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EXECUTIVE SUMMARY 

     Πυρήνας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι οι τράπεζες, οι οποίες, 

όπως είναι γνωστό, έχουν την ικανότητα να µεταβάλουν την προσφορά χρήµατος 

µιας χώρας, να επιδρούν στην αγοραστική δύναµη και να ενοποιούν την οικονοµική 

διαδικασία της παραγωγής, της διανοµής και της κατανάλωσης. Η πορεία του 

τραπεζικού κλάδου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την 

πορεία της οικονοµίας µιας χώρας. Αφενός, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα 

συµβάλλει θετικά στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, συγκεντρώνοντας αρχικά 

τις αποταµιεύσεις της οικονοµίας, τις οποίες στη συνέχεια διαθέτει στις 

δραστηριότητες µε τις υψηλότερες προσδοκώµενες αποδόσεις. Αφετέρου, ένα 

προβληµατικό τραπεζικό σύστηµα δηµιουργεί δυσλειτουργίες στην οικονοµική 

ανάπτυξη, αφού η µη ορθολογική χρήση των αποταµιευτικών πόρων οδηγεί είτε στη 

χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων µε χαµηλές αποδόσεις είτε στη παντελή έλλειψη 

χρηµατοδότησης επενδυτικών ευκαιριών.  

     Στο διάστηµα των τριών τελευταίων δεκαετιών το τραπεζικό σύστηµα έχει 

εξελιχθεί σηµαντικά σε παγκόσµιο επίπεδο. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

έκαναν την εµφάνισή τους στην τραπεζική αγορά και νέα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα, τα ονοµαζόµενα «παράγωγα προϊόντα», τα οποία βασίζονται επί των 

πρωτογενών προϊόντων. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο οικονοµικό, 

χρηµατοπιστωτικό και ρυθµιστικό περιβάλλον επηρέασαν, όπως ήταν αναµενόµενο, 

την εξέλιξη του τραπεζικού συστήµατος. Ο ρόλος των τραπεζών, η δοµή και οι 

λειτουργίες τους, καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρουν έχουν αλλάξει εξαιτίας 

των δραµατικών εξελίξεων στον διεθνή οικονοµικό χώρο. Αν και οι τράπεζες 

εξακολουθούν να παρέχουν τις παραδοσιακές τους υπηρεσίες (καταθέσεις, δάνεια, 

πληρωµές), τόσο η αντιµετώπιση και το εύρος της λειτουργίας τους, όσο και ο 

ανταγωνισµός στις χρηµαταγορές, έχουν µεταβληθεί. Αποτέλεσµα των σηµαντικών 

αλλαγών στα τραπεζικά συστήµατα είναι να αναθεωρήσουν οι τράπεζες τη θέση τους 

απέναντι σε µια µεταβαλλόµενη αγορά και να µετατραπούν από εξειδικευµένες 

τράπεζες (specialized banks) σε τράπεζες γενικών συναλλαγών (universal banks).  

     Η σηµαντική επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζικών ιδρυµάτων και η 

συνεπακόλουθη χρήση ευρείας γκάµας καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, 

φέρνουν αντιµέτωπα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε ποικίλους και σηµαντικούς 

κινδύνους, οι οποίοι απειλούν την οµαλή λειτουργία τους, καθώς και την 
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βιωσιµότητά τους. Έτσι, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές (οικονοµικές – 

τεχνολογικές), παράλληλα µε την παραδοσιακή θέση του χρηµατοοικονοµικού 

διαµεσολαβητή, ανέλαβαν και τη θέση του διαχειριστή κινδύνων σε µια προσπάθεια 

να αυξήσουν και τα έσοδά τους. Αναλαµβάνουν σε καθηµερινή βάση πλήθος 

κινδύνων, πολλούς περισσότερους ίσως από οποιοδήποτε άλλο είδος επιχείρησης. 

Αυτό βέβαια, είναι πολύ δύσκολο έργο, ιδιαίτερα στην σηµερινή εποχή της 

παγκοσµιοποίησης και της διεθνούς κρίσης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές (πάνω 

από 10 τράπεζες έχουν ήδη χρεοκοπήσει στις Η.Π.Α. µε σηµαντικότερη τη χρεοκοπία 

της Lehman Brothers), η οποία επιτρέπει τις διαταραχές στο τραπεζικό σύστηµα µιας 

χώρας να µεταφέρονται και στα τραπεζικά συστήµατα άλλων χωρών.  

     Με αποτέλεσµα, οι τράπεζες να υπόκεινται σε πλήθος κανονιστικών 

ρυθµίσεων και εποπτικών ελέγχων. Προστατευτική «ασπίδα» έναντι των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων από τις χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αποτελεί η 

κεφαλαιακή επάρκεια και ο διαρκής έλεγχος. Οι πρόσφατες ρυθµίσεις της Επιτροπής 

της Βασιλείας, η οποία αποτελεί τη διεθνή οργάνωση των εποπτικών Αρχών των 

τραπεζών, γνωστές ως ρυθµίσεις της Βασιλείας II, προβλέπουν τους τρόπους και τα 

µέτρα που απαιτούνται για την κεφαλαιακή επάρκεια των χρηµατοοικονοµικών 

µεσολαβητών. Ωστόσο, τα µέτρα αυτά εν µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 

που βιώνουµε κρίθηκαν ανεπαρκή και αναποτελεσµατικά για την αντιµετώπιση 

τέτοιου είδους φαινοµένων. Η σηµερινή κρίση ξεκίνησε το 2007 από το 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα, και συγκεκριµένα τον εξω-τραπεζικό ή σκιώδη τραπεζικό 

τοµέα των Η.Π.Α., όταν οι δανειζόµενοι χαµηλής εξασφάλισης στεγαστικών δανείων 

δεν µπορούσαν πλέον να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, και επεκτάθηκε στην 

πραγµατική οικονοµία.    

     Το πρώτο τµήµα της διπλωµατικής εργασίας συµπεριλαµβάνει την 

επισκόπηση της υφιστάµενης ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας και αποτελείται από τρεις 

κύριες θεµατικές ενότητες. Η πρώτη επιχειρεί να περιγράψει την εξέλιξη και 

λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά: (i) 

στα βασικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού κλάδου, (ii) στο σύγχρονο παγκόσµιο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, (iii) στα δοµικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας διεθνούς 

οικονοµικής κρίσης και τέλος (iv) στη θέση της Ελλάδας και του ελληνικού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε συνθήκες παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης. Η 

δεύτερη θεµατική ενότητα εστιάζει στο έργο-στόχο της εποπτείας, που είναι η 
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αποσόβηση των κινδύνων από τα τραπεζικά ιδρύµατα. Ο συγγραφέας αποσκοπεί, 

αρχικά, να σκιαγραφήσει το ρόλο των ελεγκτιξών / εποπτικών µηχανισµών και εν 

συνεχεία να παρουσιάσει το ρόλο-σκοπό της Βασιλείας I, II, III καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή τους. Η τρίτη 

θεµατική ενότητα παραθέτει τα βασικότερα σύγχρονα επιστηµονικά άρθρα και πηγές 

που σχετίζονται µε το θέµα του ελέγχου των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

Επιχειρείται, δηλαδή, η σφαιρική διερεύνηση του πραγµατικού ελέγχου των 

τραπεζών, ώστε να γίνει αντιληπτή µε πρακτικά παραδείγµατα και εµπειρικές 

µελέτες  η αποτελεσµατικότητα της Βασιλείας σε επί µέρους νευραλγικούς τοµείς για 

τη βιωσιµότητα των τραπεζών.   

Το δεύτερο τµήµα της εργασίας σχετίζεται µε την εµπειρική έρευνα που 

διενεργήθηκε κατά το τελευταίο τρίµηνο και αποτελείται από τρεις θεµατικές 

ενότητες. Η πρώτη διερευνά την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των ελληνικών 

τραπεζών (σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένα στοιχεία), ενώ επιχειρείται 

η εξαγωγή συγκριτικών συµπερασµάτων σχετικά µε τα µη εξυπητερούµενα δάνεια 

που εµφανίζουν. Εξετάζει, επίσης, τoν τρόπο διαχείρισης των επισφαλών 

απαιτήσεων κάνοντας  ιδιαίτερη µνεία στις περιπτώσεις της Eurobank, ΕΤΕ και 

Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Η δεύτερη θεµατική ενότητα εξετάζει τις απόψεις των 

240 υπαλλήλων τραπεζών σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του τµήµατος του 

ανθρωπίνου δυναµικού σε συνθήκες οικονοµικής ύφεσης, εστιάζοντας στο κατά πόσο 

συµβάλλει στην δηµιουργία «ικανοποιηµένων υπαλλήλων» που έχουν ενστερνιστεί και 

προσπαθούν να πετύχουν το στόχο µείωσης επισφαλών απαιτήσεων. Τέλος, 

διερευνάται η δεκτικότητα των υπαλλήλων στην εφαρµογή νέων µεθόδων 

αξιολόγησης, αµοιβής και διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων µε στόχο την αλλαγή 

του τρόπου λειτουργίας των χρηµατοπιτωτικών ιδρυµάτων λόγω της πρωτόγνωρης 

επιδείνωσης της ποιότητας των χαρτοφυλακίων τους και της συνακόλουθης έλλειψης 

ρευστότητας που βιώνουν κατά το τελευταίο έτος. Η τρίτη θεµατική ενότητα 

ανακεφαλαιώνει τα θεµελιώδη σηµεία της διπλωµατικής εργασίας και επιχειρεί να 

προτείνει θεµατικούς πυλώνες για περεταίρω διερεύνηση στο µέλλον.  
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1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ  

1.1.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα θα σκιαγραφηθεί η διαχρονική διαφοροποίηση του 

ρόλου των τραπεζών και τη µετάβασή τους από εξειδικευµένες τράπεζες σε τράπεζες 

γενικών συναλλαγών. Αρχικά, διενεργείται ιστορική αναδροµή και εν συνεχεία 

περιγράφεται η ταξινόµηση και οι βασικές λειτουργίες των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Τέλος, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος και την ανάπτυξή 

τους στο πέρας του χρόνου. 

 

1.1.2 Ιστορική αναδροµή 

Η ιστορία των τραπεζών µε την ευρύτερη έννοια του όρου χάνεται στα βάθη 

των αιώνων. Ιστορικές µαρτυρίες και περιγραφές αναφέρουν τη χρήση ισοδύναµων 

επιταγών από τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες, προς διευκόλυνση των 

συναλλαγών των εµπόρων και των καραβανιών. Με τη σύγχρονη έννοια του όρου, οι 

τράπεζες πρωτοεµφανίστηκαν στην περιοχή που αντιστοιχεί στη σηµερινή Β. Ιταλία 

τον 13

ο
-14

ο αιώνα µ.Χ.. Αν και µε σχετικά περιορισµένο εύρος παρεχόµενων 

υπηρεσιών κατά την εποχή εκείνη, η βασική λειτουργία τους παρέµεινε αναλλοίωτη: 

διαµεσολάβηση µεταξύ αυτών που έχουν κεφάλαιο και αυτών που αναζητούν.  

Η πραγµατική άνθηση του τραπεζικού τοµέα παρατηρήθηκε στη Μ. Βρετανία 

κατά τους επόµενους αιώνες. Η ανάδειξη της χώρας σε µια ισχυρή ναυτική δύναµη 

και µετέπειτα σε µια αχανή αυτοκρατορία, µε αποικίες και εδάφη στο σύνολο του 

γνωστού κόσµου, επέβαλε την ανάπτυξη των τραπεζικών προϊόντων και την 

τελειοποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών προκειµένου να διευκολυνθούν οι 

εµπορικές συναλλαγές στο σύνολο των ελεγχόµενων εδαφών.  

Με την πάροδο των ετών, οι τράπεζες εξελίχθησαν σε παγκόσµια ιδρύµατα, 

τα οποία κατείχαν ή/και διαχειρίζονταν σηµαντικό πλούτο. Κατά τη διάρκεια του 

ταραχώδους 20

ου
 αιώνα (2 παγκόσµιοι πόλεµοι, το οικονοµικό κραχ του 1929, ο 

υπερπληθωρισµός των εµπλεκόµενων στους πολέµους κρατών, οι δύο πετρελαϊκές 

κρίσεις κλπ), παρατηρείται µια συστηµατική προσπάθεια, από τις µεγάλες 
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οικονοµικές δυνάµεις του πλανήτη, καθορισµού του πλαισίου δράσης των τραπεζών 

και της νοµισµατικής πολιτικής. Ενδεικτικά, αναφέρεται η υιοθέτηση και µετέπειτα 

απώλεση του χρυσού κανόνα, η εµφάνιση διαφόρων σχολών νοµισµατικής και 

οικονοµικής πολιτικής (Keynesian, Neo-classicals, monetarists) κ.α..  

Η τελευταία δεκαετία του περασµένου αιώνα και η χαραυγή του 21

ου
 βρίσκει 

τις τράπεζες σε µια πρωτοφανή και αδιάκοπη ανάπτυξη εργασιών. Η υλοποίηση 

των επιµέρους θεωριών της παγκοσµιοποίησης συνεπάγεται την ελεύθερη διακίνηση 

κεφαλαίων, την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε κεφάλαιο για κάθε ενδιαφερόµενο, 

την ανάπτυξη πρωτογενών και δευτερογενών αγορών για κάθε είδους τραπεζική ή 

χρηµατοπιστωτική εργασία (οµολογίες, µετοχές, παράγωγα, τιτλοποιηµένα δάνεια 

κα). Ωστόσο, η προσωρινή χρηµατοοικονοµική ουτοπία του σύγχρονου καπιταλισµού 

διακόπτεται απρόσµενα και βίαια. Η κατάρρευση µερικών εκ των µεγαλύτερων 

επενδυτικών τραπεζών στην Αµερική πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην 

παγκόσµια οικονοµία και αποτελεί την αφορµή για µια παρατεταµένη παγκόσµια 

κρίση, τα σηµάδια της οποίας όχι µόνο είναι ακόµα ορατά, αλλά για ορισµένες χώρες 

η υφιστάµενη συγκυρία αποτελεί τη κρισιµότερη καµπή. 

 

1.1.3 Ταξινόµηση και Βασικές Λειτουργίες  των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει µία ταξινόµηση των πιστωτικών ιδρυµάτων 

και παρουσίαση της κύριας αποστολής τους και των βασικών τους λειτουργιών. 

Ο χρηµατοπιστωτικός χώρος, όπως αυτός έχει διαµορφωθεί στο πέρασµα του 

χρόνου και οι σηµαντικές µεταβολές που έχουν σηµειωθεί, καθιστούν δύσκολη την 
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προσπάθεια ταξινόµησης των πιστωτικών ιδρυµάτων σε κατηγορίες, πλην της 

διάκρισης των τραπεζών σε κεντρικές ή εκδοτικές και λοιπές τράπεζες. Η διάκριση, 

λοιπόν, γίνεται µε το κριτήριο της επιλογής δραστηριοποίησης και εξειδίκευσης µιας 

τράπεζας σε συγκεκριµένο τοµέα τραπεζικών εργασιών ή ορθότερα επενδυτικών 

υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στο ν. 3606/2007. (Αγγελόπουλος, 2008).  

