρω δυσκολίες στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την 

χρηµατοδότηση των µέτρων που θα την βοηθούσαν στην εξυγίανση του οικονοµικού 

της τοµέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

 

2.1  Ορισµός Τραπεζικού Συστήµατος 
 

 

Το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος, το οποίο αποτελείται από τις χρηµατοοικονοµικές αγορές, τα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς (Νούλας, 

2005). Η πρωταρχική λειτουργία του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος είναι η 

διευκόλυνση της µεταφοράς κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές µονάδες στις 

ελλειµµατικές µονάδες της οικονοµίας.  

Ως χρηµατοοικονοµική αγορά ορίζεται το σύνολο των επενδυτών που 

ανταγωνίζονται µεταξύ τους προκειµένου να αγοράσουν τα χρεόγραφα που 

προσφέρονται από ελλειµµατικές επιχειρήσεις (Boot και Thakor, 1997).  

Ως χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ορίζεται το σύνολο των προϊόντων τα οποία 

διαπραγµατεύονται στις χρηµατοοικονοµικές αγορές και, συνήθως, εκδίδονται από τα 

χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα. Παραδείγµατα τέτοιων προϊόντων είναι τα Έντοκα 

Γραµµάτια ∆ηµοσίου, τα Πιστοποιητικά Καταθέσεων, οι Συµφωνίες Επαναγοράς, τα 

Εµπορικά και τα Κρατικά Οµόλογα, οι Οµολογίες, οι Μετοχές, κ.α. 

Ως χρηµατοοικονοµικός οργανισµός ορίζεται ένα ιδιωτικό ή δηµόσιο ίδρυµα 

το οποίο ενεργεί ως ένα κανάλι µεταφοράς κεφαλαίων µεταξύ καταθετών και 

δανειζόµενων
7.  

Ως τράπεζα ορίζεται η συγκέντρωση επενδυτών, οι οποίοι συνεργάζονται για 

την ίδρυση ενός οργανισµού, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες κατάθεσης και 

χρηµατοδότησης και συντονίζουν τις δράσεις τους µε σεβασµό στο δανειζόµενο 

(Boot και Thakor, 1997). Το σύνολο των τραπεζών απαρτίζουν το τραπεζικό 

σύστηµα. 

 

 
                                                           
7 Ορισµός από το Business Dictionary (http://www.businessdictionary.com/definition/financial-
institution.html) 
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2.2  Η Σηµασία των Τραπεζών 

 

 

Για να γίνει αντιληπτή η σηµασία των τραπεζών στα πλαίσια της οικονοµίας γενικά 

και του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος ειδικά, πρέπει να αναφερθούµε στην 

ασύµµετρη πληροφόρηση και συγκεκριµένα στα προβλήµατα που αυτή δηµιουργεί 

στο τραπεζικό σύστηµα. Τα προβλήµατα αυτά είναι δύο: η αντίστροφη επιλογή 

(Adverse Selection) και ο ηθικός κίνδυνος (Moral Hazard). 

Αντίστροφη επιλογή είναι ένα πρόβληµα ασύµµετρης πληροφόρησης το οποίο 

σηµειώνεται πριν τη διεξαγωγή µίας συναλλαγής και οφείλεται στο γεγονός ότι οι µη 

αξιόχρεες µονάδες είναι εκείνες οι οποίες θα ενεργήσουν αποτελεσµατικότερα 

προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν µε ένα δάνειο (Mishkin, 1996). Στην εµφάνιση του 

συγκεκριµένου προβλήµατος στις αγορές αναφέρονται και οι Myers κα Majluf (1984) 

και Greenwald et al. (1984). 

Αντίθετα, το πρόβληµα του ηθικού κινδύνου παρατηρείται κατόπιν της 

διεξαγωγής µίας συναλλαγής και προκύπτει από το γεγονός ότι ο δανειστής είναι 

υποκείµενος στον κίνδυνο των πράξεων στις οποίες ο δανειζόµενος µπορεί να 

προχωρήσει και τις οποίες ο δανειστής δεν εγκρίνει (Mishkin, 1996). Τέτοιες πράξεις 

είναι συνήθως επενδύσεις υψηλού ρίσκου που αναλαµβάνει ο δανειζόµενος. 

Μία λύση στην ύπαρξη του προβλήµατος της αντίστροφης επιλογής θα ήταν η 

ιδιωτική πώληση πληροφοριών για τις δανειζόµενες µονάδες. Τα πλεονεκτήµατα, 

όµως, αυτής της κίνησης θα αντισταθµίζονταν από το φαινόµενο free rider. Το 

φαινόµενο free rider αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν µονάδες που δεν 

κατέβαλλαν αντίτιµο για πληροφορίες να εκµαιεύουν πληροφορίες από µονάδες που 

κατέβαλλαν αντίτιµο και να τις εκµεταλλεύονται. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η αλληλεπίδραση µεταξύ των παραπάνω 

(αντίστροφη επιλογή, ηθικός κίνδυνος και φαινόµενο free rider), και µέσω αυτής και 

η σηµασία της ύπαρξης των τραπεζών, προχωρούµε σε περαιτέρω ανάλυση.  

Έστω ότι σε µία αγορά µετοχών, κάποιες µονάδες απέκτησαν πληροφορίες 

που τους επιτρέπουν να εντοπίσουν και να αγοράσουν υποτιµηµένες µετοχές. 

Ταυτόχρονα µε αυτές υπάρχουν και άλλες µονάδες, οι οποίες προχωρούν στις ίδιες 

πράξεις. Εάν οι δεύτερες µονάδες είναι αρκετές, τότε η αυξηµένη ζήτηση για τις 

µετοχές αυτές θα οδηγήσει σε αύξηση της τιµής τους. Ως αποτέλεσµα, όσες µονάδες 
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πλήρωσαν για τη γνώση, δε θα καρπωθούν τις συνολικές ωφέλειες της υποτιµηµένης 

µετοχής. Η µειωµένη αυτήν ικανότητα των µονάδων για αποκόµιση ωφελειών από 

την αγορά πληροφοριών θα οδηγήσει στη µείωση του αριθµού των πληροφοριών που 

είναι διαθέσιµες προς αγοραπωλησία στην αγορά. 

Επιπλέον, το φαινόµενο free rider αυξάνει την πιθανότητα να εµφανιστούν τα 

προβλήµατα του ηθικού κινδύνου. Η παρακολούθηση των δανειζόµενων µονάδων και 

η επιβολή κανόνων που πρέπει να ακολουθούν είναι δύο διαδικασίες απαραίτητες για 

τη διασφάλιση των συµφερόντων των δανειστών. Ωστόσο, η εφαρµογή τους δεν 

πραγµατοποιείται, καθότι, πρώτον, είναι ιδιαιτέρως δαπανηρές και, δεύτερον, το 

φαινόµενο του free rider αντισταθµίζει τα οφέλη τους. Η απώλεια των οφελών των 

δύο αυτών διαδικασιών προκύπτει ως εξής: Εφόσον υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι 

γνωρίζουν ποιοι είναι εκείνοι οι δανειστές που επιβλέπουν και επιβάλλουν τους όρους 

τους, µπορούν να τους αποφύγουν και να δανειστούν από εκείνους που είναι 

περισσότερο ελαστικοί. Μόλις γίνει αυτό αντιληπτό από τους πρώτους, τότε 

σταµατούν και αυτοί τις δύο διαδικασίες. 

Η παραπάνω ανάλυση εξηγεί γιατί, σύµφωνα µε το Mayer (1990), οι αγορές 

χρεογράφων δεν είναι πολύ σηµαντική ως πηγή χρηµατοδότησης για µη 

χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις και για αναπτυσσόµενες χώρες, καθότι µόνο όσο 

αυξάνει η ποιότητα των πληροφοριών για µία επιχείρηση, αυξάνεται και η 

πιθανότητα αυτή η επιχείρηση να αντλήσει κεφάλαια από αυτές τις αγορές. 

Εποµένως, οι επιχειρήσεις που εκδίδουν χρεόγραφα είναι τελικά οι επιχειρήσεις µε το 

µεγαλύτερο µέγεθος και την καλύτερη φήµη στην αγορά.  

Οι τράπεζες, όµως, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στα χρηµατοοικονοµικά 

συστήµατα παγκοσµίως, καθότι έχουν τέτοια δοµή ώστε να µειώνουν σε µεγάλο 

βαθµό τα δύο προαναφερόµενα προβλήµατα. ∆εν υπόκεινται στο φαινόµενο free rider 

και πραγµατοποιούν κέρδη από τις πληροφορίες που αποκτούν, συνάπτοντας µε τις 

καλύτερες επιχειρήσεις δάνεια που δε διαπραγµατεύονται δευτερογενώς. Επιπλέον, οι 

τράπεζες αναλαµβάνουν την επίβλεψη των δανειζόµενων επιχειρήσεων και 

απολαµβάνουν τα οφέλη της, µε αποτέλεσµα να αποτρέπονται τα προβλήµατα του 

ηθικού κινδύνου. 

Τέλος, οι τράπεζες απολαµβάνουν και επιπλέον πλεονεκτήµατα λύνοντας τα 

προβλήµατα που προκαλεί η ασύµµετρη πληροφόρηση. Για παράδειγµα, η ικανότητά 

τους να δεσµεύονται µε µία µακροπρόθεσµη πελατειακή σχέση βρίσκεται σε άµεση 

σχέση µε τα οφέλη που θα αποκοµίσουν από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν. 
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Επιπλέον, η παρακολούθηση και η επίβλεψη των δανειοδοτούµενων µονάδων 

παρουσιάζει οικονοµίες κλίµακας και άρα µπορούν να µειώσουν σηµαντικά το 

κόστος των δύο αυτών διεργασιών (Diamond, 1984), ενώ είναι αποτελεσµατικές στην 

αποτροπή των δανειοδοτούµενων επιχειρήσεων από πολύ ριψοκίνδυνες ενέργειες, 

καθώς µπορούν να σταµατήσουν τη χρηµατοδότησή τους (Stiglitz και Weiss, 1983).  

 

 

2.3  Χαρακτηριστικά των Τραπεζών σε Σχέση µε τις Κρίσεις 

 

 

Σύµφωνα µε τους Gavin και Hausmann (1998), υπάρχουν κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήµατος τα οποία το κάνουν επιρρεπές σε 

κρίσεις, ενώ ταυτόχρονα το καθιστούν πολύ σηµαντικό για τη γενικότερη κοινωνική 

και οικονοµική ευηµερία. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα παρουσιαστούν στο παρόν 

υποκεφάλαιο. 

 

 

2.3.1 Η Μόχλευση των Τραπεζών 

 

 

Η µόχλευση των τραπεζών αποτελεί την πηγή όλων των βασικών προβληµάτων τους, 

λόγω του γεγονότος ότι µία τράπεζα δεν επενδύει κατά βάση τα δικά της κεφάλαια 

αλλά κεφάλαια τρίτων – τις υποχρεώσεις της – που βρίσκονται στην κατοχή της υπό 

µορφή καταθέσεων. Η ιδιοµορφία αυτήν έχει δύο βασικές δύο επιπτώσεις. 