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές κατηγορίες τραπεζών (σηµ. 

ότι εξαίρεση αποτελούν οι συνεταιριστικές τράπεζες, η λειτουργία των οποίων 

διέπεται από συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο). 

� Αγροτικές Τράπεζες, βασική αποστολή των οποίων είναι η στήριξη και 

χρηµατοδότηση της ανάπτυξης του γεωργικού τοµέα. Σχετική τράπεζα στη 

χώρας µας είναι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το 1929. 

� Τράπεζες Επενδύσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χρηµατοδότηση 

µεγάλων επιχειρήσεων, είτε µέσω δανείων τακτής λήξεως και οµολογιακών 

δανείων, είτε µέσω εισαγωγής µετοχών στα χρηµατιστήρια και στη 

χρηµατοδότηση µεγάλων έργων. Στη χώρα µας λειτουργούν: 

o -η Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), η οποία 

ιδρύθηκε το 1964 και το 2001 εξαγοράστηκε από την Τράπεζα 

Πειραιώς από την οποία απορροφήθηκε το 2003 

o -η Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Ανάπτυξης 

(ΕΤΕΒΑ), η οποία ιδρύθηκε το 1961 και το 2002 συγχωνεύτηκε µε την 

Εθνική Τράπεζα 

o -η Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ιδρύθηκε το 1962 και το 2004 

συγχωνεύτηκε µε την Εµπορική Τράπεζα 

� Κτηµατικές Τράπεζες, κύρια δραστηριότητα των οποίων αποτελεί η    

χορήγηση στεγαστικών δανείων. Στη χώρα µας λειτούργησαν η Εθνική 

Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος (ίδρυση το 1927) και η Εθνική Στεγαστική 

Τράπεζα, οι οποίες, αφού συγχωνεύτηκαν µεταξύ τους, απορροφήθηκαν από 

την Εθνική Τράπεζα το 1998. 

� Ναυτιλιακές Τράπεζες, οι οποίες εξειδικεύονται στη χρηµατοδότηση της 

ναυτιλίας, τόσο της ποντοπόρου, όσο και της ακτοπλοΐας. 
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� Εµπορικές Τράπεζες, η συνηθέστερη µορφή τραπεζών, τα λεγόµενα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα. Στη χώρα µας σήµερα λειτουργούν 13 ελληνικές 

Εµπορικές Τράπεζες, οι µεγαλύτερες -βάσει µεριδίου αγοράς- εκ των οποίων 

είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Eurobank και η 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.  

� Ειδικά Πιστωτικά Ιδρύµατα, πρόκειται για ειδικούς χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς οι οποίοι καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες της οικονοµίας και 

οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή του ν. 2076/92. Στην Ελλάδα 

αυτοί οι οργανισµοί είναι: 

o -Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο ιδρύθηκε το 1919 

o -Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το οποίο ιδρύθηκε το 2002 

(Αγγελόπουλος, 2008) 

 

1.1.4 Παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος και την ανάπτυξη των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

Παρακολουθώντας το πλήθος των τραπεζών στη χώρα µας και δεδοµένου του 

µεγέθους του συναρτήσει του πληθυσµού της χώρας µας, κρίνεται σκόπιµο να 

εξετάσουµε τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και γιγάντωση ενός 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο σύγχρονο τραπεζικό 

γίγνεσθαι, όλες οι προαναφερθείσες µορφές τραπεζών διατηρούν συνεργασία µεταξύ 

τους σε περιορισµένο ή ευρύτερο επίπεδο. Εποµένως, κατανοώντας πώς ένα 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µπορεί να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, µας δίνεται η 

δυνατότητα να εντοπίσουµε καλύτερα τη σχέση ανάµεσα στα επιµέρους πιστωτικά 

ιδρύµατα αλλά και τις όποιες διαφορές ή οµοιότητες. 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη, επιτυχία και 

βιωσιµότητα ενός πιστωτικού ιδρύµατος παρουσιάζονται κάτωθεν:  

� Έτη δραστηριοποίησης 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως όσα περισσότερα έτη δραστηριοποιείται ένα 

ίδρυµα τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να είναι ισχυρότερο σε θέµατα 

µεγέθους, κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας, οργάνωσης, εµπειρίας, διείσδυσης 

στην αγορά, αλλά και εµπιστοσύνης προς τον εκάστοτε δυνητικό πελάτη. 
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� Φιλοσοφία διοίκησης – πολιτική ανάπτυξης εκάστου ιδρύµατος 

Ο ρυθµός ανάπτυξης εξαρτάται πρωτίστως από την πολιτική που ακολουθεί 

το εκάστοτε ίδρυµα. Για παράδειγµα, µια συντηρητική πολιτική ανάπτυξης δύναται 

να εµπεριέχει χαµηλό ρίσκο, ωστόσο, δεν περιµένει κανείς να επιφέρει εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα. Απεναντίας, µια επιθετική πολιτική ανάπτυξης, µε τη δηµιουργία 

επεκτάσεων σε επίπεδο δικτύου, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αν και εµπεριέχει 

σηµαντικό ρίσκο, είναι πιθανό σε περίπτωση που ευοδώσει να ενισχύσει καταλυτικά 

ένα ίδρυµα σε ό, τι αφορά το µέγεθος, την ισχύ, την παρουσία και ούτω καθ΄ εξής. 

� Συνθήκες αγοράς δραστηριοποίησης 

Σηµαντικό ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξη ή όχι ενός χρηµατοπιστωτικού 

ιδρύµατος, αποτελεί το οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται 

καθώς και τα επιµέρους χαρακτηριστικά του: η πληθυσµιακή βάση, το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, η ύπαρξη ή όχι ανταγωνισµού και ο βαθµός έντασής του. Ταυτόχρονα, στα ίδια 

πλαίσια, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η ιδιοσυγκρασία του πληθυσµού, ο οποίος 

άλλωστε είναι ως ένα βαθµό και ο τελικός καταναλωτής (ιδιαίτερα για τις εµπορικές 

τράπεζες). 

� Βαθµός κρατικού παρεµβατισµού (regulation, προληπτικοί έλεγχοι) 

Σε θεωρητικό επίπεδο, όσο µεγαλύτερος είναι ο κρατικός παρεµβατισµός µιας 

κυβέρνησης ή ενός κράτους, τόσο χαµηλότερο είναι το ποσοστό ταχείας ανάπτυξης. 

Ειδικότερα για τον τραπεζικό τοµέα, ο οποίος υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους από 

το κράτος µέσω της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙ (ένα 

ρυθµιστικό σύνολο κανόνων για τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, 

εκτενής αναφορά για το οποίο θα ακολουθήσει), το ανωτέρω γίνεται εύκολα 

αντιληπτό. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ενός ιδρύµατος 

και η απότοµη γιγάντωση του, δε συνεπάγεται απαραίτητα υγιή ανάπτυξη. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία αλλά και το βαθµό ευαισθησίας της 

οικονοµίας σε περιπτώσεις κλυδωνισµού µιας τράπεζας, το διοικητικό συµβούλιο 

εκάστοτε οργανισµού οφείλει να υιοθετήσει µια σωστή φόρµουλα ανάπτυξης, που να 

µεγιστοποιεί το κέρδος για τους µετόχους αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζει τη 

βιωσιµότητα του ιδρύµατος µακροπρόθεσµα.  
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� Πρόσβαση σε κεφάλαια 

Ο συγκεκριµένος παράγοντας αποτελεί αµφιµονοσήµαντη σχέση. Μπορεί να 

είναι το αποτέλεσµα της σωστής αναλογίας όλων των υπολοίπων παραγόντων που 

εξετάσαµε, ωστόσο, ταυτόχρονα, µπορεί να είναι και ο λόγος που θα επιτευχθεί η 

ανάπτυξη, παρά την απουσία των παραπάνω. Συνοπτικά θα αναφέρουµε ότι 

«πρόσβαση σε κεφάλαια» συνεπάγεται ρευστότητα και ρευστότητα συνεπάγεται 

ανάπτυξη για ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

� Απήχηση, φήµη, αξιοπιστία 

∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας στη λειτουργία ενός χρηµατοπιστωτικού 

ιδρύµατος και ιδιαιτέρως µιας εµπορικής τράπεζας (αξιοποίηση καταθέσεων για 

δανειοδοτήσεις και διατήρηση µόνο ενός µέρους για κάλυψη των απαιτήσεων των 

καταθετών), η αξιοπιστία και η εµπιστοσύνη στο όνοµα µιας τράπεζας αποτελεί την 

κινητήρια δύναµη οποιασδήποτε αναπτυξιακής πολιτικής. Τόσο η απήχηση όσο και η 

φήµη ενός πιστωτικού ιδρύµατος είναι στενά συνυφασµένη µε το βαθµό αξιοπιστίας 

του αλλά και της εµπιστοσύνης που τυγχάνει από το καταθετικό κοινό.  

Από την σκοπιά των διεθνών οικονοµιών υπήρξε µια σηµαντική αλλαγή τα 

τελευταία έτη. Το κρίσιµο χαρακτηριστικό γνώρισµα του 20ού αιώνα, και ειδικά της 

τελευταίας δεκαετίας, είναι η σηµαντική µετακίνηση του πληθυσµού, η ανάπτυξη της 

επιστήµης, η επέκταση της πληροφορικής, η µεταφορά της γνώσης, τα επαναστατικά 

προϊόντα, οι αλλαγές της πληροφορικής, και σηµαντικότερο η παγκοσµοποιηµένη 

οικονοµία και το εµπόριο. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από 

τον επιχειρηµατικό ή οικονοµικό κλάδο που συγκαταλέγονται  συµπεριφέρονται 

όπως οι ζωντανοί οργανισµοί και καθοδηγούνται από τους διάφορους µοχλούς 

αλλαγής. Αυτοί οι µοχλοί αλλαγής έχουν  βιβλιογραφικά ταξινοµηθεί σε εξωτερικούς 

παράγοντες που ελέγχονται κυρίως από τρίτους π.χ. τους πελάτες, τα προϊόντα και 

προµηθευτές, και σε εσωτερικούς παράγοντες που ελέγχονται από τη διοίκηση και το 

προσωπικό µιας επιχείρησης. 
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1.1.5 Συµπέρασµα 

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα λόγω της στελέχωσης και της φύσεως των 

εργασιών τους επηρεάζονται σε υψηλότερο βαθµό από τους προαναφερθέντες 

παράγοντες. Σε αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη, αποτελεσµατικότητα και η κερδοφορία 

τους εξαρτάται από την ασκούµενη διοίκηση και διαχείριση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το προσωπικό, τους µετόχους και τους συνεργάτες τους και από τις 

επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. Στους παράγοντες ανάπτυξης, µε βάσει τις 

τελευταίες µελέτες, συστατικό στοιχείο αποτελούν η πολιτική κατάσταση και η 

υποδοµή της χώρας καθώς επίσης το νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο όπως οι 

εποπτικοί µηχανισµοί και οι ελεγκτικοί παράγοντες π.χ. οι ορκωτοί ελεγκτές-

λογιστές, οι αναλυτές και οι οίκοι αξιολόγησης που πιστοποιούν την εύλογη και 

διαφανή εικόνα των παρεχοµένων προς το επενδυτικό κοινό 

πληροφορίες. (www.symboulos.gr)  
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1.2 ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  

1.2.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα θα επεξηγηθεί ο όρος και ο σκοπός των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών, ενώ παράλληλα θα κατηγοριοποιηθούν οι σύγχρονες 

µορφές των τραπεζικών ιδρυµάτων. Επιπρόσθετα, θα γίνει εκτενής αναφορά στο 

ρόλο που διαδραµατίζουν στη σύγχρονη οικονοµία και την εν γένει επιροή τους στις 

εξελίξεις του ευρύτερου παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Τέλος, 

ιδιαίτερη µνεία θα γίνει στις πρόσφατες εξελίξεις στις χρηµαταγορές και 

κεφαλαιαγορές καθώς και στους κινδύνους που διέπουν πλέον τις τράπεζες 

παγκοσµίως. 

 

1.2.2 Χρηµατοπιστωτικές αγορές 

Ο όρος “χρηµατοπιστωτικές αγορές” αναφέρεται στις αγορές όπου οι 

συµµετέχοντες αγοράζουν και πωλούν χρηµατοπιστωτικές απαιτήσεις από διάφορους 

οικονοµικούς οργανισµούς. Μέσα στις αγορές αυτές, άνθρωποι και επιχειρήσεις µε 

οικονοµική οντότητα (ή οικονοµικές µονάδες γενικώς) αγοράζουν και πωλούν 

χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, µε βάση το ότι έχουν τη δυνατότητα να ξοδεύουν 

λιγότερα ή και περισσότερα χρήµατα από αυτά που φαίνεται ότι λαµβάνουν.  Η 

σπουδαιότητα των αγορών αυτών, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι οι 

ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες µπορούν να τύχουν άµεσης ή έµµεσης 

χρηµατοδότησης από τις πλεονασµατικές µονάδες (Ξανθάκης, 2006).  
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Η πρωτογενής αγορά αναφέρεται στην έκδοση νέων µετοχών και οµολογιών 

ή νέων κρατικών οµολόγων. Τα χρηµατοδοτικά αυτά προϊόντα δηµιουργούν κάποια 

έσοδα, τα οποία λαµβάνει το δηµόσιο ή οι εταιρίες που τα εκπονούν. Ένας από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες στην πρωτογενή αγορά είναι τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. Πιο συγκεκριµένα, τα ιδρύµατα αυτά αποτελούν τον ενδιάµεσο ανάµεσα 

στις εταιρίες που εκδίδουν τα χρεόγραφα και στους υποψήφιους επενδυτές. Έχοντας 

ολοκληρωµένη εικόνα για την κατάσταση της αγοράς, τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα δίνουν πληροφορίες σχετικά µα τα ποσά που µπορούν να αντληθούν, καθώς 

και για τα απαραίτητα χρεόγραφα, ώστε η άντληση των κεφαλαίων να είναι δόκιµη 

και αποτελεσµατική (Ζοπουνίδης, 2006).  

Όσον αφορά τη δευτερογενή αγορά, αυτή αναφέρεται στην αγοραπωλησία 

των αξιόγραφων που ήδη υπάρχουν. Η δευτερογενής αγορά είναι και αυτή πολύ 

σηµαντική, καθώς προσφέρει ρευστότητα, η οποία αυξάνει την ελκυστικότητα της 

πρωτογενούς αγοράς. Αυτό συµβαίνει καθώς η αυξηµένη ρευστότητα δίνει τη 

δυνατότητα στους επενδυτές να πουλήσουν ανά πάσα στιγµή τα χρεόγραφα στη 

δευτερογενή αγορά. Η ελληνική δευτερογενής αγορά κατατάσσεται στις πρώτες 

θέσης της Ευρώπης από άποψη ρευστότητας. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως οι 

δευτερογενείς αγορές διακρίνονται σε οργανωµένες και µη οργανωµένες (Καρφάκης, 

2003). Οργανωµένες είναι οι αγορές αυτές που διέπονται από κανόνες διαφάνειας ως 

προς τις συναλλαγές και τη γενικότερη λειτουργία τους, αλλά και ως προς τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που θέλουν να 

εισέλθουν σε αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οργανωµένης αγοράς αποτελεί το 

Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), καθώς και αυτό της Νέας Υόρκης (NYSE). Αντίθετα, 

µη οργανωµένες είναι οι αγορές που δεν προϋποθέτουν κάποια συγκεκριµένη 

γεωγραφική τοποθεσία. Οι συναλλαγές µπορεί να πραγµατοποιηθούν µέσω δικτύου, 

στο οποίο χρηµατιστές από ολόκληρο τον πλανήτη παίρνουν θέση σε διαφορετικές 

µετοχές και στη συνέχεια διαπράττουν αγοραπωλησίες µόνο µε βάση τις 

συγκεκριµένες µετοχές (Λεβεντάκης, 2003). 

 

1.2.3 Μορφές χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων  

Η κατάρρευση και η εξαφάνιση των µεγαλύτερων αµερικανικών επενδυτικών 

τραπεζών, µε τη µορφή που ήταν γνωστές ως πρόσφατα, όχι µόνο έχουν 
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ταρακουνήσει συθέµελα το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα, αλλά δηµιουργούν νέα 

δεδοµένα και κανείς δεν µπορεί να προβλέψει την επόµενη ηµέρα. Φυσικά αυτό δεν 

είναι αποτέλεσµα ενός µόνο γεγονότος αλλά µια σειρά από πράξεις ή παραλείψεις 

παραγόντων που επηρεάζουν τα οικονοµικά δρώµενα παγκοσµίως. ∆υστυχώς ή 

ευτυχώς ζούµε σε µια εποχή όπου δεν υπάρχουν οικονοµικά σύνορα, έχοντας ως 

αποτέλεσµα την εξάπλωση των συνεπειών εκτός εθνικών συνόρων. 

Προσπαθώντας να κάνουµε έναν διαχωρισµό µεταξύ εµπορικών και 

επενδυτικών τραπεζών αναφέρουµε τα εξής:  

Οι εµπορικές τράπεζες δανείζονται λεφτά από τους καταθέτες και τα 

δανείζουν σε µικρές επιχειρήσεις. Κι εδώ ο ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζών 

υποτίθεται ότι θα έπρεπε να εξασφαλίζει ψηλά επιτόκια καταθέσεων και χαµηλά 

επιτόκια δανεισµού. Στην πράξη όµως, οι τράπεζες έρχονται σε σιωπηρή συνεννόηση 

και προσφέρουν µικρό επιτόκιο στους δανειοδότες ενώ ζητούν ψηλό επιτόκιο από 

τους δανειολήπτες.  

Οι επενδυτικές τράπεζες δε συναλλάσσονται µε µικροκαταθέτες και 

µικροεπιχειρηµατίες. Οι πελάτες τους που έχουν ανάγκη χρηµατοδότησης είναι 

εταιρείες, κράτη και υπερκρατικοί οργανισµοί. Μια επενδυτική τράπεζα τυπικά 

αναλαµβάνει, έναντι αµοιβής, να εκδώσει οµόλογα για το ελληνικό δηµόσιο ή την 

Παγκόσµια Τράπεζα και µετοχές για µια εταιρεία σαν τη Coca-Cola. Συνήθως 

υπόσχεται να αγοράσει η ίδια ένα µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

και να διοχετεύσει το υπόλοιπο στην αγορά. ∆ηλαδή να το προωθήσει, µεταξύ άλλων, 

στους πελάτες της που έχουν λεφτά προς επένδυση. Αυτοί είναι οι λεγόµενοι 

θεσµικοί επενδυτές και µπορεί να είναι: ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά 

συνταξιοδοτικά προγράµµατα, άλλες τράπεζες, αµοιβαία κεφάλαια, κερδοσκοπικά 

κεφάλαια κλπ. (www.indy.gr, «Αγορές και επενδυτικές τράπεζες») 

Οι επενδυτικές τράπεζες βοηθούν τις δηµόσιες και ιδιωτικές εταιρίες στη 

συλλογή κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές (και µετοχών και χρεογράφων), όπως και 

παρέχουν στρατηγικές γνωµοδοτικές υπηρεσίες για τις συγχωνεύσεις, κτήσεις και 

άλλους τύπους οικονοµικών συναλλαγών. Οι τράπεζες επενδύσεων διαφέρουν από τις 

εµπορικές τράπεζες που παίρνουν καταθέσεις και χορηγούν εµπορικά και λιανικά 

δάνεια. Τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, η διαφορά µεταξύ των δύο τύπων τράπεζας 

έχει αµβλυνθεί, δεδοµένου ότι οι εµπορικές τράπεζες έχουν προσφέρει περισσότερες 
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τραπεζικές υπηρεσίες επένδυσης. Στις ΗΠΑ, ο νόµος Glass- Steagall, αρχικά 

δηµιουργηµένος αµέσως µετά το κραχ του χρηµατιστηρίου του 1929, απαγόρευσε 

στις τράπεζες και να αποδέχονται καταθέσεις και να δίνουν εγγυητικές. Ο παραπάνω 

νόµος καταργήθηκε από το νόµο Gramm-Leach-Bliley του 1999. Οι επενδυτικές 

τράπεζες µπορούν επίσης να διαφέρουν από τις χρηµατιστηριακές, που γενικά 

βοηθούν στην αγορά και την πώληση των µετοχών, χρεογράφων, και αµοιβαίων 

κεφαλαίων. Σε µερικές περιπτώσεις, οι χρηµατιστηριακές και οι επενδυτικές τράπεζες 

είναι ενιαίες εταιρίες. 

 

1.2.4 Ο ρόλος των τραπεζικών ιδρυµάτων στη σύγχρονη οικονοµία 

Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές αποτελούν το µέσο για τη µεταφορά 

αποταµίευσης σε δανειακό κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, αποτελούν το σύνολο των 

θεσµών, µεθόδων και διαδικασιών µετασχηµατισµού της αποταµίευσης σε δανειακό 

κεφάλαιο. Η κύρια αποστολή, λοιπόν, των τραπεζικών ιδρυµάτων στο υφιστάµενο, 

συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον, είναι η αναδιανοµή αποταµιεύσεων 

των πλεονασµατικών µονάδων προς τις καταλληλότερες επενδυτικές ή 

καταναλωτικές χρήσεις, συµβάλλοντας θετικά τόσο στο παραγόµενο προϊόν της 

οικονοµίας όσο και στην ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού. Η διαδικασία αυτή 

πραγµατοποιείται µε τον δανεισµό των χρηµάτων των αποταµιευτών σε οργανισµούς 

που λειτουργούν ως χρηµατοπιστωτικοί διαµεσολαβητές και οι οποίοι µε τη σειρά 

τους δανείζουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.    

Ο παραδοσιακός, λοιπόν, ρόλος των τραπεζικών ιδρυµάτων σήµερα, 

συνίσταται στην παροχή δύο βασικών κατηγοριών υπηρεσιών: αφενός 

διαµεσολαβητικές υπηρεσίες, η λογιστική απεικόνιση των οποίων λαµβάνει χώρα 

είτε στο ενεργητικό και παθητικό του ισολογισµού τους είτε σε λογαριασµούς 

τάξεως, και αφετέρου υπηρεσίες πληρωµών. Με λίγα λόγια, οι τράπεζες αποτελούν 

το διαµεσολαβητή ανάµεσα σε αποταµιευτές και πιστούχους χορηγώντας δάνεια και 

ταυτόχρονα αποδεχόµενες τις καταθέσεις του κοινού, βελτιώνοντας µε τον τρόπο 

αυτόν την αποτελεσµατικότητα του χρηµατοδοτικού συστήµατος και παράλληλα 

προσφέροντας προστασία στους καταθέτες τους. (Γλύκας-Ξηρογιάνννης-Σταϊκούρας, 

2006) 
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Σήµερα, το βασικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ελληνικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων, κατ’ εφαρµογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τίθεται µε το νόµο 3601/01.08.2007, µε τον οποίο το πλαίσιο λειτουργίας 

των Τραπεζών προσαρµόζεται στους κανόνες της επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία 

ΙΙ). Σύµφωνα µε το νόµο αυτόν, ορίζεται ότι «Πιστωτικό ίδρυµα είναι η επιχείρηση, η 

δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων 

κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για 

λογαριασµό της, καθώς και το ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος.»  

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3601/2007, οι δραστηριότητες που µπορούν 

να καλύψουν τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι οι ακόλουθες: 

1. Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. 

2. Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συµπεριλαµβανοµένων και των   

πράξεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 

3. Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing). 

4. Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. 

5. Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών 

καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών). 

6. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 

7. Συναλλαγές για λογαριασµό του ιδίου ιδρύµατος ή της πελατείας του σε: 

           -Μέσα χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων, κλπ.) 

           -Συνάλλαγµα 

           -Προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή χρηµατοπιστωτικά               

           δικαιώµατα 

           -Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος 

           -Κινητές αξίες 

           -Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών      

συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων 

τίτλων. 
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8. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις, αναφορικά µε τη διάρθρωση του 

κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και συµβουλών 

καθώς και υπηρεσιών στον τοµέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς 

επιχειρήσεων. 

9. Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων 

τίτλων. 

10. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. 

11. ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου. 

12. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 

13. Εµπορικές πληροφορίες περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. 

14. Εκµίσθωση θυρίδων. 

15. Έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος. 

16. Όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και τις 

παρεπόµενες υπηρεσίες, όπως αυτές ειδικεύονται στο ν. 3607/2007 για τις 

αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό 

δίκαιο η οδηγία 2004/39/ΕΚ, γνωστή ως MiFID και ο οποίος αντικατέστησε 

το Ν. 2076/92. 

Νοείται ότι ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών είναι διαφορετικός και 

διακριτός, επηρεαζόµενος, µάλιστα, σε κάθε χώρα από το βαθµό ανεξαρτησίας που 

διαθέτει απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Σε γενικές γραµµές ο ρόλος των 

Κεντρικών Τραπεζών είναι η στήριξη της οικονοµικής σταθερότητας και της 

ανάπτυξης µε την άσκηση της νοµισµατικής, της πιστωτικής και συναλλαγµατικής 

πολιτικής, απολαµβάνοντας παράλληλα το αποκλειστικό προνόµιο της έκδοσης του 

χρήµατος (Αγγελόπουλος, 2008.) Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στη χώρα µας, 

δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, αφού, από τις αρχές 

του 2001, έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και 

στο Ευρωσύστηµα, που περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
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ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ. Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συµβάλλει µε τη δράση 

της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Ευρωσυστήµατος, το οποίο χαράσσει και εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική στη 

ζώνη του ευρώ. (www.bankofgreece.gr) 

 

1.2.5 Εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

     Στο διάστηµα των τριών τελευταίων δεκαετιών το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα έχει παγκοσµίως εξελιχθεί σηµαντικά. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

περιλαµβάνει τόσο τις τράπεζες (δηλαδή το πιστωτικό σύστηµα) όσο και τις 

επιχειρήσεις ή οργανισµούς, όπως είναι τα αµοιβαία κεφάλαια, που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήµατος και επενδυτικού χαρακτήρα, οι 

ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταµεία συντάξεων. Απαρχή των συνεχών µεταβολών 

αποτέλεσαν σηµαντικά γεγονότα, όπως η κατάργηση του συστήµατος των σταθερών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών (σύστηµα Breton Woods) και η σηµαντικής έκτασης 

αποκανονικοποίηση (deregulation), δηλαδή η άρση των λεπτοµερών ελέγχων, και 

απελευθέρωση (liberalisation) στον τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό χώρο. Οι 

διαρθρωτικές αλλαγές στο οικονοµικό, χρηµατοπιστωτικό και ρυθµιστικό  

περιβάλλον διεθνώς επέφεραν ένα πλήθος αλλαγών στην εξέλιξη του τραπεζικού 

συστήµατος. Η επίδραση είναι σηµαντική τόσο στο ρόλο, όσο και στις λειτουργίες 

των τραπεζών. Η προώθηση της παγκοσµιοποίησης των αγορών και της 

απελευθέρωσης της διασυνοριακής εγκατάστασης ή/και δραστηριοποίησης των 

πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, η απορρύθµιση 

των χρηµατοοικονοµικών αγορών και  η ελεύθερη κίνηση χρήµατος, συναλλάγµατος 

και κεφαλαίου σε συνδυασµό µε την ραγδαία και εντυπωσιακή ανάπτυξη των νέων 

τεχνολογιών, κυρίως στο χώρο της πληροφορικής, και την ευρωπαϊκή ενοποίηση 

οξύνουν τον ανταγωνισµό και µεταβάλλουν θεαµατικά το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα.  

Πρόσθετες αλλαγές που συντέλεσαν στην εξέλιξη του χρηµατοδοτικών 

τεχνικών µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση της τραπεζικής αγοράς είναι η αύξηση του 

προσωπικού εισοδήµατος, καθώς και η δεκτικότητα των καταθετών σε νέα 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (π.χ. οµόλογα, µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια), αλλά και η 

ζήτηση των επιχειρήσεων για νέα διαφοροποιηµένα και περίπλοκα 
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χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Έτσι, ανοίχτηκαν νέοι ορίζοντες στις τράπεζες, που 

ήταν έτοιµες να καινοτοµήσουν, να φέρουν νέα προϊόντα στην αγορά, να επεκτείνουν 

τις υπηρεσίες που προσέφεραν και να ανταγωνιστούν άλλους εξειδικευµένους 

χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Ακόµη, η σπουδαιότερη αλλαγή στον τρόπο 

διοίκησης των τραπεζών είναι η διαχείριση ισολογισµών.  

 

Εξελίξεις γενικού χαρακτήρα 

     Η διεθνής οικονοµική κατάσταση υπήρξε πολύ ασταθής κατά την διάρκεια 

αυτής της περιόδου µετά από ένα διάστηµα χαµηλού πληθωρισµού και υψηλών 

ρυθµών µεγέθυνσης ακολούθησαν οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις, µε σοβαρές 

επιπτώσεις στα ισοζύγια πληρωµών και στη σταθερότητα των τιµών, που οδήγησαν 

σε διόγκωση του εγχώριου και του διεθνούς χρέους, κατάσταση που συνεχίστηκε και 

στη µεταγενέστερη περίοδο. Αν και ο πληθωρισµός στις αναπτυγµένες χώρες έχει 

πλέον περιοριστεί σε ανεκτά επίπεδα, πολλές αναπτυσσόµενες χώρες έρχονται 

αντιµέτωπες µε σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας και υπερχρέωσης, µε αποτέλεσµα 

να ασκούνται πιέσεις στο διεθνές πιστωτικό σύστηµα.   