Πρώτον, το µετοχικό κεφάλαιο ενός τραπεζικού ιδρύµατος, το οποίο αποτελεί 

το «µαξιλάρι» που προστατεύει την επιχείρηση από την πτώχευση σε περίπτωση 

επέλευσης κάποιας απρόβλεπτης µεταβολής, διατηρείται σε όσο το δυνατόν 

χαµηλότερα επίπεδα. Το χαµηλό αυτό ύψος του µετοχικού κεφαλαίου έχει ως 

αποτέλεσµα να επηρεάζονται οι τράπεζες από µικρές µεταβολές. Εποµένως, όσο 

µεγαλύτερη είναι η διακύµανση του περιβάλλοντος µίας τράπεζας τόσο µεγαλύτερο 

οφείλει να είναι και το ύψος του µετοχικού της κεφαλαίου, οφειλή, η οποία, όµως, 

δεν ακολουθείται πάντα, καθότι δε συµφέρει τους µετόχους της τράπεζας. 
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∆εύτερον, η µόχλευση, σε συνδυασµό µε τη περιορισµένη ευθύνη των µετόχων, 

δηµιουργεί κίνητρα στους managers, οι οποίοι δρουν ορθολογικά εκ µέρους των 

µετόχων τους, να επενδύουν σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Τα κίνητρα αυτά 

πηγάζουν από το γεγονός ότι οι τα κέρδη των επενδύσεων αποδίδονται στους 

µετόχους, ενώ για ζηµίες που οδηγούν σε κατάρρευση µίας τράπεζας το τίµηµα 

πληρώνεται από τους δανειστές της τράπεζας.  

Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι οι τράπεζες εµφανίζουν µεγαλύτερη µόχλευση 

σε σύγκριση µε µη χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα οι καταθέτες, 

λόγω του µεγάλου αριθµού τους, βρίσκονται σε µειονεκτική θέση για να εκτελέσουν 

εκείνες τις λειτουργίες εταιρικής διακυβέρνησης που συνήθως πραγµατοποιούνται 

από τους δανειστές µίας µη χρηµατοοικονοµικής εταιρίας. 

 

 

2.3.2 Η ρευστότητα των τραπεζών 

 

 

Στις περισσότερες οικονοµίες, οι τράπεζες µετατρέπουν βραχυπρόθεσµες λήξεις σε 

µακροπρόθεσµες. Συγκεκριµένα, έχοντας στην κατοχή τους καταθέσεις µεσο-

βραχυπρόθεσµου χρονικού ορίζοντα, χορηγούν δάνεια µεσο-µακροπρόθεσµου 

χρονικού ορίζοντα. Η ανισότητα αυτή στις λήξεις των καταθέσεων και των 

χορηγήσεων οδηγεί σε µειωµένη ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων. Για την 

αύξηση αυτής της ρευστότητας, το τραπεζικό σύστηµα θα πρέπει να προχωρήσει σε 

εσπευσµένη είσπραξη δανείων ή σε µη αναχρηµατοδότηση δανείων που λήγουν, 

γεγονός που θα κατέληγε σε βίαιη µείωση της αξίας των δανείων της, δηλαδή των 

επενδύσεών της. 

 

 

2.3.3 Η διαχείριση των πληροφοριών γίνεται από τις τράπεζες 

 

 

Τα τραπεζικά συστήµατα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τόσο των δανειστών τους 

όσο και των πελατών τους και είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση αυτών των 

πληροφοριών. Η ορθή τους διαχείριση µπορεί να είναι καθοριστική για τις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές στις οποίες οι δανειστές και οι πελάτες τους συµµετέχουν.  
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2.3.4 Τραπεζική φερεγγυότητα και αλληλεπίδραση ρευστότητας 

 

 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών θα οδηγούσε στη 

µείωση της αξίας των επενδύσεών τους. Συγκεκριµένα, η απαίτηση αποπληρωµής 

των δανείων από το σύνολο των τραπεζικών ιδρυµάτων οδηγεί σε µείωση της 

ποιότητας των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία οδηγεί σε ανικανότητα 

της τράπεζας να αποπληρώσει τους δανειστές της, δηλαδή τους καταθέτες της, 

αφενός, και σε πτώχευση αρκετών δανειοδοτηµένων επιχειρήσεων αφετέρου. Σε µία 

τέτοια ακραία περίπτωση, οι τράπεζες θα αναλάβουν να πουλήσουν σε χαµηλές τιµές 

τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοδοτηµένων επιχειρήσεων που πτώχευσαν, 

γεγονός που θα µειώσει τις τιµές όλων των περιουσιακών στοιχείων της οικονοµίας 

και η ύφεση ακολουθεί.  

Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η φερεγγυότητα των τραπεζών. Ακόµη και 

φήµες για την µη φερεγγυότητα κάποιων τραπεζών οδηγούν τους καταθέτες σε 

αποµάκρυνση των κεφαλαίων τους από αυτές. Μία µαζική αποµάκρυνση κεφαλαίων 

είναι ικανή να οδηγήσει σε κατάρρευση τις τράπεζες και σε ύφεση την οικονοµία. Σε 

αυτήν την περίπτωση, ακόµα και πραγµατικά αποτελεσµατικές τράπεζες µπορούν να 

οδηγηθούν σε πτώχευση. 

 

 

2.3.5 Οι καταθέτες προστατεύονται 

 

 

Για να µειωθεί η πιθανότητα πραγµατοποιήσεως µαζικών αποµακρύνσεων 

κεφαλαίων από τους καταθέτες, παρέχεται, είτε σιωπηρώς είτε ρητώς, ασφάλεια στις 

καταθέσεις από την κεντρική κυβέρνηση. Η ασφάλεια αυτήν ελαχιστοποιεί την 

έµφυτη τάση των καταθετών να ελέγχουν τους managers των τραπεζών στις οποίες 

τοποθετούν τα κεφάλαιά τους, αφήνοντας ταυτόχρονα το δρόµο ανοιχτό για την 

καταχρηστική συµπεριφορά των managers, τα όποια αρνητικά αποτελέσµατα, όµως, 

της οποίας πληρώνουν τελικώς οι φορολογούµενοι. 
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2.3.6 Το ρυθµιστικό πλαίσιο των τραπεζών 

 

 

Η τελική επιβάρυνση των φορολογουµένων, η οποία προκύπτει από πιθανές αστοχίες 

των τραπεζών, είναι ο λόγος για την δηµιουργία και επιβολή ρυθµιστικού πλαισίου 

στις τράπεζες. Εξαιτίας του πλήρως ιδιωτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που 

αφορούν το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, η επιβολή οποιουδήποτε προστίµου στις 

τράπεζες για διακράτηση από τις τράπεζες στοιχείων υψηλού κινδύνου είναι 

ανέφικτη. Για αυτό το λόγο έµµεσα µέτρα λαµβάνονται εκ µέρους του κράτους. 

Συγκεκριµένα: 

• Καθιερώνονται και επιβάλλονται κανόνες για την επιλογή των στοιχείων 

των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, οι οποίοι περιλαµβάνουν ανώτατο 

επιτρεπτό βαθµό συγκέντρωσης συγκεκριµένων τύπων δανείων, 

περιορισµούς στους τύπους και τα είδη των επενδύσεων στις οποίες 

επιτρέπεται να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους οι τράπεζες, περιορισµούς 

στις διεθνείς τοποθετήσεις τους, κ.α. 

• Καθιερώνονται ελάχιστα πρότυπα για την κεφαλαιοποίηση και τη 

ρευστότητα των τραπεζών και προβλέπονται τρόποι επιβολής τους και, 

εφόσον χρειαστεί, συµµόρφωσής τους σε αυτά. 

• Οι ρυθµιστικές αρχές παίζουν το ρόλο των δανειστών σε περίπτωση µίας 

τραπεζικής χρεοκοπίας, δηλαδή αποκτούν τον έλεγχο των στοιχείων της 

τράπεζας.  

Το περισσότερο γνωστό ρυθµιστικό κείµενο για τις τράπεζες είναι το κείµενο της 

Επιτροπής της Βασιλείας, στο οποίο θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά παρακάτω. 

 

 

2.3.7 Περιορισµοί στα ρυθµιστικά πλαίσια των τραπεζών 

 

 

Τα ρυθµιστικά πλαίσια των τραπεζών µε τον τρόπο που καθιερώνονται και 

επιβάλλονται δεν µπορούν να είναι πλήρως αποτελεσµατικά, καθότι η ισχύς τους 

υπόκεινται σε περιορισµούς. Παρακάτω αναφέρονται τρείς από αυτούς: 
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• Η διαδικασία της επίβλεψης της συµµόρφωσης κοστίζει πολύ. 

• Η επίβλεψη της συµµόρφωσης των τραπεζών στις ρυθµίσεις πρέπει να 

είναι διαφανής. 

• Η επίβλεψη της συµµόρφωσης των τραπεζών στις ρυθµίσεις εξαρτάται 

από το σύνολο των πληροφοριών που κατέχουν οι ρυθµιστικές αρχές, οι 

οποίες, όµως, είναι περιορισµένες. 

 

 

2.3.8 Οι τράπεζες ελέγχουν τους µηχανισµούς πληρωµών 

 

 

Τα ρευστά διαθέσιµα των τραπεζών αποτελούν το βασικό µηχανισµό πληρωµών µίας 

οικονοµίας µέσω τραπεζικών επιταγών, συναλλαγµατικών ή µεταφορών. Εάν µία 

τράπεζα παρουσιαστεί ανίκανη να ανταπεξέλθει σε αυτού του είδους τις υποχρεώσεις 

της, η ανικανότητα αυτήν επηρεάζει το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος και 

προκαλεί αναστάτωση σε ολόκληρη την οικονοµία.  

 

 

2.4  Το Ρυθµιστικό Πλαίσιο των Τραπεζών – Η Επιτροπή της 

Βασιλείας 

 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας εδρεύει στην Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών στη 

Βασιλείας της Ελβετίας.  Ιδρύθηκε το 1974 και σήµερα απαρτίζεται από 13 χώρες 

(Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, 

Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Σκοπός του έργου της 

είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

αλλά και η διαµόρφωση ισοδύναµων όρων ανταγωνισµού.  

Το ισχύον σύστηµα κανόνων της αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια των 

διεθνών τραπεζών  διαµορφώθηκε σταδιακά από τον Ιούλιο του 1988, όταν 

δηµοσιεύτηκε το Σύµφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια µε τίτλο 

«∆ιεθνής Σύγκλιση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων». 

Το αρχικό αυτό κείµενο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε πολλές φορές. Η 
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σηµαντικότερη τροποποίηση πραγµατοποιήθηκε το 1996 µε σκοπό να 

συµπεριληφθούν και οι κίνδυνοι αγοράς.  

Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα έφεραν το Σύµφωνο της Βασιλείας προ 

τετελεσµένων και, µε αυτόν τον τρόπο, έπαυσε να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά 

στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες. Έτσι,  η Επιτροπή της 

Βασιλείας εξέδωσε έτσι  στις 26 Ιουνίου 2004 το νέο Σύµφωνο µε τίτλο «Βασιλεία ΙΙ: 

∆ιεθνής Σύγκλιση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων: 

Ένα Αναθεωρηµένο Πλαίσιο».   