     Από χρηµατοοικονοµική άποψη, µία εκ των σπουδαιότερων επιπτώσεων της 

οικονοµικής αστάθειας ήταν η αύξηση της αβεβαιότητας στις προσδοκίες των 

επιχειρήσεων, των επενδυτών και των αποταµιευτών, µε συνέπεια την αύξηση της 

προτίµησης για ρευστότητα.  

     Όσον αφορά τα επιτόκια, λόγω του πληθωρισµού και της αβεβαιότητας στις 

προσδοκίες, έγιναν πολύ πιο ασταθή από το παρελθόν, γεγονός που ενίσχυσε 

καινοτοµίες στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Οι τράπεζες, προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν την αβεβαιότητα και τα ασταθή επιτόκια, προσπάθησαν να 

µεταβιβάσουν τους κινδύνους σε καταθέτες και δανειζόµενους µειώνοντας τη 

διάρκεια πιστώσεων και υιοθετώντας κυµαινόµενα επιτόκια. Το αποτέλεσµα ήταν η 

αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, εφόσον δεν ήταν πλέον συνδεδεµένες οι εισροές 

πόρων των δανειζόµενων και η εξυπηρέτηση των δανείων.  

     Η οικονοµική ανισορροπία οδήγησε σε κλαδικές ανισορροπίες στη 

χρηµατοδότη. Τα νοικοκυριά συνέχισαν να είναι ο περισσότερο πλεονασµατικός 

τοµέας, αλλά υπήρξε ανακατάταξη στη σύνθεση περιουσιακών στοιχείων προς 

τοποθετήσεις µε µεγαλύτερη ρευστότητα, υψηλό κίνδυνο και απόδοση, που 
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επηρέασαν τη µορφή των εισροών στο τραπεζικό σύστηµα και την κατανοµή µεταξύ 

παραδοσιακών τραπεζικών καταθέσεων και άλλων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, 

τόσο των τραπεζών όσο και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.    

      Ουσιαστικά, η όλη δυναµική ενισχύθηκε από την προώθηση της 

παγκοσµιοποίησης των αγορών, καθώς και από τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων 

τεχνολογιών που συνέβαλαν στην όξυνση του ανταγωνισµού. Ωστόσο, η 

παγκοσµιοποίηση, εκτός από τις θετικές συνέπειες, είχε και αρνητικές, όπως η 

γρήγορη µετάδοση των χρηµατοοικονοµικών κρίσεων µεταξύ των χωρών, κυρίως του 

αναπτυσσόµενου κόσµου (π.χ. Ν.Α. Ασία, Ρωσία και Λατινική Αµερική από το 1977 

και µετά).  

     Οι τεχνολογικές εξελίξεις υπήρξαν θεαµατικές στο χώρο των της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, και συνέβαλαν σηµαντικά στη µείωση του 

κόστους της διαχείρισης των πληροφοριών και της διεκπεραίωσης των συναλλαγών 

και της εκκαθάρισης. Επίσης, συνέβαλαν στην άνθιση της ηλεκτρονικής τραπεζικής 

µέσω του internet (web banking). Οι χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες, η νέα 

τεχνολογία και οι νέες δραστηριότητες σε καινούριες αγορές, εγχώριες και διεθνείς, 

συνέβαλαν στην αυξηµένη πολυπλοκότητα του τραπεζικού συστήµατος. Οι τράπεζες 

αναγκάστηκαν να βρουν νέα διοικητικά εργαλεία για καλύτερη οργάνωση και λήψη 

αποφάσεων, ενώ η προηγούµενη τεχνολογία τις βοήθησε να επιβιώσουν στις 

µεταβαλλόµενες αγορές.   

     Οι µεταβολές αυτές στο διεθνές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον ενίσχυσαν 

την εξέλιξη του τραπεζικού συστήµατος. Με την καθιέρωση των ελεύθερα 

κυµαινόµενων ισοτιµιών διευρύνθηκε η συµµετοχή των τραπεζών στις αγορές 

συναλλάγµατος. Με την αυξανόµενη αλληλεξάρτηση των αγορών οι επιχειρήσεις 

απευθύνθηκαν στη διεθνή χρηµαταγορά για ανεύρεση κεφαλαίων, ιδίως για µεγάλες 

επενδύσεις για τις οποίες δεν επαρκούσε η εγχώρια αγορά. Έτσι, κατά τα τελευταία 

χρόνια η διεθνής δραστηριότητα των τραπεζών αντιπροσωπεύει µεγάλο µερίδιο του 

ισολογισµού τους. 

   Εκτός από τις µεταβολές στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, επιπλέον 

αλλαγές συντέλεσαν στην εξέλιξη των χρηµατοδοτικών τεχνικών µε αποτέλεσµα τη 

διεύρυνση της τραπεζικής αγοράς. Η γενική αύξηση του προσωπικού εισοδήµατος 

οδήγησε σε συµµετοχή µεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσµού σε 
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χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. Οι αποταµιευτές άρχισαν να είναι περισσότερο 

δεκτικοί σε νέα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, πολλές φορές εναλλακτικά προς τις 

τραπεζικές καταθέσεις. Το ίδιο συνέβη και µε τις επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν τη 

ζήτηση για νέα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, περισσότερο διαφοροποιηµένα και 

περίπλοκα. Έτσι, ανοίχτηκαν νέοι ορίζοντες στις τράπεζες που ήταν έτοιµες να 

καινοτοµήσουν, να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και να ανταγωνιστούν άλλους, 

περισσότερο εξειδικευµένους, χρηµατοδοτικούς οργανισµούς.   

     Η επιτυχία των νέων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων οφείλεται βασικά σε 

δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες που 

παρουσιάστηκαν στις αγορές λόγω των µεταβολών στο οικονοµικό περιβάλλον, ενώ 

παράλληλα κατάφεραν να παρακάµψουν τους διακανονιστικούς περιορισµούς. Και ο 

δεύτερος είναι, η βελτίωση της υποδοµής και η αύξηση της χωρητικότητας πολλών 

αγορών, ιδιαίτερα των αγορών εµπορεύσιµων αξιών, των οποίων η ρευστότητα 

εξαρτάται από την ύπαρξη ικανοποιητικής δευτερεύουσας αγοράς.  

     Ένα ακόµη στοιχείο που συνέβαλε στην εξάπλωση των νέων 

χρηµατοοικονοµικών εργαλείων είναι η αλληλοδιείσδυση των χρηµαταγορών τόσο 

σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, µε την ευκολότερη και καλύτερη επικοινωνία 

και τη µείωση του κόστους πληροφόρησης. Στον διεθνή χώρο, η ενοποίηση των 

χρηµαταγορών προωθήθηκε από την αύξηση των ροών του εµπορίου, τη διεθνή 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και την τάση των χωρών για οικονοµική ολοκλήρωση.  

    Ο έντονος ανταγωνισµός οδήγησε τις τράπεζες στην παροχή ποικίλων 

υπηρεσιών, σε πλήρη αυτοµατισµό των συστηµάτων µεταφοράς κεφαλαίων,  σε 

συγκεκριµένη τιµολόγηση για κάθε λειτουργία και σε εναρµόνιση υπηρεσιών µε τις 

ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε πελάτη, µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση τόσο των 

χρηµατοπιστωτικών µεσαζόντων όσο και ων πελατών τους.  

     Εκτός, όµως, από τις τάσεις στο οικονοµικό περιβάλλον, πολλές φορές οι 

αλλαγές στην πολιτική προώθησαν ή εµπόδισαν τις εξελίξεις. Οι άµεσοι διοικητικοί 

περιορισµοί έπαψαν να αποτελούν τα κυριότερα µέσα οικονοµικής πολιτικής, ενώ 

παράλληλα µειώθηκε ο προστατευτισµός των τραπεζών, µε αποτέλεσµα εντονότερο 

ανταγωνισµό  στον κλάδο των χρηµατοδοτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, µε την τάση 

για φιλελευθεροποίηση των χρηµαταγορών άνοιξε το πεδίο για ανταγωνισµό τιµών 

στον τραπεζικό τοµέα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε εφαρµογή της απόφασης της 
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Λισσαβόνας του 1999, η Επιτροπή Lamfalussy πρότεινε συγκεκριµένα µέτρα, τη 

σύσταση δευτεροβάθµιου οργάνου των επιτροπών Κεφαλαιαγοράς της ΕΕ και την 

υιοθέτηση τεσσάρων επιπέδων διαδοχικής αναδιάρθρωσης και σύγκλισης των 

κοινοτικών κεφαλαιαγορών, µε στόχο να εντείνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

κεφαλαιαγορών εντός της ΕΕ, αλλά και να καταστήσει ανταγωνιστικότερη την ΕΕ, 

κυρίως έναντι των ΗΠΑ.  

     Σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες των τραπεζών και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν, οι αλλαγές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε χώρες όπου υπάρχουν 

γενικές τράπεζες οι αλλαγές ήταν περιορισµένες, ενώ σε άλλες όπου υπάρχει 

κατανοµή των λειτουργιών του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και όπου οι τράπεζες 

έχαναν έδαφος από εξωτραπεζικούς ανταγωνιστές οι πιέσεις για αλλαγή ήταν 

µεγαλύτερες. Έτσι, οι τράπεζες εισχώρησαν σε καινούριους τοµείς, είτε άµεσα είτε 

µέσω θυγατρικών ή εταιρικών συµµετοχών. 

    Σηµαντική εξέλιξη για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπήρξε η 

απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων. Με αποτέλεσµα, να ενισχυθεί η 

εισροή κεφαλαίων, που οδήγησε µε τη σειρά της, στη µείωση του κόστους δανεισµού 

και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.  

     Μεγάλη πρόκληση για τα σύγχρονα τραπεζικά ιδρύµατα αποτέλεσε η 

τιτλοποίηση (securitization) των στοιχείων του ενεργητικού. Η διαδικασία αυτή 

οδήγησε στην κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων απευθείας 

από τις κεφαλαιαγορές, πολύ περισσότερο από όσο στο παρελθόν, ώστε να 

εξαρτώνται όλο και λιγότερο από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισµό, 

επιτυγχάνοντας έτσι τη λεγόµενη αποδιαµεσολάβηση (disintermediation) 

     Επιπροσθέτως, αναπτύχθηκε η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντλούν 

οικονοµικές πληροφορίες από τις αγορές και να προωθούν αυτοτελώς την 

πιστοληπτική τους ικανότητα, λόγω της ανάπτυξης εταιριών προσδιορισµού 

πιστοληπτικής αξιολόγησης (rating), στερώντας από τα τραπεζικά ιδρύµατα το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα που είχαν στον τοµέα αυτό.  

 

1.2.6 Εξελίξεις στις χρηµαταγορές και στις κεφαλαιαγορές 

     Η παγκόσµια οικονοµία κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα διανύει περίοδο 

σταθερότητας και ανάπτυξης. Πολλά βήµατα έχουν γίνει από το 1998, µετά το 
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πρόβληµα που παρουσιάστηκε µε το αντισταθµιστικό ταµείο (hedge fund) LTCM 

(Long Term Capital Management) για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Οι τράπεζες έχουν διασπείρει την πιστωτική τους 

έκθεση περισσότερο από οποτεδήποτε στο παρελθόν και µέσω πιστωτικών 

παραγώγων έχουν µεταβιβάσει τον κίνδυνό τους σε ασφαλιστικές εταιρείες, 

ασφαλιστικά ταµεία και αντισταθµιστικά ταµεία έξω από το τραπεζικό σύστηµα. Τα 

συστήµατα διακανονισµού ισχυροποιήθηκαν, και οι τράπεζες, κυρίως, σηµείωσαν 

υψηλή κερδοφορία για µακρύ χρονικό διάστηµα και συσσώρευσαν σηµαντικά 

κεφάλαια ως ασπίδα σε αντίξοες συνθήκες.. Ωστόσο, τα δυσάρεστα γεγονότα δεν 

ήταν δυνατόν να αποφευχθούν και ζούµε σήµερα µια από τις µεγαλύτερες κρίσεις στο 

παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι.    

     Οι σπουδαιότερες αλλαγές που συνέβησαν την τελευταία 25ετία είναι οι 

ακόλουθες: 

1) Tα παγκόσµια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (world 

financial assets), τα οποία περιλαµβάνουν τραπεζικές καταθέσεις, ιδιωτικά και 

κρατικά χρεόγραφα και µετοχικούς τίτλους, έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά τόσο ως 

απόλυτο µέγεθος όσο και ως ποσοστό του παγκόσµιου ΑΕΠ. Η αξία των παγκόσµιων 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ήταν 12 τρισεκατοµµύρια δολάρια ή 

περίπου 100% του παγκόσµιου ΑΕΠ το 1980, [64 τρισ. δολάρια ή περίπου 200% του 

παγκόσµιου ΑΕΠ στο τέλος του 1995] και 140 τρισ. δολάρια ή πάνω από 300% του 

παγκόσµιου ΑΕΠ στο τέλος του 2005. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική για την παγκόσµια 

οικονοµία, καθώς συνεπάγεται «βαθύτερες» αγορές κεφαλαίου, πιο εύκολη 

πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στη χρηµατοδότηση, βελτιωµένο 

καταµερισµό των κινδύνων και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών 

πόρων.  

2) Τα λεγόµενα «παράγωγα» (δηλαδή µια νέα κατηγορία συνθέτων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που βασίζονται σε, ή «παράγονται» από, 

παραδοσιακά χρεόγραφα, µετοχικούς τίτλους, συνάλλαγµα κ.λπ.), έχουν παρουσιάσει 

εκπληκτική εξέλιξη, καθώς η συνολική ονοµαστική αξία τους σχεδόν 

εικοσαπλασιάστηκε µεταξύ του 1995 και του 2006, οπότε έφθασε τα 327 τρισ. 

δολάρια ή περίπου 600% του παγκόσµιου ΑΕΠ, ενώ το 1980 ήταν αµελητέα. Τα 

παράγωγα έχουν µεταβάλει ριζικά τις δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου. 

Ταυτόχρονα, όµως, ίσως έχουν ευνοήσει τον εφησυχασµό και τις ριψοκίνδυνες 
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συµπεριφορές, ενώ έχουν µειώσει τη διαφάνεια της χρηµατοοικονοµικής αγοράς, 

καθώς η πληροφόρηση για τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι επαρκής (αντίθετα από 

ό,τι ισχύει για τα τραπεζικά δάνεια).  

3) ∆ύο τύποι αµοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα παίζουν ένα 

σηµαντικό και συνεχώς αυξανόµενο ρόλο στις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές αγορές. 

Πρόκειται για τα αµοιβαία κεφάλαια υψηλής µόχλευσης (hedge funds) και για τα 

ιδιωτικά µετοχικά κεφάλαια (private equity funds). Τα hedge funds επενδύουν 

επιθετικά µε κίνητρο το βραχυχρόνιο κέρδος. Τα private equity funds συχνά 

εξαγοράζουν επιχειρήσεις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο: αυτό το κάνουν µε υψηλή 

µόχλευση (δηλαδή µε χρησιµοποίηση δανειακών κεφαλαίων) και συχνά σε 

συνεργασία µε άλλους επενδυτές όπως ασφαλιστικά ταµεία και χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα, στη συνέχεια αναδιοργανώνουν τις επιχειρήσεις, αυξάνουν το χρέος τους 

για να αφαιρέσουν κεφάλαιο και να ενισχύσουν την πειθαρχία της αγοράς, και τελικά 

τις µεταπωλούν µε κέρδος, κυρίως µέσω επανεισαγωγής στο Χρηµατιστήριο. Η 

δραστηριοποίηση των hedge funds και των private equity funds έχει ενισχύσει τους 

µετόχους έναντι των διοικήσεων των επιχειρήσεων - ιδίως διότι ακόµη και οι 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις µπορούν πλέον να εξαγοραστούν από private equity funds 

τα οποία διαθέτουν πολλούς πόρους. Το 2006 η τοποθέτηση νέων κεφαλαίων στα 

private equity funds υπερέβη τα 400 δισ. δολάρια. Ταυτόχρονα όµως, οι επιχειρήσεις 

αυτές, λόγω του αυξηµένου χρέους τους, έχουν γίνει πιο ευπαθείς σε ενδεχόµενες 

δυσµενείς διαταραχές.  

4) Οι τράπεζες έχουν διευρύνει τόσο το φάσµα των δραστηριοτήτων τους 

όσο και τη γεωγραφική βάση τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν τις οικονοµίες 

κλίµακας και εύρους δραστηριοτήτων (economies of scale and scope) και να 

διασπείρουν τους κινδύνους. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι, η αξία των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα το 2006 αυξήθηκε κατά 

50% και έφθασε το ποσό των 900 δισ. δολαρίων, από το οποίο σχεδόν το µισό 

αφορούσε διασυνοριακές συναλλαγές. Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, οι 

τράπεζες έχουν επεκταθεί σε µη παραδοσιακά τραπεζικές δραστηριότητες (όπως τη 

διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τις συναλλαγές σε τίτλους και την ασφάλιση), 

ενώ συχνά παρέχουν χρηµατοδότηση σε hedge funds και σε private equity funds. Η 

διασυνοριακή επέκταση έχει συνήθως πολλαπλά οφέλη για ένα πιστωτικό ίδρυµα, 

ειδικότερα ως προς την κερδοφορία και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Αλλά 
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δεν είναι κατ' ανάγκη αληθές ότι η διασυνοριακή δραστηριότητα έχει µειώσει το 

συστηµικό κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο για τα ιδρύµατα αυτά ως σύνολο, ιδίως τον 

κίνδυνο που µπορεί να προέλθει από εξαιρετικά δυσµενείς διαταραχές. Ειδικότερα 

για τις χώρες υποδοχής, η παρουσία ισχυρών ξένων τραπεζών φαίνεται να περιορίζει 

το ενδεχόµενο παραδοσιακών εγχώριων τραπεζικών κρίσεων. Όµως, οι ξένες 

τράπεζες µπορούν να µεταδώσουν διαταραχές που έχουν επηρεάσει αρχικά τις 

µητρικές τους τράπεζες. Τέτοιες διαταραχές είναι συχνά πιο δύσκολο να 

αντιµετωπιστούν, ή ακόµη και να προβλεφθούν, από τις τοπικές εποπτικές Αρχές. 

  

1.2.7 Οι συνέπειες των εξελίξεων 

     Οι εξελίξεις στον διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα έχουν αναµφισβήτητα 

σηµαντικές θετικές συνέπειες για την παγκόσµια οικονοµία. Η χρηµατοοικονοµική 

εµβάθυνση έχει συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη χρηµατοδότηση 

νέων δραστηριοτήτων και την οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης, η δραστηριοποίηση των 

hedge funds και των private equity funds έχει συµβάλει στην αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας του κεφαλαίου µέσω της επιβολής της πειθαρχίας της αγοράς 

στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Εξ άλλου, χάρη στα νέα σύνθετα προϊόντα έχουν 

βελτιωθεί οι δυνατότητες διαχείρισης κινδύνων. Το θετικό χαρακτηριστικό των 

πιστωτικών παραγώγων είναι ότι, όπως προαναφέρθηκε, δίνουν τη δυνατότητα στις 

τράπεζες να µεταφέρουν κινδύνους σε ιδρύµατα που είναι περισσότερο 

προετοιµασµένα να τους διαχειριστούν, όπως ασφαλιστικά και αντισταθµιστικά 

ταµεία και ασφαλιστικές εταιρίες.  

     Από την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις συνεπάγονται σοβαρές προκλήσεις για τις 

εποπτικές Αρχές.  Οι ευνοϊκές µακροοικονοµικές συνθήκες των τελευταίων ετών 

έχουν καλλιεργήσει προσδοκίες µακροοικονοµικής σταθερότητας και έχουν αυξήσει 

τη διάθεση των επενδυτών να αναλαµβάνουν κινδύνους, όπως αυτό φαίνεται από τα 

χαµηλά ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου που ενσωµατώνονται στα επιτόκια, καθώς 

και από την αυξηµένη έκδοση χρέους υψηλών αποδόσεων (και υψηλού κινδύνου). 

Αυτό µε τη σειρά του έχει ενθαρρύνει περαιτέρω την ανάπτυξη τεχνικών 

διαµερισµού και διασποράς των κινδύνων στην ευρύτερη χρηµατοοικονοµική 

αγορά. Συγκεκριµένα, πολλές τράπεζες έχουν αναπτύξει την πρακτική της 

«δηµιουργίας (δανείων) και διανοµής (κινδύνων)» («originate and distribute»). Βάσει 
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της πρακτικής αυτής, οι τράπεζες παρέχουν δάνεια αλλά κατόπιν, χρησιµοποιώντας 

παράγωγα και άλλα προϊόντα, διανέµουν το µεγαλύτερο µέρος των κινδύνων που 

συνδέονται µε τα δάνεια αυτά σε τελικούς επενδυτές, όπως ταµεία συντάξεων, 

ασφαλιστικές εταιρείες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες τράπεζες. Ωστόσο, αυτές οι 

αγορές µπορεί να µην είναι επαρκώς ρευστές, ενώ οι στρατηγικές συναλλαγών 

εξαρτώνται από ιδιαίτερα πολύπλοκα υποδείγµατα αποτίµησης. Με αποτέλεσµα, σε 

περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβληµα, κάθε προσπάθεια µείωσης της έκθεσής 

τους στους κινδύνους να µεγιστοποιήσει αντί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Η 

τιτλοποίηση είναι µία άλλη µορφή µεταφοράς πιστωτικών κινδύνων. 

     Οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 

κατέστησαν πολλά από τα πλεονεκτήµατα των τραπεζών ή χωρίς νόηµα ή πολύ 

λιγότερο σηµαντικά συγκριτικά µε το παρελθόν. Οι σπουδαιότερες από αυτές τις 

εξελίξεις µε τις αντίστοιχες συνέπειές τους ήταν οι ακόλουθες:                                    

Πρώτον, η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος από τις λεπτοµερείς 

διοικητικές παρεµβάσεις του παρελθόντος και η όξυνση, κατά συνέπεια, του 

ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών είχαν ως αποτέλεσµα να σηµειώσει αύξηση το 

κόστος άντλησης των κεφαλαίων από την πλευρά των τραπεζών. ∆εύτερον, η 

θεαµατική τεχνολογικά ανάπτυξη, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανεξάρτητων 

φορέων εκτίµησης του βαθµού πιστωτικής φερεγγυότητας (credit rating agencies) 

των δανειζόµενων επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό κατέστη πολύ µικρότερης 

σηµασίας το αντίστοιχο πλεονέκτηµα των τραπεζών. Τρίτον, η αύξηση του αριθµού 

και του ειδικού βάρους των θεσµικών επενδυτών στον χώρο της κεφαλαιαγοράς 

οδήγησε στην αύξηση της δυνατότητας έµµεσης συµµετοχής των ιδιωτών επενδυτών. 

Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης και, εποµένως, µείωσης του 

αναλαµβανόµενου κινδύνου από την πλευρά του καταθέτη – επενδυτή. Και τέταρτον, 

η µακροχρόνια σχέση που αναπτύσσουν οι τράπεζες µε τις επιχειρήσεις επιτυγχάνει 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ευελιξία στην αναζήτηση λύσης ενδεχόµενων 

προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν, γεγονός που είναι πολύ σηµαντικό κυρίως 

στην περίπτωση των µικρότερων επιχειρήσεων. Για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

όµως, και ιδιαίτερα για αυτές που έχουν υψηλό βαθµό πιστωτικής φερεγγυότητας, το 

πλεονέκτηµα του έµµεσου δανεισµού από την πλευρά των καταθετών δεν είναι τόσο 

σηµαντικό, καθώς ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνουν οι τελευταίοι είναι 

περιορισµένος, εάν χρηµατοδοτηθούν άµεσα από την κεφαλαιαγορά.  
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1.2.8 Κίνδυνοι χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

Εν κατακλείδι, κρίνεται σκόπιµη η συνοπτική αναφορά στους σηµαντικότερους 

κινδύνους που διέπουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να είναι 

ευκολότερη η κατανόηση των εννοιών που θα ακολουθήσουν σε επόµενα κεφάλαια. 

• Συστηµικός Κίνδυνος, αφορά το σύνολο όχι µιας µεµονωµένης αγοράς, αλλά 

όλων των χρηµατοπιστωτικών αγορών και, κατ’ επέκταση, ολόκληρου του 

οικονοµικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, οφείλεται στη µεγάλη 

αλληλεξάρτηση των διαφόρων αγορών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα, 

ενδεχόµενα προβλήµατα σε µία από αυτές να µεταδίδονται και στις 

υπόλοιπες. (Αλεξάκης, 1999) 

• Πιστωτικός Κίνδυνος, ορίζεται ως η πιθανή ή αναµενόµενη ζηµιά που 

προέρχεται από την αδυναµία των δανειζόµενων να επιστρέψουν τα κεφάλαια 

ή/και τους τόκους των κεφαλαίων που δανείστηκαν, δηλαδή από την 

αδυναµία να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις (εκτενής 

αναφορά στο τρίτο κεφάλαιο). 

• Λειτουργικός Κίνδυνος, εµπεριέχεται σε όλες τις δραστηριότητες µιας 

τράπεζας και αποτελεί τη ζηµία που µπορεί να προκύψει από αποτυχία των 

εσωτερικών διαδικασιών, των συστηµάτων ή του ανθρώπινου παράγοντα. 

• Κίνδυνος Ρευστότητας, συνδέεται µε την έλλειψη ρευστότητας βραχυχρονίως 

σε µια τράπεζα για την αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Με 

άλλα λόγια, η τράπεζα δε δύναται να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια είτε 

µέσω αύξησης κάποιων στοιχείων του παθητικού της είτε µέσω 

ρευστοποίησης (µε λογική ζηµιά) ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού της. 

(Κοσµίδου, 2009) 

• Κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος που προέρχεται από µία ενδεχόµενη µεταβολή 

των επιτοκίων, των τιµών των µετοχών, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, των 

τιµών των εµπορευµάτων ή των παραγώγων προϊόντων, που µπορεί να 

οδηγήσει στη µεταβολή της απόδοσης ή/και της αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στα οποία έχει ανοικτές θέσεις ένας 

επενδυτής, µε αποτέλεσµα να υποστεί ζηµίες. Αναφέρεται ότι ο κίνδυνος 
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αγοράς εµπεριέχει (α) τον κίνδυνο επιτοκίων, (β) το συναλλαγµατικό κίνδυνο 

και (γ) τον κίνδυνο πληθωρισµού. (Αγγελόπουλος, 2008) 

• Ειδικός Κίνδυνος, οφείλεται σε ιδιαίτερους λόγους για κάθε πιστωτικό ίδρυµα, 

που σηµαίνει ότι µπορεί να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να περιορισθεί µε τη 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Αναφέρεται ότι εµπεριέχει τον 

επιχειρηµατικό και τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο (Γαλιάτσος, 2008) 

 

1.2.9 Συµπέρασµα 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής 

καινοτοµίας έχει προσφέρει στον επιχειρηµατικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα µια 

πλειάδα καινοτοµικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και διαδικασιών, 

διευρύνοντας τις επιλογές των συµµετεχόντων στις αγορές και συµβάλλοντας στην 

γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Καθώς το διεθνές περιβάλλον 

µεταβάλλεται, και καθώς ολοένα εντείνεται ο ανταγωνισµός στον τοµέα των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι συµµετέχοντες στις αγορές θα αναζητούν νέους 

τρόπους για να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους πιο αποτελεσµατικά. Ωστόσο, η 

αλόγιστη χρήση των ‘καινοτοµιών’ οδήγησε στην παγκόσµια οικονοµική κρίση της 

οποίας τα χαρακτηριστικά θα περιγραφούν στην επόµενη θεµατική ενότητα.  
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1.3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

1.3.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας 

διεθνούς οικονοµικής κρίσης και θα επιχειρήσουµε να εντοπίσουµε τις αδυναµίες του 

παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. Ιδιαίτερη αναφορά θα λάβει χώρα σχετικά µε 

τα βασικά αίτια της κρίσης και το ρόλο των κεντρικών τραπεζών στην εξέλιξή της µε 

τη µορφή που βιώνουµε σήµερα. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι συνέπειες µετά την 

κατάρρευση της επενδυτικής τραπεζικής καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις της 

υφιστάµενης κρίσης στην πραγµατική οικονοµία. 

 

1.3.2 Χαρακτηριστικά της τρέχουσας διεθνούς οικονοµικής κρίσης 

Οι εξελίξεις στο διεθνές τραπεζικό σύστηµα από τις αρχές Αυγούστου 2007 

έως σήµερα µπορούν µε άνεση να χαρακτηριστούν ως πρωτοφανείς και 

καταιγιστικές. Βρισκόµαστε εν µέσω µιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης που παρόµοιά 

της δεν υπήρξε από τη µεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930. Η ∆ιεθνής 

Χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2007 είναι µια παγκόσµια κατάσταση απειλούµενης 

οικονοµικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό τοµέα µε 

γενεσιουργό χώρα τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η κρίση που έχει πλήξει 

την παγκόσµια οικονοµία είναι η πέµπτη του είδους της στους δύο αιώνες 

οικονοµικής ιστορίας. Καθεµία από τις προηγούµενες µακροχρόνιες κρίσεις (1815-

1845, 1873-1896, 1920-1940 και 1970-1980) διαθέτει το δικό της αποτύπωµα, που 

είναι συνάρτηση του εκάστοτε ισχύοντος κοινωνικοπολιτικού πλαισίου. Ωστόσο, 

όλες έχουν την ίδια γενεσιουργό αιτία, την πτώση της κερδοφορίας, συνέπεια της 

οποίας οι νέες επενδύσεις, από ένα σηµείο και µετά, να αποφέρουν ισχνά ή ακόµη και 

αρνητικά κέρδη, µε αποτέλεσµα να εξανεµίζεται το κίνητρο για επένδυση, να 

µειώνεται η παραγωγή και να αυξάνεται η ανεργία.  