Το νέο αυτό κείµενο προσεγγίζει αρτιότερα τη φύση των κινδύνων που ένα 

χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα αναλαµβάνει. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η 

ενισχυµένη διαχείριση του κινδύνου από αυτά, ενισχύοντας τη σταθερότητα του 

συνολικού συστήµατος, την εµπιστοσύνη των επενδυτών προς αυτό και την 

προστασία του καταναλωτή.  

Οι προτάσεις της Επιτροπής οµαδοποιούνται σε τρεις πυλώνες (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2006): 

• Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην τροποποίηση του πλαισίου υπολογισµού 

ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου – µε  

την προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου,  

• Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην καθιέρωση διαδικασιών για τον έλεγχο σε 

µόνιµη βάση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών από τις 

εποπτικές αρχές.  

• Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ενδυνάµωση της πειθαρχίας που επιβάλλει η 

αγορά στις τράπεζες µέσω της καθιέρωσης κανόνων δηµοσίευσης 

οικονοµικών και άλλων στοιχείων.  

Περισσότερο συγκεκριµένα, ο πρώτος πυλώνας του νέου Σύµφωνου επιφέρει 

τις εξής αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο:  

Α) Τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιηµένη µέθοδο (standardized approach) 

για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιηµένη µέθοδος 

διατηρεί τη λογική της υφιστάµενης µεθόδου µε την απόδοση προκαθορισµένων 

συντελεστών στάθµισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει µεγαλύτερη ευαισθησία ως 

προς τον κίνδυνο, στο µέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα 

µε τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυµβαλλοµένου.  
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 Β) Αναγνωρίζει τη µέθοδο υπολογισµού βάσει εσωτερικών συστηµάτων 

διαβάθµισης (internal ratings based approach), µέθοδο η οποία παρέχει στις τράπεζες 

δύο εναλλακτικούς τρόπους υπολογισµού, ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης των 

εσωτερικών τους συστηµάτων διαβάθµισης κινδύνου:  

• τη θεµελιώδη µέθοδο (foundation approach) και,  

• την προηγµένη µέθοδο (advanced approach).  

Επισηµαίνεται στο πλαίσιο αυτό ότι για το χαρτοφυλάκιο λιανικής 

(καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν µόνο την προηγµένη µέθοδο.  

Για κάθε άνοιγµα οι τράπεζες θα χρησιµοποιούν συγκεκριµένες παραµέτρους-

εισροές πιστωτικού κινδύνου. Αναλυτικά οι εν λόγω παράµετροι περιλαµβάνουν:  

• την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένου 

(Probability of Default - PD),  

• τη ζηµιά σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρέωσης 

αντισυµβαλλοµένου (Loss Given Default - LGD),  

• την έκθεση έναντι του αντισυµβαλλοµένου (Exposure At Default - 

EAD), και  

• την εναποµείνασα διάρκεια έως τη λήξη (Maturity - M).  

Στην περίπτωση της θεµελιώδους µεθόδου, οι τράπεζες προσδιορίζουν µόνον 

την παράµετρο της αθέτησης υποχρεώσεων (PD) – ενώ στην εξελιγµένη προσέγγιση 

το σύνολο των παραµέτρων.  

Γ) ∆ιαµορφώνεται αναλυτικό πλαίσιο για την εποπτική µεταχείριση των 

τιτλοποιηµένων απαιτήσεων (πλαίσιο που εξέλιπε εντελώς από το αρχικό Σύµφωνο).  

∆) Οι τράπεζες που πληρούν προϋποθέσεις θα µπορούν να χρησιµοποιούν 

µεθόδους άµβλυνσης του κινδύνου για να µειώσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις 

τους, όπως:  

• τις εξασφαλίσεις,  

• τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα, και  

• το συµψηφισµό στοιχείων εντός ισολογισµού.  

Ε) Τέλος, εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Στην έννοια του εν λόγω κινδύνου εµπίπτουν οι ζηµίες που 

οφείλονται:  
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• στην ανεπάρκεια/ακαταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών και 

συστηµάτων,  

• σε ανθρώπινο παράγοντα, ή  

• σε εξωτερικά αίτια.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τρεις εναλλακτικές µεθόδους για τον 

υπολογισµό των κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου:  

• τη µέθοδο του βασικού δείκτη (basic indicator approach),  

• την τυποποιηµένη µέθοδο (standardized approach) καθώς και 

εναλλακτική τυποποιηµένη µέθοδο µόνο για τις δραστηριότητες 

λιανικής τραπεζικής και χορηγήσεων, και  

• τη µέθοδο της προηγµένης µέτρησης (advanced measurement 

approach).  

Όσον αφορά στο δεύτερο πυλώνα, η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης 

(supervisory review process) αποτελεί µία από τις βασικές καινοτοµίες. Αντανακλά 

τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος των εποπτικών αρχών από το επίπεδο της 

µακροπροληπτικής εποπτείας σε εκείνο της µικροπροληπτικής, παρέχοντας τη 

δυνατότητα προσωποποιηµένης εποπτείας των ιδρυµάτων οι δραστηριότητες των 

οποίων ενέχουν µεγαλύτερο συστηµικό κίνδυνο.  

Ο δεύτερος πυλώνας αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές αρχές:  

• Πρόβλεψη διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύµατα για την εσωτερική 

αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και τη διαµόρφωση 

στρατηγικής για τη διατήρηση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων.  

• Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.  

• ∆υνατότητα επιβολής από την αρµόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής 

απαίτησης για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου καθ’ υπέρβαση 

του ελαχίστου ορίου (8%) σε συγκεκριµένα πιστωτικά ιδρύµατα.  

• Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέµβασης των εποπτικών αρχών 

σε περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός 

πιστωτικού ιδρύµατος.  

Οι διατάξεις του δεύτερου πυλώνα εστιάζουν στις εξής θεµατικές ενότητες:  

• µεταχείριση κινδύνων που δεν αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο του 

πρώτου πυλώνα (π.χ. κίνδυνος εισοδήµατος επιτοκίων, µεγάλα 
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χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, κίνδυνος ρευστότητας, στρατηγικός 

κίνδυνος κ.λ.),  

• αντιµετώπιση παραγόντων που δεν τελούν υπό τον έλεγχο του 

πιστωτικού ιδρύµατος (διακυµάνσεις οικονοµικού κύκλου), και  

• έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για την υιοθέτηση των 

εξελιγµένων µεθόδων.  

Τέλος, ο τρίτος πυλώνας αφορά την υποχρέωση των τραπεζών να προβαίνουν 

σε γνωστοποίηση στοιχείων –τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού χαρακτήρα– µε 

σκοπό την ενίσχυση της επιβαλλόµενης από την αγορά πειθαρχίας προς τους κανόνες 

ορθής διαχείρισης των κινδύνων.  

Σκοπός του είναι να παρέχονται στους συµµετέχοντες στην αγορά οι 

αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά 

ιδρύµατα και για τις διαδικασίες διαχείρισής τους. Η αιτιολογική βάση των 

ρυθµίσεων του τρίτου πυλώνα ερείδεται και στην εκτεταµένη ευχέρεια που παρέχεται 

στις τράπεζες αναφορικά µε τις µεθόδους εσωτερικών διαβαθµίσεων. Άλλωστε 

κάποιες εκ των υποχρεώσεων δηµοσιοποίησης αποτελούν προϋπόθεση για τη χρήση 

ορισµένων µεθόδων.  

Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης αφορούν σε γενικές γραµµές:  

• τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα,  

• τις διαδικασίες διαχείρισής τους, και  

• την ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που 

χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των κινδύνων.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι την Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 2010 επήλθε 

νέα τροποποίηση στο παραπάνω Σύµφωνο, η οποία ήταν αποτέλεσµα της παγκόσµιας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και θα τεθεί σε εφαρµογή σταδιακά από τον Ιανουάριο 

του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2019. Η νέα αυτή συµφωνία, γνωστή και ως 

Βασιλεία ΙΙΙ, πρακτικά τριπλασιάζει τα κεφαλαιουχικά αποθέµατα τα οποία θα πρέπει 

να διατηρούν οι τράπεζες. 

Συγκεκριµένα, το πακέτο των µέτρων δηµιουργεί νέο ελάχιστο δείκτη 

βασικών εποπτικών κεφαλαίων στο 4,5%, υπερδιπλάσιο δηλαδή από το ισχύον 2%, 

µε επιπλέον «µαξιλάρι» της τάξεως του 2,5%. Πρακτικά, το όριο τίθεται στο 7%, 

καθώς οι τράπεζες, των οποίων τα κεφάλαια εµπίπτουν στη ζώνη του µαξιλαριού, θα 

αντιµετωπίσουν περιορισµούς στην καταβολή µερισµάτων και µπόνους. 
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2.5  Ερευνητική Ανασκόπηση 

 

 

Υπάρχει πλειάδα ερευνών και εργασιών που ασχολούνται µε τον τρόπο µε τον οποίον 

οι κρίσεις – τραπεζικές και συναλλαγµατικές – επηρεάζουν το χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα. Παρακάτω αναφέρονται τα συµπεράσµατα µερικών από αυτές. 

Οι Kaminsky & Reinhart (1999) εξέτασαν εµπειρικά τις πηγές των 

προβληµάτων όπως εκδηλώθηκαν στις 76 περισσότερο πρόσφατες συναλλαγµατικές 

κρίσεις και τις 26 αντίστοιχες τραπεζικές. Τα αποτελέσµατά τους συνοψίζονται στα 

εξής: 

• Οι τραπεζικές και οι συναλλαγµατικές κρίσεις παρουσιάζουν έντονη 

συσχέτιση µε την απελευθέρωση των χρηµατοοικονοµικών αγορών, µε 

τις πρώτες να προηγούνται χρονικά των δεύτερων. 

• Υπάρχουν ενδείξεις για κυκλικές συσχετίσεις µεταξύ συναλλαγµατικών 

και τραπεζικών κρίσεων. Συγκεκριµένα, οι συναλλαγµατικές κρίσεις 

συνήθως επηρεάζουν σηµαντικά τον τραπεζικό τοµέα µε αποτέλεσµα να 

εντείνουν πιθανά προβλήµατα που αυτός παρουσιάζει. 

• Η ένταση µίας χρηµατοοικονοµικής κρίσης είναι εντονότερη όταν 

οφείλονται τόσο στο συνάλλαγµα όσο και στον τραπεζικό τοµέα. 

Στα ίδια συµπεράσµατα οδηγήθηκαν και οι Glick & Hutchison (1999). 

Οι Demirguc-Kunt και Detragiache (1998) εξέτασαν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εκδήλωση τραπεζικών συστηµικών κρίσεων εξετάζοντας τις κρίσεις 

που πραγµατοποιήθηκαν σε αναπτυσσόµενες και αναπτυγµένες χώρες για χρονικό 

διάστηµα από το 1980 έως το 1994. Τα αποτελέσµατά τους καταδεικνύουν ότι οι 

τραπεζικές συστηµικές κρίσεις ευνοούνται από ένα αρνητικό µακροοικονοµικό 

περιβάλλον. Συγκεκριµένα, οι χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, ο υψηλός πληθωρισµός, τα 

υψηλά ονοµαστικά τραπεζικά επιτόκια, η αύξηση των οποίων δεν οφείλεται στον 

πληθωρισµό, και η ύπαρξη υψηλού περιθωρίου ασφαλείας καταθέσεων αυξάνουν τον 

κίνδυνο εµφάνισης κρίσης.  