     Αυτό, όµως, που δυσκολεύει ιδιαίτερα την ανάγνωση της τρέχουσας 

συγκυρίας, πέρα από την ταχύτητα των εξελίξεων, είναι ότι γενεσιουργός αιτία της 

εξελισσόµενης κρίσης δεν είναι ένα µεµονωµένο γεγονός, αλλά η συνδυασµένη και 

συγχρονισµένη επίδραση πολλών παραγόντων πάνω στην παγκόσµια οικονοµία. Η 

φύση της τρέχουσας κρίσης είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Η σηµερινή κρίση δεν 

περιορίζεται σε µια συγκεκριµένη εταιρία ή σε ένα συγκεκριµένο τοµέα του 
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χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, αλλά έχει οδηγήσει ολόκληρο το σύστηµα στα 

πλαίσια της κατάρρευσης και συγκρατείται µε πολύ µεγάλη δυσκολία. 

Αναµφισβήτητα, η εστία της κρίσης βρίσκεται στο µηχανισµό της συσσώρευσης του 

κεφαλαίου, αλλά η βάναυση αναδιανοµή εισοδηµάτων και εξουσιών, που πέτυχαν οι 

πολιτικές υπέρ του κεφαλαίου, επιτάχυνε την κρίση, ενώ η απορρύθµιση 

αποχαλίνωσε το µηχανισµό µεγιστοποίησης του κέρδους και έθεσε το σύστηµα εκτός 

τροχιάς. Όµως, ο παράγοντας που προσδίδει στις κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης 

ιδιαίτερο βάθος, έκταση και διάρκεια είναι η ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση 

των δηµόσιων αγαθών.  

         Καθώς, η παγκοσµιοποίηση στάθηκε η επικρατούσα τάση στη διεθνή 

οικονοµία των δύο τελευταίων δεκαετιών, αυτή είναι σήµερα το κύριο πεδίο στο 

οποίο εγγράφεται η τρέχουσα οικονοµική κρίση. Είναι η πρώτη «πραγµατικά 

παγκόσµια κρίση της νέας εποχής», σύµφωνα µε τον Στιβ Ρόουτς, πρόεδρο της 

ασιατικής Μόργκαν Στάνλεϊ. Οι προηγούµενες, ιδίως εκείνη του 1930, ήταν 

«εθνικές» που «διεθνοποιήθηκαν», ενώ η σηµερινή απορρέει κατ’ ευθείαν από τη 

στρεβλή και λανθασµένη διάρθρωση του παγκοσµίου συστήµατος. 

 

1.3.3 Οι αδυναµίες του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος  

∆εν υπάρχει αµφιβολία, ότι η σηµερινή κρίση έφερε στην επιφάνεια µια σειρά 

από σοβαρές αδυναµίες που υπήρχαν στη λειτουργία του παγκόσµιου 

χρηµατοπιστωτικού και οικονοµικού συστήµατος. Λάθη σοβαρά που γίνονταν επί 

σειρά ετών στο ρυθµιστικό πλαίσιο και σε πολιτικές που διατηρήθηκαν για πολλά 

χρόνια και συνέβαλαν στη µεγέθυνση του προβλήµατος. Αναφέρεται ότι υπήρξε 

σοβαρή υποβάθµιση των οικονοµικών κινδύνων στην αποτίµηση των 

χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και οι σχετικές «φούσκες» 

διατηρήθηκαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χάρη στην άφθονη ρευστότητα που 

δηµιουργούσε το ίδιο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. (Αλογοσκούφης, 2008) 

Παράλληλα, µακροοικονοµικές ανισορροπίες αναπτύχθηκαν στην παγκόσµια 

οικονοµία, χωρίς καµιά σοβαρή προσπάθεια αντιµετώπισής τους µε συντονισµένη 

δράση. Επιπλέον, µολονότι οι οικονοµίες έγιναν πολύ περισσότερο 

αλληλεξαρτηµένες απ’ ό, τι στο παρελθόν, οι αναδυόµενες οικονοµίες που καλύπτουν 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 35

όλο και µεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσµιου εισοδήµατος, δεν εντάχθηκαν επαρκώς 

στο σύστηµα της παγκόσµιας οικονοµικής διακυβέρνησης. (Αλογοσκούφης, 2008) 

Οι αδυναµίες αυτές ήταν εµφανείς και στις µικρότερες κρίσεις που είχαν στο 

παρελθόν εκδηλωθεί. Αυτό που κάνει την παρούσα κρίση µοναδική, είναι το γεγονός 

ότι έχει επηρεάσει την καρδιά της αµερικανικής οικονοµίας και του παγκόσµιου 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε τεράστιο αντίκτυπο σε όλον τον κόσµο. Η κρίση 

δεν αφορά το χρέος ορισµένων αναδυόµενων οικονοµιών, όπως στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80, αλλά τον πυρήνα της νέας παγκόσµιας οικονοµίας. Και είναι 

αναµενόµενο, όταν σπάει µία τεράστια και παγκόσµια χρηµατοπιστωτική «φούσκα», 

η παγκόσµια οικονοµία να έχει µεγάλο πρόβληµα. 

 

1.3.4 Βασικά αίτια της κρίσης 

Στα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης, τα µακροχρόνια επιτόκια είχαν 

παραµείνει σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, γεγονός που 

συνέβαλε καθοριστικά στην έκρηξη της στεγαστικής πίστης σε ένα µεγάλο αριθµό 

ανεπτυγµένων αλλά και αναπτυσσόµενων οικονοµιών. Ταυτόχρονα, στο διάστηµα 

πριν από την κρίση, παρατηρήθηκε ένα µεγάλο κύµα εισαγωγής και χρήσης 

καινοτόµων χρηµατοπιστωτικών παραγώγων, τα οποία έκαναν πολύ δηµοφιλές το 

µοντέλο της «τιτλοποίησης», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να 

µεταβιβάζουν σε τρίτους τα δάνεια που έχουν εκχωρήσει, αντί να τα παρακρατούν 

µέχρι την αποπληρωµή τους.  

Επιπρόσθετα, το σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον και οι περιορισµένες 

διακυµάνσεις των αγορών είχαν οδηγήσει µεγάλη µερίδα επενδυτών στην ανάληψη 

ολοένα και πιο ριψοκίνδυνων θέσεων µέσα σε ένα γενικευµένο κλίµα αυξηµένης 

διάθεσης ανάληψης επενδυτικών κινδύνων. Μεµονωµένα καθεµία από τις εξελίξεις 

αυτές θα µπορούσε να έχει σηµαντική θετική επίδραση στην οικονοµική 

δραστηριότητα και ανάπτυξη. Ωστόσο, ο συνδυασµός των δυνάµεων αυτών 

συντέλεσε στη δηµιουργία ενός εκρηκτικού µείγµατος, το οποίο µας οδήγησε στη 

σηµερινή κρίση, η οποία έφτασε στο απόγειό της το Σεπτέµβρη του 2008, µε την  

κατάρρευση της Lehman Brothers  (Λεκκός, 2009).  
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Πολλά έχουν γραφτεί γύρω από το ποιες είναι οι αιτίες αυτές που µας 

οδήγησαν στην ηµέρα της κρίσης. Συνοπτικά θα ακολουθήσει µια αναφορά, 

εστιάζοντας σε κάποιες βασικές αιτίες.  

Βασικό παράγοντα αποτελεί η ιδιαίτερα υψηλή µόχλευση, η οποία 

επικράτησε στο σύνολο του τραπεζικού συστήµατος επιτρέποντας µε εικονικές αξίες 

τη δηµιουργία πλούτου. Επιπρόσθετα, η «ανεξέλεγκτη» ανάπτυξη της 

χρηµατοοικονοµικής µηχανικής, η οποία επέτρεψε ακόµη και σε προϊόντα, τα οποία 

φαινοµενικά εµπεριείχαν χαµηλό επενδυτικό κίνδυνο (οµόλογα, εναλλακτικά των 

καταθέσεων προϊόντα), να µεταλλάσσονται σε προϊόντα υψηλού κινδύνου. Η 

ιδιαίτερα χαλαρή νοµισµατική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών της ∆ύσης 

αποτελεί έναν ακόµη παράγοντα, καθώς οι επενδυτές ολοένα και περισσότερο 

προσπαθούσαν να ανιχνεύσουν επενδυτικές ευκαιρίες (κυρίως µέσω των 

χρηµατιστηρίων) που θα τους εξασφάλιζαν υψηλότερες αποδόσεις αψηφώντας, σαν 

υπνωτισµένοι, τον επενδυτικό κίνδυνο. Εξίσου σηµαντική αιτία αποτέλεσε η 

δηµιουργία ασφαλιστικών προγραµµάτων, τα οποία στηρίζονταν σε µεγάλο βαθµό 

στις προαναφερόµενες κατηγορίες επενδύσεων χρησιµοποιώντας µόχλευση.  

Τελευταίος, αλλά ίσως και σηµαντικότερος παράγοντας, είναι η έµµεση 

προσπάθεια του όλου συστήµατος να µετατρέψει το µεγαλύτερο δυνατό µέρος του 

πληθυσµού σε ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας, δηµιουργώντας τη λεγόµενη «κρίση 

των subprimes δανείων - 2007». Πρόκειται για στεγαστικά δάνεια που 

χρηµατοδοτούν πέραν του 100% της αξίας του ακινήτου, καθώς επίσης και δάνεια µε 

υψηλότερο επιτόκιο σε µη φερέγγυους δανειολήπτες. Αυτό σηµαίνει ότι χορηγούνταν 

σε δανειολήπτες µε µεγάλη πιθανότητα να µην µπορέσουν να είναι συνεπείς στην 

αποπληρωµή τους, είτε γιατί είχαν χαµηλό εισόδηµα, είτε γιατί δεν είχαν µόνιµη 

εργασία. Επιπλέον, οι τόκοι ήταν εξαιρετικά υψηλοί αλλά και κυµαινόµενοι, δίνοντας 

το έναυσµα δηµιουργίας ενός κερδοσκοπικού συστήµατος γύρω από αυτά. Με µόνο 

στόχο την επίτευξη κέρδους, τα δάνεια χορηγήθηκαν στα αµερικανικά νοικοκυριά, 

χωρίς προηγουµένως οι τράπεζες να αξιολογήσουν σωστά τη δυνατότητα 

αποπληρωµής τους. Αυτό σε συνδυασµό µε την κρίση της αγοράς ακινήτων και την 

πτώση των τιµών επέφερε µία γενικευµένη κρίση. Ακολούθησαν χιλιάδες εξώσεις και 

κατασχέσεις σπιτιών, η πώληση των οποίων απλά επιδείνωσε την κατάσταση. Μέσα 

από αλυσιδωτές αντιδράσεις η ύφεση της αµερικανικής οικονοµίας θεωρήθηκε πλέον 

δεδοµένη. (Μαρµάρου, 2008)  
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Άµεσο και πρωταρχικό αποτέλεσµα της εν λόγω ύφεσης ήταν η αύξηση του 

κόστους χρήµατος παρουσίασε καθώς και η απροθυµία αυτών που το κατείχαν να το 

δανείσουν. Παράλληλα, αρκετές τράπεζες ανά την υφήλιο παρουσίασαν ρευστοτικό 

πρόβληµα, ενώ τα περιθώρια κέρδους των επιτοκίων παρουσίασαν αξιοσηµείωτη 

αύξηση. Ουσιαστικά, η κρίση στην αµερικανική οικονοµία σαν ντόµινο άρχισε να 

αποσταθεροποιεί τις αδύνατες οικονοµίες της Ευρώπης τη µια µετά την άλλη. 

Την παρούσα περίοδο και µεσούσης της κρίσης, όλη αυτή η αβεβαιότητα και 

η ενίσχυση του κόστους του χρήµατος, έχουν ήδη ή αναµένεται να επιφέρουν τα 

παρακάτω αποτελέσµατα: 

� Ενίσχυση της ανεργίας 

� Περιορισµό του πληθωρισµού 

� Αδυναµία πρόσβασης επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης 

� Μείωση της παραγωγικής δυνατότητας κάθε οικονοµίας 

� Περιορισµό των εισαγωγών / εξαγωγών 

� Μείωση των επενδύσεων και των διεθνών κινήσεων κεφαλαίων (foreign 

direct investment) 

� Αποµείωση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων των χωρών 

� Ενίσχυση του µεταναστευτικού ρεύµατος 

� Οριακή ή και αρνητική ανάπτυξη του Α. Ε. Π. 

� Ενίσχυση του δηµόσιου ελλείµµατος  

� Μικρή ενίσχυση  ή ακόµα και µείωση  των µισθών  

� Επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας  

    Όπως γίνεται αντιληπτό, η πτώχευση της Lehman Brothers, η µη διάσωσή της και 

η εν τέλει κατάρρευσή της ήταν το σύµπτωµα και όχι το αίτιο της επερχόµενης 

πιστωτικής κρίσης και οικονοµικής δυσπραγίας. Η χρηµατοοικονοµική κρίση ήταν 

συνέπεια της δυσλειτουργίας του σύγχρονου διεθνούς χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, του υπερβολικά µεγάλου µεγέθους και του σύνθετου χαρακτήρα των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, της µεγάλης αλληλεξάρτησής τους, των 

προβληµατικών µεθόδων δανεισµού και της συστηµατικής αποφυγής επιβολής 
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ρυθµίσεων για τον έλεγχο των νέων επενδυτικών προϊόντων. Ειδικότερα, η απαρχή 

της κρίσης αναζητείται στη συνισταµένη πολλών παραγόντων: 

• Πρώτον, στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα είχαν συσσωρευθεί 

σηµαντικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες. «Η παγκόσµια υπερπροσφορά (global 

glut) αποταµίευσης κυρίως από την Ασία και το αµερικανικό έλλειµµα τρεχουσών 

συναλλαγών» δηµιούργησαν συνθήκες υπερβάλλουσας ρευστότητας οι οποίες, σε 

συνδυασµό µε µια διευκολυντική νοµισµατική πολιτική, οδήγησαν σε χαµηλά 

επιτόκια χορηγήσεων και ταχεία άνοδο των τιµών των χρηµατιστηριακών αξιών, που 

δεν άφησε ανεπηρέαστη την αγορά ακινήτων. Εξάλλου, η αθρόα εισροή φθηνών 

δανειακών κεφαλαίων προς ταχέως αναπτυσσόµενες οικονοµίες, όπως οι χώρες της 

«Νέας Ευρώπης», αλλά και η Ιρλανδία και η Ισλανδία, διευκόλυνε την πιστωτική 

επέκταση, η οποία µε τη σειρά της τροφοδότησε τον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης που 

γνώρισαν οι χώρες αυτές τα χρόνια πριν από την κρίση. 