Οι Hoggarth et al (2001) σε έρευνά τους εξέτασαν το ύψος και τη δοµή των 

πραγµατοποιούµενων ζηµιών στις οικονοµίες των χωρών, οι οποίες επλήγησαν από 
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τραπεζικές κρίσεις. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι συσσωρευµένες ζηµίες 

που προκύπτουν σε περιόδους κρίσης βρίσκονται κατά µέσο όρο στο 15% - 20% του 

ΑΕΠ της κάθε χώρας, µε το ποσοστό αυτό να είναι µεγαλύτερο σε αναπτυγµένες 

χώρες και µικρότερο σε αναπτυσσόµενες χώρες. Επιπλέον, οι τραπεζικές κρίσεις σε 

αναπτυσσόµενες χώρες είναι σηµαντικά ζηµιογόνες µόνο εφόσον συνοδεύονται και 

από κρίσεις συναλλάγµατος. 

Ο Kamin (1999) συγκρίνει τις κρίσεις χρέους που συγκλόνισαν τη δεκαετία του 

1980 15 χώρες8 µε την κρίση της Τεκίλας που έπληξε το Μεξικό και την Αργεντινή 

τη διετία 1994-1995 και τη χρηµατοοικονοµική κρίση που έπληξε την Ανατολική 

Ασία, τη Λατινική Αµερική, τη Ρωσία και τη Νότιο Αφρική στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990. Η σύγκριση αυτήν καταδεικνύει την οµοιότητα µεταξύ των τριών κρίσεων. 

Συγκεκριµένα, εµφανίζονται σε όλες χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, έντονες πτώσεις 

τιµών, απότοµες µειώσεις σε συναλλαγµατικά αποθέµατα και προβλήµατα στον 

τραπεζικό τοµέα.  

Οι Caprio και Klingebiel (1997) χρησιµοποιώντας δεδοµένα από 86 τραπεζικές 

κρίσεις από το 1970 ως το 1995 εξετάζουν τις αιτίες και τα αποτελέσµατα αυτών 

καθώς και την αντίδραση των κυβερνόντων σε αυτές. Καταλήγουν στο συµπέρασµα 

ότι στην έλευση µίας κρίσης είναι εξίσου καθοριστικοί τόσο µακροοικονοµικοί όσο 

και µακροοικονοµικοί παράγοντες και ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

παρατηρείται κρατική αδυναµία στην αντιµετώπιση των παραγόντων και των 

κρίσεων. Ως λύση σε αυτήν προτείνεται η διαµόρφωση ενός ρυθµιστικού και 

κανονιστικού πλαισίου το οποίο να επιτρέπει της τράπεζες να ανταποκρίνονται άµεσα 

σε αρνητικές καταστάσεις. 

Σε άρθρο τους οι Ivashina και Scharfstein (2008) υπολογίζουν την πτώση των 

δανείων προς δανειζόµενους µεγάλων ποσών κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2008 σε 

47% σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο και σε 79% σε σύγκριση µε το τρίµηνο 

κατά το οποίο κορυφώθηκε η πιστωτική επέκταση, δηλαδή το δεύτερο τρίµηνο του 

2007. Αντιθέτως, τα νέα δάνεια για επενδύσεις µειώθηκαν µόλις κατά 14% σε 

σύγκριση µε το δεύτερο τρίµηνο του 2007, ενώ τα δάνεια για ανακατασκευές 

σηµείωσαν µηδενικό ποσοστό πτώσης. Όσον αφορά τις τράπεζες, εκείνες που είχαν 

υψηλές καταθέσεις µείωσαν τις χρηµατοδοτήσεις τους λιγότερο σε σύγκριση µε 

                                                           
8 Οι χώρες αυτές είναι οι εξής: Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολοµβία, Ακτή Ελεφαντοστού, 
Ισηµερινός, Μεξικό, Μαρόκο, Νιγηρία, Περού, Φιλιππίνες, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα και 
Γιουγκοσλαβία. 
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εκείνες που δεν είχαν παρόµοια πρόσβαση, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη αύξηση στις 

αναχρηµατοδοτήσεις.  

Οι Dell’ Ariccia et al (2008) πραγµατοποίησαν µία έρευνα προκειµένου να 

εξεταστούν οι συνέπειες των τραπεζικών κρίσεων στην ανάπτυξη των κλάδων της 

βιοµηχανίας. Τα ευρήµατά τους υποστηρίζουν τη θεωρία ότι οι κλάδοι που 

εξαρτώνται περισσότερο από εξωτερική χρηµατοδότηση επηρεάστηκαν περισσότερο 

σε σύγκριση µε τους κλάδου που εξαρτώνται λιγότερο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 

και τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα των επιπτώσεων των τραπεζικών κρίσεων 

στην πραγµατική οικονοµία.   

Οι Fahlenbrach και Stulz (2009) εξέτασαν εάν οι επιδόσεις των τραπεζών κατά 

τη διάρκεια της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίση του 2008 σχετίζεται µε τα 

κίνητρα και τα µερίδια µετοχών που δίνονται στους CEO των τραπεζών πριν την 

κρίση καθώς και εάν οι CEOs µείωσαν αυτά τα µερίδια αναµένοντας την κρίση. Τα 

συµπεράσµατά τους καταδεικνύουν ότι τα κίνητρα και τα µερίδια µετοχών δεν έχουν 

σχέση µε τις επιδόσεις των τραπεζών κατά τη διάρκεια των κρίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

 

3.1 Οι Ελληνικές Τράπεζες 

 

 

Οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται πλέον σε 16 χώρες µέσω 51 θυγατρικών 

τραπεζών και υποκαταστηµάτων9. Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες ελληνικές 

τράπεζες έχουν αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων. 

Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν εκτεθειµένες σε 

παράγωγα προϊόντα υψηλού ρίσκου, επηρεάζονται από την κρίση λόγω της αύξησης 

του κόστους χρηµατοδότησής τους. Η βασική πηγή δανεισµού των ελληνικών 

τραπεζών ήταν και συνεχίζει να είναι οι καταθέσεις του αποταµιευτικού κοινού. Σε 

κάθε περίπτωση ωστόσο, το κόστος δανεισµού των τραπεζών έχει αυξηθεί και αυτό 

έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στο επιτόκιο δανεισµού νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

Στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, οι επιπτώσεις της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης ήταν σαφώς περιορισµένες σε σχέση µε εκείνες που 

επήλθαν στα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό 

οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2010): 

• Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους, όπως οι 

τράπεζες του εξωτερικού που αντιµετώπισαν προβλήµατα 

φερεγγυότητας, «τοξικά οµόλογα» των οποίων οι τιµές µειώθηκαν σε 

πολύ µεγάλο βαθµό για λόγους που προαναφέρθηκαν. Συνεπώς, οι 

ελληνικές τράπεζες δεν ήταν υποχρεωµένες να καταγράψουν ζηµίες 

από τέτοια οµόλογα. Θα πρέπει δε να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό ότι 

οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν λόγο να επενδύσουν σε τέτοιου είδους 

οµόλογα, καθώς η ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών βασίστηκε στην επέκταση της δραστηριότητάς τους στη 
                                                           
9 Κώνστας Χ.Ν., (2010), «Η διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών». ∆ιαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα: http://www.banksnews.gr/portal/useful/962-2010-08-16-22-21-52 
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στεγαστική και την καταναλωτική πίστη, και στη διεθνή τους 

δραστηριότητα που γνώρισε κατά το ίδιο διάστηµα πολύ µεγάλη 

ανάπτυξη. 

• Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, και 

συνεπώς ήταν και είναι θωρακισµένες απέναντι στους κινδύνους που 

ανέκυψαν, µε αποτέλεσµα να είναι ασφαλείς και οι καταθέτες τους. Η 

φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδύνευσε από αυτήν την 

κρίση, διότι δεν υπήρχαν οι δίαυλοι για τη µετάδοση και στην Ελλάδα 

των προβληµάτων που ανέκυψαν στις χώρες που επλήγησαν κατά 

κύριο λόγο από την κρίση. Ο µοναδικός δίαυλος που αφορούσε και 

την Ελλάδα ήταν η αύξηση των επιτοκίων που σηµειώθηκε στη 

διατραπεζική αγορά.  

 

 

3.2 Τα µέτρα που ελήφθησαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης 

 

 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τα µέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική 

κυβέρνηση σε ότι αφορά την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην 

Ελλάδα, αφορούσαν (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2010): 

• την ενίσχυση της ρευστότητας. Τα µέτρα που ελήφθησαν µέσω του N. 

3.723/2008 αφορούσαν το πρόγραµµα ενίσχυσης της ρευστότητας της 

οικονοµίας, ύψους είκοσι οκτώ δισ. ευρώ. Το εν λόγω πρόγραµµα, οι 

όροι του οποίου εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίθετα 

από τα προγράµµατα άλλων χωρών, δεν ήταν πρόγραµµα διάσωσης 

τραπεζών, αλλά πρόγραµµα ενίσχυσης της οικονοµίας µέσω των 

τραπεζών. Το πρόγραµµα, το οποίο είχε συγκεκριµένη χρονική 

διάρκεια και προσδιορισµένη, από το νόµο, ηµεροµηνία λήξης, δεν 

αφορούσε την παροχή µετρητών από το κράτος προς τις τράπεζες, 

αλλά συνδυασµό οµολόγων και εγγυήσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Επιπλέον, οι εγγυήσεις και οι διευκολύνσεις που προβλέπονταν από το 

πρόγραµµα είχαν κόστος για τις τράπεζες, το οποίο διαµορφώθηκε µε 
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όρους αγοράς. Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο 

τέλος του 2009, το ποσοστό αξιοποίησης των µέτρων ενίσχυσης από 

το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα που κυµάνθηκε τελικά στο 33,6% για 

το σύνολο των µέτρων και είναι µικρότερο σε σχέση µε το ποσοστό 

αξιοποίησης των αντίστοιχων µέτρων ενίσχυσης τόσο στη ζώνη του 

ευρώ (43%) όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 (40%). 

• την εγγύηση των καταθέσεων. Τα µέτρα που ελήφθησαν αφορούν 

κυρίως την ενίσχυση του ελληνικού συστήµατος εγγύησης 

καταθέσεων και αποτελούν σε µεγάλο βαθµό ενσωµάτωση κοινοτικών 

διατάξεων. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο νοµοθετικό 

πλαίσιο που διέπει την εγγύηση καταθέσεων στην Ελλάδα είναι οι 

ακόλουθες: αύξηση του ορίου της αποζηµίωσης των καταθέσεων από 

είκοσι χιλιάδες σε εκατό χιλιάδες ευρώ,  ετήσια διαβάθµιση των 

πιστωτικών ιδρυµάτων µε ποιοτικά κριτήρια κτλ. 