• ∆εύτερον, σηµαντικές διαρθρωτικές µεταβολές, όπως η απελευθέρωση των 

αγορών στη δεκαετία του 1990 και τα νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, εξασθένισαν 

την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων και αύξησαν το βαθµό µόχλευσης. 

• Τρίτον, η κρίση ανέδειξε σοβαρές ατέλειες του συστήµατος εποπτείας. 

Συγκεκριµένα, αποκάλυψε σοβαρά προβλήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών µεταξύ των εποπτικών αρχών, τόσο σε διασυνοριακό επίπεδο όσο και 

µέσα σε κάθε χώρα. Μέχρι τώρα, έµφαση δινόταν κυρίως στη µικροπροληπτική 

εποπτεία (micro-prudential supervision), δηλαδή στην εποπτεία των επιµέρους 

πιστωτικών ιδρυµάτων, και λιγότερο στη µακροπροληπτική εποπτεία (macro-

prudential surveillance), η οποία εστιάζεται στους συστηµικούς κινδύνους, δηλαδή 

στους κινδύνους που απορρέουν από τις διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των αγορών και της µακροοικονοµικής συγκυρίας. 

• Τέταρτον, τόσο οι µέτοχοι όσο και τα διευθυντικά στελέχη κυριαρχούνταν 

από κίνητρα που οδηγούσαν στην αποσταθεροποίηση του συστήµατος. Από τη µια 

πλευρά, εξαιτίας της επιδίωξής τους για υψηλές βραχυπρόθεσµες ανταµοιβές και της 

αδιαφορίας τους για τη µακροχρόνια απόδοση των επιλογών τους, απέτυχαν να 

εκτιµήσουν ρεαλιστικά το είδος και το µέγεθος των κινδύνων που αναλάµβαναν. Από 

τη άλλη πλευρά, ο επιµερισµός του κινδύνου σε όλο το τραπεζικό σύστηµα 

δηµιουργούσε την ψευδαίσθηση του περιορισµού του. 
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• Τέλος, σηµαντικό µερίδιο ευθύνης φέρουν οι εταιρίες αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίες, ελλείψει ιστορικής πληροφόρησης, 

βαθµολογούσαν τα νέα και πολυσύνθετα παράγωγα προϊόντα εξοµοιώνοντάς τα µε τα 

κρατικά οµόλογα υψηλής διαβάθµισης, µε συνέπεια οι επενδυτές να υποεκτιµούν και 

να υποτιµολογούν τον κίνδυνο. 

 

1.3.5 Ο ρόλων των κεντρικών τραπεζών  

     Έντονη κριτική έχει ασκηθεί και στην νοµισµατική πολιτική που 

ακολούθησαν οι κεντρικές τράπεζες. Υποστηρίζεται ότι, η ιδιαίτερα χαλαρή 

νοµισµατική πολιτική της Οµοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FED) για ικανό 

χρονικό διάστηµα ευθύνεται για την εµφάνιση υπερβολικής ρευστότητας και 

«µόχλευσης» (leverage), µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ανισορροπιών και, τελικά, 

«φούσκας» στην αγορά κατοικίας. Η FED θεωρείται από πολλούς ειδικούς υπαίτια 

για την κρίση στην αγορά κατοικίας, καθώς διατήρησε τα επιτόκια σε ιδιαίτερα 

χαµηλά επίπεδα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δηµιουργώντας στους δανειστές την 

ψευδαίσθηση της εύκολης µακροχρόνιας αποπληρωµής των δανείων. Επίσης, τα 

χαµηλά επιτόκια και οι χαµηλές αποδόσεις των «παραδοσιακών επενδύσεων» 

οδήγησαν τους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές στην ανάληψη 

υψηλών κινδύνων δια των διαφόρων καινοτοµικών χρηµατοπιστωτικών µέσων 

(financial innovation), χωρίς να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή για τη στάθµιση 

ή/και αντιστάθµιση αυτών των κινδύνων. Το επιχείρηµα που αντιπαραβάλει η 

αµερικάνικη κεντρική τράπεζα στην κριτική αυτή ήταν ο φόβος του ενδεχόµενου 

αποπληθωρισµού την περίοδο εκείνη. 

     Από την άλλη µεριά, η ΕΚΤ θεωρείται υπεύθυνη για την επέκταση της 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη, την οποία φάνηκε να αγνοεί διατηρώντας 

τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα. Η FED,  από το φθινόπωρο του 2007, µείωσε τα 

επιτόκια µε στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά µε τη βεβαιότητα, όµως, 

ότι δε θα δηµιουργηθούν πληθωριστικές τάσεις καθώς αντισταθµίζονται από τη 

µείωση του τραπεζικού χρήµατος. Αντίθετα, η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα θέτοντας 

ως πρωταρχικό της στόχο την αντιµετώπιση των πληθωριστικών τάσεων αύξησε τα 

επιτόκια της υπερεκτιµώντας τις ικανότητες της ισχυρής οικονοµίας. Άµεση συνέπεια 

ήταν η σταδιακή υποτίµηση του δολαρίου σε σχέση µε το ευρώ και η εκτίναξη των 
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τιµών του πετρελαίου και των τροφίµων. Συνεπώς, η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε 

την πιστωτική στενότητα συνέβαλλε στην ανατροπή της αναπτυξιακής δυναµικής των 

οικονοµιών της ευρωζώνης. Η µη κοινή οικονοµική πολιτική που εφάρµοσαν οι δύο 

κεντρικές τράπεζες, όχι µόνο δε βοήθησαν να αντιµετωπιστεί η κρίση, αλλά 

χειροτέρεψαν την παγκόσµια οικονοµία. 

     Ακόµη, το ισχύον πλαίσιο «δηµιουργίας προς διάθεση» (originate to 

distribute) λειτουργούσε µε τέτοιο τρόπο ώστε οι τράπεζες να έχουν κάθε κίνητρο να 

οµαδοποιούν και τιτλοποιούν (securitization) µεµονωµένα δάνεια τα οποία διέθεταν 

στους επενδυτές. Επίσης, το ισχύον «λειτουργικό»  (functional) κανονιστικό πλαίσιο, 

που διέπει τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής αγοράς, έχει πλέον ξεπεραστεί και οι 

εποπτικές αρχές δεν το αντιλήφθηκαν έγκαιρα ή δεν επέδειξαν τη δέουσα προσοχή 

στην παραβίασή του.  

     Επιπρόσθετα, η υπερβολική ρευστότητα οδήγησε τους διαχειριστές 

κεφαλαίων να αναλαµβάνουν συνεχώς περισσότερους κινδύνους. Στην προσπάθειά 

τους για µεγιστοποίηση των κερδών, προχώρησαν σε ευρεία έκθεση σε «δοµηµένα 

προϊόντα» που τηρούνταν εκτός των ισολογισµών των τραπεζών, ενώ 

χρησιµοποιούνταν ευρέως για το µετασχηµατισµό της ωριµότητας (maturity) του 

χαρτοφυλακίου. Η επιτυχία αυτού του µοντέλου βασίστηκε σε, υποτίθεται, πολύ 

εξελιγµένα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου και στην αξιολόγηση όλων αυτών των 

προϊόντων και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων από τις εταιρείες αξιολόγησης 

πιστοληπτικού κινδύνου (rating agencies), ενώ ήταν φανερό ότι υπήρχαν πολλές 

περιπτώσεις παραβίασης του ισχύοντος  κανονιστικού πλαισίου π.χ. λόγω 

«σύγκρουσης συµφερόντων» (conflict of interest) . 

     Συνοπτικά, τα αίτια της τρέχουσας χρηµατοοικονοµικής κρίσης που πλήττει 

την παγκόσµια οικονοµία είναι τα εξής: 

� ∆ιαρκής άνοδος του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος) και των 

χρηµατιστηρίων από το 2002 έως το τέλος του 2007.  

� Αύξηση τιµών µετοχών και ακινήτων πολύ πάνω από τις ιστορικές µέσες 

τιµές.  

� Αναζήτηση αφορµών για «διόρθωση», αφενός λόγω της µεγάλης διάρκειας 

και έντασης του προηγούµενου ανοδικού κύκλου (2002-2007), όπου οι 

χρηµατιστηριακοί δείκτες είχαν ξεπεράσει τα προηγούµενα µέγιστα και οι 
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τιµές των ακινήτων είχαν φθάσει σε υψηλά επίπεδα, και αφετέρου λόγω του 

µεγάλου ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ.  

� Χαλάρωση εποπτείας στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε αιχµή την 

κατάργηση της νοµοθεσίας Glass-Steagall του 1933.  

� Έλλειψη εποπτείας του «σκιώδους» χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (hedge 

funds κτλ.), σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη παρουσία εξωχώριων 

(offshore) κέντρων. 

� Περιορισµένη εµβέλεια των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας, 

οι οποίοι προσαρµόστηκαν στις ανάγκες των εµπορικών τραπεζών και όχι των 

εποπτικών αρχών (regulators capture). 

� Έλλειψη συντονισµού µεταξύ των διεθνών εποπτικών κέντρων του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

� Σύστηµα κινήτρων και αµοιβών που ενθάρρυνε την υπερβολική ανάληψη 

κινδύνων, τις βραχυπρόθεσµες αποδόσεις και τον υπερβολικό δανεισµό. 

� Έλλειψη διαφάνειας και εισαγωγή πολύπλοκων παράγωγων προϊόντων. Μη 

συµµετρική πληροφόρηση αγοραστών και πωλητών. 

� Χρήση, από τις τράπεζες, πολύπλοκων µαθηµατικών υποδειγµάτων για τον 

υπολογισµό των πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων αγοράς χωρίς ορθό 

υπολογισµό του συστηµικού κινδύνου. 

� Ενθάρρυνση «τιτλοποιήσεων», που µείωσε τα κίνητρα για αυστηρή 

διαχείριση κινδύνων. 

� «Προ-κυκλικότητα» των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. 

� Υπερβολικά χαλαρή νοµισµατική πολιτική στις Η.Π.Α. για ένα µεγάλο 

χρονικό διάστηµα µετά το 2001. 

� ∆ιεθνείς οικονοµικές ανισορροπίες, όπως κυρίως εκφράζονται στα ισοζύγια 

τρεχουσών συναλλαγών των Η.Π.Α. και της Κίνας. 
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1.3.6 Η εξέλιξη της κρίσης 

     Η τρέχουσα κρίση στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές ξεκίνησε το 2007 

από την µη προβλεφθείσα αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων στην αγορά 

στεγαστικής πίστης µειωµένης εξασφάλισης (sub-prime mortgage market) των ΗΠΑ 

και επεκτάθηκε διεθνώς. Τα πρώτα σηµάδια της κρίσης είχαν εµφανιστεί στις 

αυξηµένες προβλέψεις αδυναµίας συλλογής χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων που 

χαρακτήρισαν τους ισολογισµούς των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων το 2006. Αυτό 

που τελικά προκάλεσε την αρχική αναστάτωση που εξελίχθηκε σε κρίση ήταν τα 

επίµονα προβλήµατα στις αγορές τιτλοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων, 

οι οποίες αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια για την ικανοποίηση απαιτήσεων 

υψηλότερης απόδοσης επενδύσεων. Η επιβεβαίωση των αρνητικών προβλέψεων στην 

αγορά τιτλοποιηµένων στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ 

κατέστησε διεθνώς σαφές ότι τα σύνθετα αυτά χρηµατοπιστωτικά µέσα 

χαρακτηρίζονταν από περιορισµένη διαφάνεια, αβεβαιότητα στην αποτίµηση, και 

τελικά σηµαντικό κίνδυνο δυνητικής κεφαλαιακής επάρκειας.   

     Παγκόσµιοι χρηµατοπιστωτικοί κολοσσοί µε έκθεση στην αγορά κατοικίας 

χαµηλής εξασφάλισης (sub-prime market) αρχίζουν να καταγράφουν σταδιακά 

ζηµίες. Οι µεν εµπορικές τράπεζες, σε µια προσπάθεια διάσωσης του κύρους τους, 

απορροφούν και ενσωµατώνουν τα ζηµιογόνα πλέον οµόλογα στον ισολογισµό τους, 

οι δε επενδυτικοί οίκοι έρχονται αντιµέτωποι µε την αποµείωση των στοιχείων αυτών 

και κατ’ επέκταση του ενεργητικού τους που τους επέτρεπε να καταγράφουν 

υπερκανονικά κέρδη τα προηγούµενα έτη. Αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία ενός 

κλίµατος αβεβαιότητας για την έκταση των υποτιµηµένων αυτών στοιχείων 

(οµολόγων) στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που δυναµιτίζει τις συνθήκες 

εµπιστοσύνης στην διατραπεζική αγορά, εκτοξεύει τα διατραπεζικά επιτόκια 

(LIBOR, EURIBOR) και δηµιουργεί ένα κλίµα πιστωτικής ασφυξίας. Αντιµέτωπες 

µε το φαινόµενο µιας διευρυµένης πιστωτικής κρίσης οι διοικήσεις των κεντρικών 

τραπεζών τόσο σε Αµερική όσο και σε Ευρώπη µεταβιβάζουν ρευστότητα στην 

αγορά, ενώ η FED αρχίζει να επιδίδεται σε µια διαρκή και σταδιακή υποχώρηση του 

βραχυπρόθεσµου κεντρικού επιτοκίου στοχεύοντας στην επαναφορά της ισορροπίας 

στην πιστωτική αγορά. Πολλές τράπεζες, µε µεγάλη χρηµατοοικονοµική µόχλευση 

στον ισολογισµό τους, αρχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα, καθώς βρίσκονται 

στην δίνη ενός εντεινόµενου επιτοκιακού κινδύνου προερχόµενου από τα υψηλά 
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διατραπεζικά επιτόκια, και αδυνατούν να αποπληρώσουν το χρέος τους που σε 

ορισµένες περιπτώσεις τους οδηγούν σε ζηµίες και σε ακραίες καταστάσεις στην 

χρεοκοπία ή στην κρατικοποίηση (Northern Rock). 