 

 

3.3 Stress tests 

 

 

Το Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) 

αποφάσισε και προχώρησε στην πραγµατοποίηση, πανευρωπαϊκά, ασκήσεων 

προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) µε στόχο να διασφαλιστεί η 

διαφάνεια σε σχέση µε την υπάρχουσα ικανότητα των τραπεζών να ανταπεξέλθουν 

µόνες τους σε ακραίες οικονοµικές συνθήκες και να ενισχυθεί η αξιοπιστία του 

τραπεζικού συστήµατος. 

Σκοπός των stress tests είναι η αξιολόγηση της συνολικής ικανότητας του 

τραπεζικού τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορροφήσει τυχόν περαιτέρω 

σηµαντικούς οικονοµικούς και χρηµατοπιστωτικούς κραδασµούς. Η άσκηση 

αποτελεί σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της σταθερότητας του 

τραπεζικού τοµέα στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ και διενεργήθηκε ανά τράπεζα σε 

συνολικό δείγµα 91 τραπεζών της ΕΕ από 20 κράτη µέλη.  

Τα stress tests είναι προσοµοιώσεις της συµπεριφοράς των κεφαλαίων και των 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων των τραπεζών σε δυσµενέστερες οικονοµικές 
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συνθήκες για τα έτη 2010 και 2011. Όλες οι τράπεζες δοκιµάστηκαν µε βάση τρία 

σενάρια: 

• Το πρώτο σενάριο αυτό συµβαδίζει µε τις υπάρχουσες συγκλίνουσες 

µακροοικονοµικές εκτιµήσεις. Ήταν το πλέον ήπιο και βασίζεται στην 

προοπτική της σχετικά οµαλής εξέλιξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας 

έως το 2011. 

• Το δεύτερο σενάριο είναι σενάριο παρατεταµένων πιέσεων, στη βάση 

µίας διετούς σταθερής επιδείνωσης της οικονοµίας. 

• Το τρίτο είναι το πλέον σκληρό, καθώς προβλέπει συνθήκες 

οικονοµικής κάµψης µε πρόσθετο σοκ από κρίση κρατικού χρέους. 

Τα δύο δυσµενή σενάριο υποχρεωτικά περιλαµβάνουν προσοµοίωση κάτω 

από ακραίες υποθέσεις. Ειδικά10: 

• Για τη γενική κατάσταση της οικονοµίας δοκιµάστηκε η υπόθεση της 

ύφεσης και στα δύο έτη, 2010 και 2011, σε ρυθµούς χειρότερους από αυτούς που 

προβλέπονται. 

• Για τα επιτόκια δοκιµάστηκε η υπόθεση της σηµαντικής αύξησης τους (που 

είναι µάλλον απίθανο σε συνθήκες ύφεσης). 

• Για τα κρατικά οµόλογα που οι τράπεζες κρατούν στα βιβλία συναλλαγών 

(trading books) δοκιµάστηκε το ενδεχόµενο επαναδιαπραγµάτευσης τους σε τιµές 

χαµηλότερες της σηµερινής (haircuts). Η µοντελοποίηση αυτή έγινε µε βάση τις τιµές 

που παρατηρούνται στις αγορές από τον Μάιο και µετά. 

Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα συνολικά, αλλά και κάθε µια τράπεζα 

χωριστά έχουν επιδείξει ισχυρή αντοχή στις πιέσεις που προκλήθηκαν και από τη 

διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση και από τις δυσµενείς δηµοσιονοµικές εξελίξεις. Ο 

∆είκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I ratio) µε βάση τα στοιχεία του 2009 κυµαίνεται 

γύρω στο 12% για τις τράπεζες και γύρω στο 10% για τους τραπεζικούς οµίλους11. 

Περισσότερο συγκεκριµένα για την περίπτωση της Ελλάδος, στην άσκηση 

συµµετείχαν οι 6 µεγαλύτεροι ελληνικοί τραπεζικοί όµιλοι. Συγκεκριµένα, 

συµµετείχαν η Εθνική Τράπεζα, η EFG Eurobank, η Alpha Bank, η Τράπεζα 

Πειραιώς, η ΑΤΕbank και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Οι τραπεζικοί αυτοί 

οργανισµοί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του ενεργητικού του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος (εξαιρουµένων των ξένων θυγατρικών). 
                                                           
10 Από την ιστοσελίδα: www.c-ebs.org 
11 http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f8c4f53f-a102-4dad-b81f-d1e593107f3c 
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Τα  αποτελέσµατα ήταν θετικά για τις πέντε από τις έξι ελληνικές τράπεζες 

και αρνητικά µόνο για µία, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Για την αποτυχία 

αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος σχολίασε ότι τα δυσµενή σενάρια στα οποία απέτυχε 

η ATEBank ενσωµατώνουν ακραίες προβλέψεις οι οποίες είναι «πολύ απίθανο να 

πραγµατοποιηθούν» στην Ελλάδα12. Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα εµφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Πίνακας 1 Αποτελέσµατα των Ελληνικών Τραπεζών στα Stress Tests 

Τραπεζικό Ίδρυµα Βασικό Σενάριο ∆υσµενές Σενάριο 

∆υσµενές µε 
δηµοσιονοµικό 
κίνδυνο 

ΕΤΕ 11,7% 9,6% 7,4% 
Eurobank 11,7% 10,2% 8,17% 
Alpha Bank 12,3% 10,9% 8,22% 
Τράπεζα Πειραιώς 10,9% 8,3% 6,0% 
Αγροτική Τράπεζα 10,7% 8,9% 4,36% 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 17,0% 15,0% 10,1% 
Τράπεζα Κύπρου 10,9% 9,4% 8% 
Marfin Popular 10,0% 8,5% 7,1% 

Πηγή: Επίσηµη Ιστοσελίδα της Committee of European Banking Supervisors 

 

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι µε απόφαση του 

διοικητικού συµβουλίου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στις 27 Σεπτεµβρίου 

του 2010 γίνονται υποχρεωτικά τα «Προγράµµατα Αξιολόγησης του 

Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα» για τις χώρες που θεωρούνται σηµαντικές για το 

παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Πρόκειται για τις µεγαλύτερες ανεπτυγµένες χώρες, ανάµεσά τους όλα τα 

µέλη της G7, και συνολικά 12 χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, αλλά επίσης και η 

Αυστραλία, οι πρόσφατα ανεπτυγµένες οικονοµίες της Ασίας (Νότια Κορέα, Χονγκ 

Κονγκ, Σιγκαπούρη) και οι αναδυόµενες οικονοµίες (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Μεξικό, 

Ρωσία, Τουρκία). 

Στις εκθέσεις περιλαµβάνονται stress test του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

της κάθε χώρας, αξιολόγηση των κρατικών εποπτικών µηχανισµών για τα τραπεζικά, 

χρηµατοοικονοµικά και ασφαλιστικά συστήµατα µε βάση διεθνή κριτήρια και θα 

                                                           
12 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/stresstest.aspx 
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εξετάζεται και η ικανότητα των κρατικών µηχανισµών να ανταποκρίνονται σε 

συστηµικές πιέσεις. 

∆εν έχει ακόµη αποφασιστεί κάθε πότε θα πρέπει να προχωρούν σε τέτοιο 

έλεγχο οι 25 χώρες, αλλά το Ταµείο προσανατολίζεται σε εκθέσεις κάθε τριετία.  

 

 

3.4 Τρόποι Κεντρικής Αντιµετώπισης της Κρίσης του Παγκόσµιου 

Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος 

 

 

Η δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία καθιστά 

αναγκαία την χάραξη µιας δυναµικής και αποτελεσµατικής στρατηγικής για την 

αντιµετώπισή της13. Το πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να κατανοηθεί 

ο βαθµός στον οποίον η κρίση που βιώνει η ελληνική οικονοµία οφείλεται σε 

ενδογενείς παράγοντες ή στις εγγενείς δυνάµεις που οδήγησαν στην κρίση των 

subprime δανείων.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα δηµοσιευθέντα στοιχεία, τα ελληνικά 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί είχαν µικρή έκθεση σε 

προϊόντα µειωµένης εξασφάλισης, ενώ λίγοι επενδύτες τοποθέτησαν τα κεφαλαία 

τους σε τοξικά προϊόντα. Πράγµατι την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές τράπεζες 

έστρεψαν το επιχειρηµατικό τους ενδιαφέρον και κατ’ επέκταση και τα κεφαλαία 

τους στις αναπτυσσόµενες χώρες (π.χ. Τουρκία, Αίγυπτος, Βαλκάνια). Οι 

µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες ακολούθησαν µία παραδοσιακή τραπεζική πολιτική 

και ανέπτυξαν ένα ευρύ δίκτυο καταστηµάτων στην Ρουµανία, στην Βουλγαρία κ.λ.π. 

έναντι της επένδυσης σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου.  

Επιπλέον, όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία, τα προηγούµενα χρόνια 

αντιµετώπισαν την µείωση των διαθεσίµων τους εξαιτίας αστοχιών διαχείρισης και 

συνεπώς δεν είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν µεγάλα κεφάλαια στην αγορά αυτή. 

Παρόλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι ο κλονισµός της εµπιστοσύνης του κοινού και 

της αγοράς προς τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς παγκοσµίως, που 

εκδηλώθηκε µε την πτώση των χρηµατιστηριακών τιµών τους, τις συνεχείς αναλήψεις 

                                                           
13 ‘Η κρίση στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η επεκτάσεις της στην ελληνική 
οικονοµία’. Από την ιστοσελίδα: http://www.insight.gr/economy.php?artid=15  
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κεφαλαίων και την εκτόξευση των διατραπεζικών επιτοκίων επηρεάζουν την εικόνα 

και των αντίστοιχων ελληνικών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών.  

Υπό το βάρος της τρέχουσας παγκόσµιας κρίσης, αναζητούνται λύσεις τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Λύσεις που θα αποτελέσουν το έναυσµα για 

την αντιστροφή του δυσµενούς κλίµατος και θα βοηθήσουν την παγκόσµια οικονοµία 

να εισέλθει ξανά σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί έως 

σήµερα σε διεθνές επίπεδο µετά τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, περιλαµβάνουν 

πακέτα δισεκατοµµυρίων για την διάσωση, εγγύηση και ασφάλεια του τραπεζικού 

συστήµατος, προγράµµατα εξαγοράς υποτιµηµένων στοιχείων από τους ισολογισµούς 

των τραπεζών, καθώς και αγορά εταιρικών οµολόγων από τις κυβερνήσεις των 

κρατών, σε µια προσπάθεια να επανέλθει η εµπιστοσύνη και η οµαλή ροή κεφαλαίων 

στην αγορά. 

Οι νέοι κανόνες που θα θεσπίζονται έχουν ως στόχο την ενδυνάµωση και την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και 

την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του. Οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι ο πιο 

ασφυκτικός έλεγχος, θα σηµαίνει αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις τράπεζες 

και περιορισµό της ικανότητας τους να χορηγήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά . 

Στην προσπάθεια αυτή ενεργός είναι και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών. Σε 

αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η µείωση του βραχυπρόθεσµου επιτοκίου από την 

Fed (εκτενή αναφορά στην οποία έχει ήδη γίνει) αρχής γενοµένης το φθινόπωρο του 

2007, περίοδος που πρωτοεµφανίστηκε η κρίση. Την τάση αυτή ακολούθησε το 

φθινόπωρο του 2008 η ΕΚΤ συντονίζοντας, έστω και καθυστερηµένα, και αφού η 

ύφεση πήρε γενικευµένες διαστάσεις, τις κινήσεις της µε την αµερικάνικη κεντρική 

τράπεζα. Συνοπτικά, τις έως τώρα πρωτοβουλίες, συνθέτουν η παροχή ρευστότητας 

στην αγορά, οι διευκολύνσεις προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και η 

αγορά κρατικών και εταιρικών οµολόγων µε παράλληλη εξοµάλυνση των πιέσεων 

που δέχεται η χρηµατοδότηση των κρατών και των µεγάλων επιχειρήσεων. 

Πρωτοπόρες στις παραπάνω πρωτοβουλίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και 

επίπεδο κεντρικών τραπεζών, είναι οι ΗΠΑ.  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα, πολλές 

κυβερνήσεις, υπό την πίεση κοινωνικών οµάδων στο εσωτερικό τους, επιστρατεύουν 

τον κρατικό παρεµβατισµό προκειµένου να προστατεύσουν τα εγχώρια προϊόντα τους 
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και να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της 

πολιτικής αυτής στις εξαγωγές των κρατών και στο διεθνές εµπόριο. 

Για την ενδυνάµωση του τραπεζικού συστήµατος, θα πρέπει τα κοινοτικά 

όργανα να προχωρήσουν διεθνείς πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί το ρυθµιστικό 

πλαίσιο και να αντιµετωπιστούν ορισµένα από τα προαναφερθέντα αίτια της κρίσης. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν ειδικότερα (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2010): 

• την ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιακή 

επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων 

επενδύσεων, η οποία, όπως αναφέρθηκε, έχουν πραγµατοποιηθεί τα 

πρώτα βήµατα από το Σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας 

(Βασιλεία ΙΙΙ). 

• την αναθεώρηση του καθεστώτος αποδοχών των διοικητικών 

στελεχών των εισηγµένων εταιρειών, ειδικά δε των επιχειρήσεων του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,  

• την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την κατάχρηση της 

αγοράς, µε κύριο στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρµογής των 

διατάξεών του και σε µη ρυθµιζόµενες αγορές και τη ρύθµιση, σε 

µόνιµη βάση, της πρακτικής των ανοιχτών πωλήσεων (short selling), 

• την υπαγωγή των Οργανισµών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας σε συγκεκριµένο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο, 

• την ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τη διαφάνεια των 

συναλλαγών στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση του κινδύνου που 

απορρέει από τα τιτλοποιηµένα προϊόντα, και 

• την αναµόρφωση του πλαισίου άσκησης εποπτείας του Ευρωπαϊκού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

 

3.5 Η Αντιµετώπιση της Χρηµατοοικονοµικής Κρίσης από τις 

Ελληνικές Τράπεζες 

 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κυριότερες συνέπειες της παρούσας ύφεσης για το 

τραπεζικό σύστηµα της χώρας είναι η αύξηση των µη εξυπηρετουµένων δανείων, η 
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αύξηση του κόστους χρηµατοδότησης των τραπεζών, αλλά και η µείωση της ζήτησης 

για χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά το σύνολο των 

τραπεζικών ιδρυµάτων όρισαν ως προτεραιότητες τη διασφάλιση της ρευστότητας 

και της κεφαλαιακής επάρκειας (µε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, έκδοση 

οµολογιακών δανείων, τιτλοποίηση απαιτήσεων, κλπ), τη διατήρηση της ποιότητας 

του δανειακού χαρτοφυλακίου (µε αυστηρότερους πιστωτικούς ελέγχους), 

λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς, και τη συγκράτηση του κόστους 

λειτουργίας στο επίπεδο του 2008 (µε περιορισµό των εξόδων και των αµοιβών του 

προσωπικού και των προµηθειών πέραν των τόκων). 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους ετήσιου απολογισµούς τους, οι ενέργειες της 

κάθε τράπεζας εµφανίζονται παρακάτω. 

 

 

3.5.1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 

 

Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων ρευστότητας, η Εθνική Τράπεζα εντός του 2009 προχώρησε σε: 

• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,25 δισ., επιτυγχάνοντας δείκτη Tier I 

11,3% και δείκτη Core Tier I 9,5%.  

• Έκδοση καλυµµένων οµολογιών ύψους €1,5 δις. 

• Επικέντρωση στη διασφάλιση των καταθέσεων, ενισχύοντας την ηγετική της 

θέση στον τοµέα αυτόν. 

• Συµµετοχή στο κρατικό πρόγραµµα ενίσχυσης της ρευστότητας του 

πιστωτικού συστήµατος. 

• Αναδιάρθρωση δανείων ύψους €1 δις. 

• Μείωση του λειτουργικού κόστους των εγχώριων δραστηριοτήτων. 

• Οργανική επέκταση των διεθνών επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και την Τουρκία, µε σκοπό την εκµετάλλευση των σηµαδιών ισχυρής 

ανάκαµψης που οι αγορές αυτές εµφανίζουν. 

 

 

3.5.2 Alpha Bank 
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Η τράπεζα Alpha Bank προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ρευστότητας 

προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: 

• Στην αρχή της κρίσεως, εντάχθηκε στο πρόγραµµα ενισχύσεως της 

ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας  

• Άντλησε κεφάλαια από αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. 

• Κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριµήνου, προχώρησε σε αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου 986 εκατοµµυρίων ευρώ διαµορφώνοντας επαρκή κεφαλαιακή 

διάρθρωση.  

• Εξέδωσε οµόλογα και τιτλοποιήσεις, αυξάνοντας το απόθεµα των αποδεκτών 

τίτλων προς αναχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

• Μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες. 

• Προχώρησε σε ανατιµολογήσεις δανείων, προκειµένου να βελτιωθεί η 

απόδοση του ενεργητικού της. 

• Στήριξε τις επενδύσεις της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

• ∆ε διένειµε µέρισµα για τη χρήση 3008. 

 

 

3.5.3 EFG Eurobank  

 

Τα προβλήµατα στη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος οδήγησαν 

την EFG Eurobank να λάβει µέτρα για την προστασία της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου δανείων, για το οποίο προκύπτει ότι κατά το 2009 ο δείκτης µη 

εξυπηρετούµενων δανείων αυξήθηκε και διαµορφώθηκε στο 5,2% µε µία ελαφρά 

κάµψη της αύξησής του κατά τα δύο τελευταία τρίµηνα του έτους.  

Προς αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, η τράπεζα προχώρησε σε: 

• Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €712 εκατ.  

• Άντληση κεφαλαίων ύψους €2,8 δις από τις αγορές. 

• Ισχυροποίηση της θέσης της στην τραπεζική αγορά της Νέας Ευρώπης (το ένα 

τρίτο των καθαρών εσόδων από τόκους προέρχεται πλέον από αυτήν). 

• Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και, επιπλέον, µείωση του συνολικού 

κόστους κατά 6%. 

• Προσέλκυση νέων καταθέσεων µε προώθηση στοχευµένων προϊόντων, οι 

οποίες αυξήθηκαν κατά €1,2 δις.  
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• Αύξηση κατά 33% των προβλέψεων έναντι των πιστωτικών κινδύνων. 

Η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω µέτρων φαίνεται καθότι: 

• Ο συνολικός δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 

119%, από 126% που ήταν δύο χρόνια πριν. 

• Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν κατά 150 – 200 µονάδες 

βάσης. 

• Ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier Ι), ο οποίος δεν 

περιλαµβάνει υβριδικούς τίτλους και τις προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, ανήλθε σε 9,8% το 2009, από 8,0% το 2008.  

• Επιπρόσθετα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε κατά 2,3 

ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 12,7%, από 10,4% το 2008.  

 

 

3.5.4 Εµπορική Τράπεζα 

 

Η Εµπορική Τράπεζα µέσω του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης 2009 – 

2013, το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2009, καθόρισε πλέον το πλαίσιο 

λειτουργίας της στη µετά κρίσης εποχή. Συγκεκριµένα, το Σχέδιο στηρίζεται σε 

τέσσερις βασικούς άξονες:  

• τη µείωση του κόστους κινδύνου,  

• τον εξορθολογισµό της κοστολογικής βάσης,  

• την ενίσχυση της εµπορικής µας απόδοσης, 

• τη βελτίωση διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

 

3.5.5 Marfin Egnatia Bank 

 

Ενδεικτικά των προβληµάτων ρευστότητας που αντιµετώπισε η Τράπεζα κατά το 

2009 είναι το γεγονός ότι οι καταθέσεις σηµείωσαν µείωση της τάξης του 7,4% και 

ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο µειώθηκε από 1,9% το 2008 σε 1,2%. Οι πράξεις 

αντιµετώπισής τους στις οποίες προχώρησε είναι: 

• Η µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 1% σε ετήσια βάση. 

• Η έκδοση τίτλων συνολικής αξίας €160 εκατ. διαφορετικής διάρκειας. 
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• Η έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους €300 εκατ.  

• Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Marfin Bank Romania S.A. 

• Η συγχώνευση της Marfin Popular Bank µε τη Marfing Egnatia Bank. 

Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι η Τράπεζα παρά το γεγονός ότι δε 

συµµετείχε στο κρατικό πρόγραµµα ενίσχυσης των ελληνικών τραπεζών, επέτυχε 

δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ίσο µε 10,86% και δείκτη Πρωτοβάθµιων 

Κεφαλαίων (Tier I) ίσο µε 7,93%. 

 

 

3.5.6 Τράπεζα Πειραιώς 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς προσάρµοσε έγκαιρα την πολιτική της και έθεσε ως 

προτεραιότητες τη διασφάλιση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας, τη 

διατήρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, λαµβανοµένων υπόψη των 

συνθηκών της αγοράς, και τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας στο επίπεδο του 

2008. Συγκεκριµένα: 

• ολοκληρώθηκαν πέντε νέες τιτλοποιήσεις δανείων €5,1 δις: η πρώτη, 

καταναλωτικών δανείων €725 εκατ., και η δεύτερη, επιχειρηµατικών δανείων  

900 εκατ., το Μάιο, ενώ τον Αύγουστο πραγµατοποιήθηκαν τρεις ακόµη 

τιτλοποιήσεις, €540 εκατ. δανείων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, €558 εκατ. 

καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών και €2.352 εκατ. 

επιχειρηµατικών δανείων, 

• πραγµατοποιήθηκαν δύο οµολογιακές εκδόσεις κύριου χρέους €500 εκατ. 

έκαστη στο πλαίσιο του προγράµµατος EMTN (Euro Medium Term Note), η 

πρώτη διετούς διάρκειας τον Ιούνιο και η δεύτερη τριετούς διάρκειας το 

Σεπτέµβριο, 

• διατηρήθηκε η ευρεία διασπορά των πελατειακών καταθέσεων, παρά τη 

µείωσή τους κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε η 

διατήρηση της απαιτούµενης ρευστότητας µε στοχευµένες πολιτικές άντλησης 

καταθέσεων και ισόρροπη µεταβολή καταθέσεων και χορηγήσεων σε ετήσια 

βάση. 
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Το αποτέλεσµα όλων των παραπάνω ενεργειών είναι ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ) στο τέλος του 2009 να διαµορφωθεί στο 9,8%, ενώ ο δείκτης 

Tier I σε 9,1%.  

 

 

3.5.7 Αγροτική Τράπεζα 

 

Βασική πολιτική του Οµίλου της ATEbank για τη χρήση 2009 ήταν:  

• η εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας προκειµένου να υπάρχει 

οµαλή ροή πιστώσεων στην πραγµατική οικονοµία, 

• η ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, 

• η διασφάλιση των ενεργητικών στοιχείων του, λαµβανοµένων υπόψη των 

συνθηκών της αγοράς και της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, και τέλος,  

• η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του  

Σε συµφωνία µε τα παραπάνω η Αγροτική Τράπεζα προχώρησε σε: 

• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, για την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας, κατά € 675 εκατ.  

• Υπογραφή της από 31.03.2009 σύµβασης δανεισµού ειδικών τίτλων αξίας € 

807 εκ. µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την ενεχυρίασή τους στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα για την άντληση ρευστότητας.  

• Έκδοση προγράµµατος µεσοπρόθεσµων οµολογιών και προγράµµατος 

έκδοσης καλυµµένων οµολογιών ύψους €5 δις έκαστο.  

• Αύξηση των καταθέσεων πελατείας κατά 7,8%. 

• Αύξηση των προβλέψεων αποµείωσης των δανείων σε σηµαντικά υψηλότερα 

από τα προϋπολογισµένα µεγέθη. 

Η Τράπεζα, όµως, δεν κατάφερε να βελτιώσει την οργανική κερδοφορία, 

καθώς τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,1%, αν και η αύξηση αυτήν είναι 

µικρότερη από την αντίστοιχη του 2008. Κατάφερε, όµως, να παρουσιάσει δείκτη 

κεφαλαίων Tier I ίσο µε 8,4% από 6,5% το 2008. 

 

 

3.5.8 Millennium Bank 
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Η Millennium Bank λόγω του µικρού της µεγέθους και της πρόσφατης έναρξης της 

λειτουργίας της (2000), η οποία οδηγεί σε συνεχόµενη ανάπτυξη, επηρεάστηκε 

λιγότερο από τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύµατα. Ενδεικτικό της ανάπτυξής της είναι 

το γεγονός ότι για 9η συνεχή χρονιά το ύψος των καταθέσεών της αυξήθηκε. 

Συγκεκριµένα εντός του 2009 ανήλθε σε 7% σε σύγκριση µε την προηγούµενη 

χρονιά.  

Παρόλα αυτά, δεν έµεινε ανεπηρέαστη από τη διεθνή χρηµατοοικονοµική 

κρίση, εφόσον το καθαρό περιθώριο επιτοκίου µειώθηκε σε 2% από 2,3% και η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε περισσότερο από 50% από 4,9% σε 

2,4%. 

 

 

3.5.9 Probank 

 

Η Τράπεζα Probank έκλεισε το 2009 την τρίτη της χρήση και ανήκει στην κατηγορία 

των τραπεζών της Millennium (καινούριο ίδρυµα µε µικρό ακόµα µέγεθος και 

αναπτυξιακές προοπτικές). Παρόλα αυτά, κατά το 2009, αύξησε τις προβλέψεις της 

κατά 277,5%. Η αύξηση αυτή ήταν η µοναδική κίνηση για την αντιµετώπιση της 

κρίσης, εφόσον καταφέρνει χωρίς να υπαχθεί στα µέτρα για την ενίσχυση του 

τραπεζικού συστήµατος ένα δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβάθµισης (Tier I) ίσο µε 

14%. Βασική αιτία αυτής της επιτυχηµένης πολιτικής της είναι η πολιτική 

ρευστότητας που ακολουθεί σύµφωνα µε την οποία ο λόγος δανείων προς καταθέσεις 

οφείλει να βρίσκεται µεταξύ 85% - 90%. Κατά τη χρήση του 2009, όµως, ο λόγος 

αυτός υπερέβη τα όρια αυτά και βρέθηκε στο 92,1%. 

 

 

3.5.10 Τράπεζα Ασπίς 

 

Το 2009 η Τράπεζα έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της 

κεφαλαιακής της θέσης: 

• Ολοκλήρωσε στις 30 Σεπτεµβρίου την µείωση της ονοµαστικής αξίας των 

κοινών µετοχών της Τράπεζας από € 2,71 σε € 0,60 στο πλαίσιο των νέων 

διατάξεων του Ν. 2190/20 και σχηµατίστηκε ειδικό αποθεµατικό ίσο µε την 

αξία της µείωσης.  
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• Προέβη σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και 

δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Τράπεζας σε αναλογία 2 

νέες µετοχές για κάθε 1 παλαιά και τιµή διάθεσης € 0,60 ανά µετοχή. Η 

αύξηση καλύφθηκε κατά 62,9% µε αποτέλεσµα να αντληθούν κεφάλαια 

συνολικού ύψους €48,4 εκατ. 

• Η κατά 100% θυγατρική της Τράπεζας Aspis Jersey Limited, προέβη σε 

επαναγορά του Οµολογιακού ∆ανείου µειωµένης εξασφάλισης µε εγγύηση 

της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας €50,25 εκατ. σε τιµή κατώτερη της 

ονοµαστικής αξίας. Εν συνεχεία ακολούθησε η ακύρωση των οµολόγων, µε 

αποτέλεσµα να µειωθούν οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του 

Οµίλου και να δηµιουργηθούν µη επαναλαµβανόµενα έσοδα χρήσης ύψους € 

27,6 εκατ. ενισχύοντας ισόποσα τα ίδια κεφάλαια. 

Αντίστοιχα, µε στόχο την διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, η Τράπεζα 

προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 

• Ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2009 η τιτλοποίηση µέρους του 

χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ύψους €424 εκατ. Στο 

πλαίσιο αυτό, εκδόθηκαν οµολογίες ύψους €377 εκατ. µε πιστοληπτική 

διαβάθµιση ΑΑΑ, οι οποίες έγιναν αποδεκτές για αναχρηµατοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Τράπεζα κάνει χρήση του συγκεκριµένου 

προγράµµατος για την ενίσχυση της ρευστότητας της. 

• Την 1η Οκτωβρίου 2009 υπεγράφη σύµβαση δανεισµού ειδικών τίτλων µε το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης 

∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) που αφορά σε 86 τίτλους του Ελληνικού 

∆ηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας €86 εκατ., οι οποίοι είναι αποδεκτοί 

για πράξεις αναχρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

• Επιπλέον, ο Όµιλος είχε απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεµένες εταιρίες µε τις 

ασφαλιστικές εταιρίες και τα φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους €16,2 εκατ., 

οι οποίες εξασφαλίζονται επαρκώς από ακίνητα και λοιπά ρευστοποιήσιµα 

στοιχεία. Έναντι των εν λόγω απαιτήσεων σχηµατίστηκαν σωρευτικές 

προβλέψεις για το µη εξασφαλισµένο µέρος τους συνολικού ύψους €3 εκατ., 

και αντίστοιχα, τα αποτελέσµατα χρήσης 2009 επιβαρύνθηκαν κατά €2,9 

εκατ. Τέλος, διενεργήθηκε αποµείωση της αξίας των µετοχών της ΑΣΠΙΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. που κατείχε η Τράπεζα στο διαθέσιµο προς πώληση 
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χαρτοφυλάκιο της (9,97% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Α.Ε.Γ.Α.), και κατά συνέπεια, αναπροσαρµόστηκαν ανάλογα τα 

αποτελέσµατα, το ενεργητικό και η καθαρή θέση της Τράπεζας και του 

Οµίλου. 

 

 

3.5.11 Τράπεζα Αττικής 

 

Στα πλαίσια των ενεργειών της Τράπεζας Αττικής για τη θωράκιση της κεφαλαιακής 

βάσης, πραγµατοποιήθηκε: 

• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009.  

• Ενίσχυση των συσσωρευµένων προβλέψεων. 

 

 

3.5.12 Γενική Τράπεζα 

 

Η GENIKI Bank προχώρησε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 340 

εκατοµµυρίων ευρώ περίπου που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 

2010.  

 

 

3.5.13 Πανελλήνια Τράπεζα 

 

Παρά τα παγκόσµια οικονοµικά δεδοµένα, η Τράπεζα βελτίωσε το δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας, διατήρησε άνετη και υγιή ρευστότητα και κινήθηκε 

προσεχτικά και ορθολογιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της µε σταθερούς στόχους 

την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και την κερδοφορία. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, ο 

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε στο 14% σε σχέση µε 11% 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

Για σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης, η Πανελλήνια 

Τράπεζα: 
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• προχώρησε στις 11 Μαρτίου 2009 σε έκδοση Χρεογράφων 2019 ύψους €90 

εκατ.  

• απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Αθηνά 

Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ. 

• απορρόφησε τις εργασίες της θυγατρικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα 

(Αναχρηµατοδοτήσεις) Λτδ. 

• συνέταξε Στρατηγικό Σχέδιο για το δίκτυο καταστηµάτων, µε σκοπό την 

αναδιοργάνωση και τη µείωση των λειτουργικών της εξόδων. 

• επέκτεινε τις δραστηριότητές της στις αγορές της Ρωσίας, της Ουκρανίας και 

της Νότιας Αφρικής, προκειµένου να εκµεταλλευτεί τις εκεί αναπτυξιακές 

προοπτικές. 

 

 

3.5.14 Τράπεζα Κύπρου 

 

Η ανάπτυξη και η λειτουργία της Τράπεζας Κύπρου στηρίζεται σε ένα συντηρητικό 

επιχειρηµατικό µοντέλο µε έµφαση στη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας, την 

ενδυνάµωση της κεφαλαιακής επάρκειας, την αποτελεσµατική διαχείριση των 

κινδύνων και την πειθαρχηµένη ανάπτυξη των εργασιών του. Παράλληλα, το 

Συγκρότηµα πέτυχε σηµαντική βελτίωση στην κεφαλαιακή του θέση και παράλληλα 

διατήρησε ισχυρή ρευστότητα και ικανοποιητική ποιότητα χαρτοφυλακίου.  

 

 

3.5.15 Proton Bank 

 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της κρίσης η Proton Bank προχώρησε σε: 

• έλεγχο και περιορισµό του λειτουργικού κόστους,  

• αυστηρότερο έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου και  

• σχηµατισµό πρόσθετων προβλέψεων.  

• εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση των καταθέσεων. 
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3.6 Η Τραπεζική Κρίση εντός του 2010 

 

Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση επέδρασε στη 

λειτουργία των ελληνικών τραπεζών. Η επίδραση, όµως, αυτήν δεν οφείλεται σε 

λανθασµένες επενδυτικές επιλογές τους, αλλά στη µείωση της ρευστότητάς τους, η 

οποία προέκυψε από την πιστοληπτική υποβάθµισή τους που οδήγησε στην αδυναµία 

τους να δανειστούν απευθείας από τις αγορές. Επιπλέον, η κατάσταση της 

ρευστότητάς τους επιδεινώθηκε από την επέλευση της κρίσης χρέους, στην οποία 

οδηγήθηκε η ελληνική κυβέρνηση εντός του 2010.  

Εντός αυτού του δυσµενούς δηµοσιονοµικού κλίµατος, οι ελληνικές τράπεζες 

όφειλαν να αντιδράσουν, προκειµένου να αποδείξουν το αξιόχρεό τους. Προς αυτό το 

σκοπό, παράγοντες της αγοράς εκτιµούν ότι άνοιξε εντός του 2010 ένας νέος κύκλος 

συγχωνεύσεων και εξαγορών των ελληνικών τραπεζών. Στην έναρξη του νέου αυτού 

κύκλου, άλλωστε, ωθούν την αγορά και οι εκπρόσωποι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου και της Τρόικας. Οι συνδυασµοί που θα προκύψουν από αυτόν τον κύκλο 

είναι το µόνο που αποµένει να διερευνηθεί, καθώς όλα τα ενδεχόµενα είναι πλέον 

ανοικτά.  

Η πρώτη πρόταση πραγµατοποιήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Ο 

πρόεδρός της, κ. Σάλλας, κατέθεσε στις 15 Ιουλίου 2010 πρόταση για την εξαγορά 

του 33% του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του 77% της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδας µε τίµηµα 701 εκατοµµύρια ευρώ. Με την υλοποίηση της εξαγοράς αυτής 

θα δηµιουργούταν ο µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος στην Ελλάδα και ο δεύτερος 

µεγαλύτερος στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή µε ενεργητικό ύψους 105 δις ευρώ, 

καθαρές χορηγήσεις 69 δις ευρώ και καταθέσεις 64 δις ευρώ. Η πρόταση, τελικά, δεν 

κρίθηκε ικανοποιητική από την ελληνική κυβέρνηση και πάγωσε η διαδικασία µε 

απόσυρση της πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς. 

Με την αφορµή αυτή, όµως, ο πρόεδρος του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων αντιπρότεινε τη συγχώνευση µεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, 

της Attica Bank, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων προς σχηµατισµό ενός ισχυρού κρατικού τραπεζικού πυλώνα. Υπέρ της 

πρότασης τάχθηκε και ο κ. Θ. Πανταλάκης, πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ κατά της πρότασης τάχθηκε το ΤΣΜΕ∆Ε, βασικός 

µέτοχος της Attica Bank. Η κυβέρνηση, όµως, δεν απάντησε σχετικά. 
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Ταυτόχρονα υπήρξε στην αγορά φηµολογία για συναντήσεις και συµφωνίες 

µεταξύ τραπεζικών στελεχών. Παρ’ όλη, όµως, τη φηµολογία αυτήν και την 

κατάθεση σχετικών προτάσεων, µέχρι σήµερα καµία τράπεζα δεν προχώρησε σε 

σχετικές επίσηµες και δεσµευτικές προτάσεις, κυρίως εξαιτίας της απροθυµίας της 

ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε πώληση κρατικών τραπεζών πριν το 2011. 

Η απροθυµία αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι σύµφωνα µε το µνηµόνιο έσοδα από 

την πώληση των κρατικών συµµετοχών οφείλουν να εισρεύσουν στα ταµεία στις 

αρχές του επόµενου έτους. 

Η όλη αυτή αναλγησία στο τραπεζικό σύστηµα ανάγκασε τις τράπεζες να 

αντιµετωπίσουν την κρίση µε αυτόνοµες κινήσεις, Έτσι, η Εθνική προχώρησε σε 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 2,8 δις ευρώ. Από το κεφάλαιο αυτό, τα 1,8 δις 

ευρώ προήλθαν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου µετατρέψιµο σε µετοχές, ενώ το υπόλοιπα από πώληση 

µειοψηφικού πακέτου 20% της Finansbank. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι διοικήσεις της Τράπεζας 

Πειραιώς, της Τράπεζας Κύπρου και της Γενικής. Περισσότερο συγκεκριµένα: 

• Η τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε διαδικασία αύξησης µετοχικού 

κεφαλαίου υπέρ των παλαιών µετόχων µε καταβολή µετρητών ύψους 

800 εκατοµµυρίων ευρώ. 

• Η τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε 

έκδοση δικαιωµάτων προτίµησης στους υφιστάµενους µετόχους ύψους 

345 εκατοµµυρίων ευρώ. 

• Η Geniki Bank αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου ύψους 340 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Τέλος, πηγές υποστηρίζουν επίσης ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν 

ανοίξει και πάλι οι γραµµές επικοινωνίας µε ξένες µεγάλες τράπεζες. Ωστόσο, 

θεωρείται δύσκολο να κάνει µία ξένη τράπεζα µία είσοδο στην Ελλάδα, όταν στο 

εξωτερικό υπάρχει η αίσθηση ότι µπορούν να βρουν στο µέλλον πιο συµφέρουσες 

αποτιµήσεις. Πιο πιθανό σε αυτή την φάση µοιάζει να είναι το σενάριο της πώλησης 

θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στη Νοτιανατολική Ευρώπη, παρά η εξαγορά 

µιας ελληνικής τράπεζας από µία ξένη τράπεζα. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν την κινητικότητα που υπάρχει σήµερα στον ελληνικό 

τραπεζικό τοµέα. Οι αποφάσεις των τραπεζών εξαρτώνται άµεσα από τις αποφάσεις 
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της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και από την αξιολόγησή της από τις παγκόσµιες 

αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Το σίγουρο είναι ότι αναµένονται εξελίξεις προς 

κατεύθυνση τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται η αναβάθµιση της πιστοληπτικής τους 

ικανότητας και η διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι είµαστε µάρτυρες της µεγαλύτερης χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης της τελευταίας εκατονταετίας. Το γεγονός ότι η σηµερινή οικονοµία έχει 

µεγαλύτερο παγκοσµιοποιηµένο χαρακτήρα στην κίνηση του κεφαλαίου σε σχέση µε 

το παρελθόν, κάνει την κρίση αυτή πιο σοβαρή τόσο στις επιπτώσεις όσο και στους 

τρόπους αντιµετώπισής της. 

Είναι γεγονός ότι ενώ η χρηµατοπιστωτική κρίση είχε ως αφετηρία την 

οικονοµία των ΗΠΑ, η παγκοσµιοποίηση ήταν ικανή να µεταφέρει την κρίση 

ραγδαία σε όλη την υφήλιο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο ένα αυστηρότερο πλαίσιο 

λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών µέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου 

παγκόσµιου εποπτικού φορέα ή τη στενότερη συνεργασία ανάµεσα στις εποπτικές 

αρχές της ΕΕ, των ΗΠΑ καθώς και άλλων µεγάλων οικονοµιών. Οι κανόνες της 

Βασιλείας ΙΙΙ, αν και πραγµατοποιούν ένα βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν 

θεωρούνται αρκετά αυστηροί από χώρες, όπως είναι οι Η.Π.Α. και η Γερµανία.  

Είναι σηµαντικό για την ΕΕ στο σύνολό της να ασκήσει επεκτατική 

δηµοσιονοµική πολιτική, προωθώντας τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα για τη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την προώθηση της ανάπτυξης µε απώτερο 

στόχο τη γρήγορη και αποτελεσµατική καταπολέµηση της οικονοµικής κρίσης. Είναι 

επίσης σηµαντικό να επισηµανθεί ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων, 

θα πρέπει να υπάρχει στενή και αρµονική συνεργασία ανάµεσα στις νοµισµατικές και 

δηµοσιονοµικές αρχές για τον καλύτερο συντονισµό και προώθηση στόχων και 

µέτρων από κοινού. 

Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, η εκδήλωση της παγκόσµιας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης οδήγησε στην κρίση χρέους, µε αποτέλεσµα την 

παρατεταµένη ύφεση και τη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα έπρεπε να αναπροσαρµόσει τις δραστηριότητές του αρχικά στην 

αντιµετώπιση ενός παγκοσµίου αρνητικού παράγοντα και έπειτα στην αντιµετώπιση 

της υποχώρησης του ΑΕΠ που προκλήθηκε από τον εκτροχιασµό του κρατικού 

ελλείµµατος και του κρατικού χρέους.  
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Οι τράπεζες, όπως ξεκάθαρα εµφανίστηκε στην ανάλυση των δραστηριοτήτων 

τους που πραγµατοποιήθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, δεν ήταν εκτεθειµένες σε παράγωγα 

προϊόντα υψηλού ρίσκου, αλλά επηρεάστηκαν αρνητικά από την αύξηση του κόστους 

χρηµατοδότησής τους. Το αποτέλεσµα αυτής της αύξησης ήταν η µείωση της 

ρευστότητάς τους. Ταυτόχρονα, λόγω της ύφεσης της αγοράς αυξήθηκε το ποσοστό 

των δανείων σε καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα την αύξηση των φόβων για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Για την αντιµετώπιση των δύο αυτών βασικών προβληµάτων, οι ελληνικές 

τράπεζες προχώρησαν ή προχωρούν σε αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων, εκδόσεις 

οµολογιακών δανείων, αύξηση των προβλέψεων µη αποπληρωθέντων δανείων, 

µείωση του λειτουργικού τους κόστους, επέκταση των επενδύσεών τους στις αγορές 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εφόσον σε αυτές τις αγορές εµφανίζονται ευοίωνες 

προοπτικές, ενώ πολλές από αυτές χρησιµοποίησαν και τον κρατικό µηχανισµό 

στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Όλες αυτές οι ενέργειες συνέβαλαν 

στην διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. 

Όλες αυτές οι µεταβολές έδωσαν την αφορµή για συζητήσεις σχετικά µε ένα 

δεύτερο κύκλο συγχωνεύσεων και εξαγορών, προκειµένου να ισχυροποιηθεί 

περαιτέρω το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και να προστατευτεί από πιθανές 

µελλοντικές αρνητικές επιδράσεις. Ήδη η τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε επίσηµη 

πρόταση για την αγορά της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού 

Ταµιευτηρίου, ενώ κυκλοφορούν έντονα φήµες για συγχώνευση µεταξύ της Alpha 

και της EFG Eurobank, καθώς και µεταξύ της Εθνικής και της Alpha. Η σχετική 

φηµολογία ενισχύεται και από την τελευταία έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου, στην οποία ζητείται εµµέσως πλην σαφώς διεθνής πλειοδοτικός 

διαγωνισµός για την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 

Συµπερασµατικά, το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

αναπροσαρµόζεται κατόπιν της παγκόσµιας κρίσης. Νέοι αυστηρότεροι κανόνες 

ρυθµίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυµάτων, ενώ συνεννοήσεις για 

επεκτάσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές βρίσκονται επί τάπητος. Η ελληνική 

τραπεζική αγορά επηρεάστηκε αρνητικά από τις παγκόσµιες αρνητικές συνθήκες, ενώ 

η κρίση χρέους της ελληνικής οικονοµίας επιδείνωσε περαιτέρω τις συνθήκες 

λειτουργίας τους. Η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, είτε µε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές είτε µε αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων, αυτή τη στιγµή 

εµφανίζεται ως η µοναδική λύση ισχυροποίησης του. 
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