     Σε πολύ απλούς όρους, η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση ξεκίνησε και 

εξελίχθηκε ως εξής: 

     Πρώτον, ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι τράπεζες άρχισαν να πωλούν 

στεγαστικά τους δάνεια σε εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες εκδίδουν επί αυτών 

των δανείων οµόλογα, τα οποία στη συνέχεια πωλούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 

Πρόκειται για την πρακτική της «τιτλοποίησης απαιτήσεων» (ή «τραπεζικού 

µοντέλου παραγωγής και διανοµής»), η οποία θεωρείται ευρύτατα µια ορθή 

τραπεζική πρακτική, καθώς µειώνει µια σειρά από κινδύνους στο τραπεζικό 

χαρτοφυλάκιο. Κατά τη διάρκεια, όµως, των τελευταίων ετών η πρακτική αυτή έλαβε 

µεγάλες διαστάσεις, που είχαν ως τελικό αποτέλεσµα την έκδοση οµολόγων, τα 

γνωστά «τοξικά οµόλογα», που βασίζονταν σε οµάδες οµολόγων που είχαν εκδοθεί 

βάσει της τιτλοποίησης. Αυτά τα οµόλογα δεν αποτελούσαν συνήθως αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης σε δευτερογενή αγορά και, εποµένως, δεν υπήρχαν γι’ αυτά 

πάντοτε τιµές. Επιπλέον, η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη τους βασιζόταν στην 

αξιολόγηση που έδιναν οι εξειδικευµένοι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας, κάτω από συνθήκες που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πάντοτε ορθές. 

Συνεπώς, υπήρχε πρόβληµα αδιαφάνειας τιµών και εσφαλµένης εκτίµησης του 

πιστωτικού κινδύνου.  

     ∆εύτερον, είναι γνωστό ότι ο οµολογιούχος εισπράττει περιοδικά τόκους, η 

πληρωµή των οποίων βασίζεται στο ότι ο αρχικός οφειλέτης (αυτός που πήρε το 

στεγαστικό δάνειο) θα πληρώσει τη δόση του χωρίς πρόβληµα. Όταν, λοιπόν, στις 

ΗΠΑ οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, τα οποία είχαν τιτλοποιηθεί, άρχισαν να 

µην εκπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις (για λόγους που αφορούσαν τόσο 

τους όρους χορήγησης των δανείων όσο και τις συνθήκες της οικονοµίας της χώρας), 

οι οµολογιούχοι βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή του τίτλους µε πολύ χαµηλή 

αποτίµηση.  

     Τρίτον, κάτοχοι τέτοιων τίτλων, και µάλιστα σε µεγάλη έκταση, ήταν και 

ορισµένες ξένες τράπεζες (δηλαδή αυτές που εκτέθηκαν στην κρίση), όπως και 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 44

θυγατρικές τους, στις οποίες οι τράπεζες είχαν δώσει εγγυήσεις αγοράς των τίτλων αν 

αυτές αντιµετώπιζαν προβλήµατα ρευστότητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες: 

• οι εν λόγω ξένες τράπεζες βρέθηκαν εκτεθειµένες σε σοβαρά προβλήµατα 

τόσο φερεγγυότητας (διότι έπρεπε να καταγράψουν ζηµίες από τα 

οµόλογα), όσο και ρευστότητας (που όφειλαν στις θυγατρικές τους), 

• µε τη σειρά του αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να αρχίσουν να ανεβαίνουν τα 

επιτόκια στη διατραπεζική αγορά, 

• µε περαιτέρω συνέπεια όσες τράπεζες είχαν µεγάλη εξάρτηση από αυτή 

την αγορά να αντιµετωπίσουν νέα προβλήµατα ρευστότητας και ορισµένες 

να περιέλθουν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.    

 

     Το µέγεθος της κρίσης αυτής και οι συνολικές επιπτώσεις της παραµένουν 

ακόµα αβέβαιες, αν και όλοι πλέον θεωρούν ότι πρόκειται για τη µεγαλύτερη 

χρηµατοπιστωτική κρίση µετά το «κραχ» του 1929.  

 

1.3.7 Συνέπειες µετά την κατάρρευση της επενδυτικής τραπεζικής 

 «Ενας καινούργιος κόσµος ανατέλλει µετά την κατάρρευση της επενδυτικής 

τραπεζικής». Η φράση ανήκει σε έλληνα τραπεζίτη ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει 

την επόµενη ηµέρα, µετά τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, την εξαγορά των 

Merrill Lynch και Bear Stearns από τις Bank of America και JP Morgan αντιστοίχως 

και τη µετατροπή των Morgan Stanley και Goldman Sachs σε παραδοσιακές 

εµπορικές τράπεζες. Η κατάρρευση και εξαφάνιση των µεγαλύτερων αµερικανικών 

επενδυτικών τραπεζών µε τη µορφή που ήταν γνωστές έως πρόσφατα όχι µόνο έχει 

ταρακουνήσει συθέµελα το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα αλλά δηµιουργεί νέα 

δεδοµένα και κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ακρίβεια την επόµενη ηµέρα.  

Και τούτο διότι οι επενδυτικές τράπεζες ήταν το τούρµπο στον κινητήρα του 

παγκόσµιου τραπεζικού και οικονοµικού συστήµατος: υπερτροφοδοτούσαν το 

σύστηµα µε µετρητά. Και αυτό το πετύχαιναν µέσω των σύνθετων επενδυτικών 

προϊόντων που είχαν δηµιουργήσει και τα οποία έδιναν τη δυνατότητα να επενδύσει 

κανείς ποσά πολλαπλάσια των κεφαλαίων που διέθετε (leverage), αλλά και του 

ειδικού καθεστώτος µε το οποίο λειτουργούσαν. Αντίθετα µε τις εµπορικές τράπεζες 

που λειτουργούν υπό το αυστηρό πλαίσιο των κεντρικών τραπεζών, οι επενδυτικές 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 45

τράπεζες ήταν στην ουσία ανεξέλεγκτες καθώς έκαναν πράγµατα και αναλάµβαναν 

κινδύνους τους οποίους οι κεντρικές τράπεζες, όπως αποδείχθηκε, δεν µπορούσαν να 

αντιληφθούν.  

Μη έχοντας καταθέσεις δανείζονταν κεφάλαια από τη διατραπεζική αγορά, 

και στην ουσία έκαναν µπίζνες µε τα χρήµατα άλλων. ∆ηλαδή, η Lehman Brothers 

δανειζόταν, για παράδειγµα, τα χρήµατα των καταθετών της Citibank και στη 

συνέχεια τα δάνειζε σε hedge funds, επενδυτικά κεφάλαια κτλ. Με την απόφασή της 

η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να µετατρέψει τις επενδυτικές τράπεζες Goldman 

Sachs και Morgan Stanley σε εµπορικές τράπεζες τις αναγκάζει να αντλήσουν 

καταθέσεις αντί να δανείζονται από άλλες τράπεζες για να εκτελέσουν τις εργασίες 

τους. Στην ουσία τις προτρέπει: «Πείστε τους καταθέτες ότι ο τρόπος που 

χρησιµοποιείτε τα χρήµατά τους είναι ασφαλής για να σας τα εµπιστευθούν». Κυρίως 

όµως τις εντάσσει στο πλαίσιο ελέγχων και αποτύπωσης των οικονοµικών στοιχείων 

τους που έχουν και οι εµπορικές τράπεζες και έτσι τους αφαιρεί τη δυνατότητα του 

leverage. Και µε το σβήσιµο του τούρµπο, ο κινητήρας κινδυνεύει να «παραδώσει 

πνεύµα».  

Μεταφορικά η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα το τραπεζικό 

σύστηµα και η οικονοµία εν γένει παροµοιάζεται µε ένα ισχυρό έµφραγµα του 

µυοκαρδίου. Οπως και στην περίπτωση του εµφράγµατος όπου η καρδιά σταµατά να 

τροφοδοτείται µε οξυγόνο και νεκρώνεται έτσι και στην περίπτωση των τραπεζών η 

πιστωτική κρίση που πλήττει πάνω από έναν χρόνο το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα 

έχει διακόψει την τροφοδοσία του µε µετρητά, που είναι το οξυγόνο του, και το έχει 

νεκρώσει. Τα µέτρα σωτηρίας που προωθεί η αµερικανική κυβέρνηση µοιάζουν µε το 

ηλεκτροσόκ που κάνουν οι γιατροί στον ασθενή που έχει υποστεί το έµφραγµα 

προκειµένου να επαναλειτουργήσει η καρδιά του. Το πακέτο των 700 δισ. ευρώ, που 

είναι διπλάσιο του ΑΕΠ της Ελλάδας, αντιστοιχεί δηλαδή σε αυτά που παράγει η 

ελληνική οικονοµία σε δύο χρόνια, µένει να αποδειχθεί αν είναι ικανό να θέσει και 

πάλι σε λειτουργία το παγκόσµιο πιστωτικό σύστηµα.  

Και όπως συµβαίνει ύστερα από ένα ισχυρό έµφραγµα έτσι και στην 

περίπτωση των τραπεζών ο ασθενής δεν αναµένεται να επανέλθει άµεσα, αν 

επανέλθει φυσικά, στην προγενέστερη φυσική του κατάσταση. Οπου ασθενής στην 

προκειµένη περίπτωση είναι το τραπεζικό σύστηµα και η οικονοµία εν γένει. Αυτό 

σηµαίνει ότι το σύστηµα δεν θα µπορέσει να «τρέξει» µε τους ρυθµούς του 
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παρελθόντος. Ως εκ τούτου όλες οι αξίες που έχουν στο ενεργητικό τους οι τράπεζες 

διεθνώς (είτε πρόκειται για δάνεια είτε για οµόλογα, µετοχές κτλ.) θα υποτιµηθούν. 

∆ηλαδή οι τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένων των ελληνικών, θα υποστούν τεράστιες 

ζηµιές, τις οποίες θα πρέπει να διαγράψουν από τα κεφάλαιά τους τα επόµενα χρόνια. 

Σηµαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας στον κλάδο, πρωτίστως όµως επιβράδυνση της 

ανάπτυξης, καθώς τα τελευταία χρόνια τα δανεικά κινούσαν τα επιχειρηµατικά deals 

και την ιδιωτική κατανάλωση που συντηρούσε τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.  

Η κατάρρευση των επενδυτικών τραπεζών και η εξαφάνιση των εργαλείων 

που χρησιµοποιούσαν οι τραπεζίτες για να αντλούν ρευστότητα έχουν ως αποτέλεσµα 

την επιστροφή στην παραδοσιακή τραπεζική, δηλαδή στην άντληση καταθέσεων για 

τη χορήγηση δανείων και τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των τραπεζικών οµίλων. 

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις δεν αρκούν για να χρηµατοδοτήσουν την άνοδο των 

δανείων. Σήµερα τα δάνεια προς ιδιώτες και επιχειρήσεις είναι περισσότερα από τις 

καταθέσεις. Αυτά τα επιπλέον 10 -15 δισ. ευρώ ετησίως οι τράπεζες τα αντλούσαν 

από τη χονδρική αγορά χρήµατος. Με τις στρόφιγγες της χρηµατοδότησης να 

παραµένουν κλειστές, είναι προφανές ότι οι ελληνικές τράπεζες τα επόµενα χρόνια θα 

χορηγήσουν λιγότερα δάνεια, τα οποία βέβαια θα είναι ακριβότερα, µε συνέπεια να 

πληγούν η οικονοµική δραστηριότητα και η κατανάλωση. ∆ιότι στην Ελλάδα η 

άνοδος του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στην κατανάλωση, η οποία 

συντηρείται µε δανεικά, είτε αυτά αφορούν στεγαστικά είτε καταναλωτικά δάνεια και 

κάρτες. (Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, «Η ζωή µετά το έµφραγµα», ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 28 

Σεπτεµβρίου 2008) 

 

1.3.8 Οι ευρύτερες επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης  

Απότοκος της κρίσης 

     Βιώνουµε το τέλος µιας εποχής στην παγκόσµια οικονοµία. Της εποχής της 

κυριαρχίας των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, η οποία χαρακτηρίστηκε από 

χαλαρή έως ανύπαρκτη εποπτεία, ελάχιστη κρατική παρέµβαση, αστρονοµικές 

αµοιβές στελεχών, αποσύνδεση των χρηµατιστηριακών αξιών από την αύξηση της 

παραγωγικότητας, ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και περιορισµένη διαφάνεια.  Στο 

τέλος αυτής της εποχής, δηλαδή στις µέρες µας, ο κόσµος αυτός κατέρρευσε. Οι 

αρνητικές συνέπειες είναι σηµαντικές για την παγκόσµια οικονοµία, για όλους τους 
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πολίτες. Ήδη παρατηρούνται έντονα σηµάδια επιβράδυνσης των ρυθµών 

οικονοµικής ανάπτυξης στις χώρες του ΟΟΣΑ, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.   

     Είναι πλέον γεγονός ότι, η παγκόσµια οικονοµία συνεχίζει να πορεύεται εν 

µέσω της µεγαλύτερης χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης µετά το Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Η παρούσα κρίση είναι τόσο σοβαρή, επειδή στο επίκεντρό της 

βρίσκεται το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα οι επιδράσεις της να 

µεταδοθούν γρήγορα σε όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και σε όλες 

τις χώρες. Η τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κρίση έχει πιο σοβαρές και µακροχρόνιες 

επιπτώσεις από παρόµοιες κρίσεις του παρελθόντος. Ιστορικά έχει παρατηρηθεί ότι, 

µετά από µια χρηµατοπιστωτική κρίση που έχει επίκεντρο το τραπεζικό σύστηµα και 

εκδηλώνεται υπό συνθήκες ραγδαίας αύξησης των πιστώσεων και ταχείας ανόδου 

των τιµών των περιουσιακών στοιχείων, είναι πιθανό να επακολουθήσει σοβαρή 

οικονοµική ύφεση. Αυτό συνέβη και µε την παρούσα κρίση. Οι συνέπειες της κρίσης 

µεγεθύνθηκαν από την κατάρρευση της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτών.   

     Πριν εκδηλωθεί η παρούσα κρίση, όλες οι οικονοµικές µονάδες (επενδυτές, 

αποταµιευτές, επιχειρήσεις και νοικοκυριά) προσδοκούσαν ένα λαµπρό µέλλον και 

πωλούσαν χωρίς δυσκολία αξίες υψηλού κινδύνου, καθώς οι αγοραστές 

υποτιµολογούσαν τον κίνδυνο. Το αποτέλεσµα ήταν να εµφανιστεί χρηµατιστηριακή 

«φούσκα», που επηρέασε αρνητικά τις τιµές των ακινήτων και αύξησε το βαθµό 

µόχλευσης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η κρίση προκάλεσε γρήγορα 

τριγµούς στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και ανέδειξε τις σοβαρές 

αδυναµίες του. Οι τιµές των αξιών κατέγραψαν ελεύθερη πτώση και έγιναν 

εξαιρετικά ευµετάβλητες στο άκουσµα ―από τους επενδυτές― κάθε «νέας είδησης». 

Η έλλειψη εµπιστοσύνης οδήγησε στην επιβολή υψηλών επισφαλίστρων κινδύνου 

και, συνεπώς, στη διαµόρφωση των επιτοκίων δανεισµού στη διατραπεζική αγορά σε 

ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα. Η πιστωτική κρίση γρήγορα µεταδόθηκε και στον 

πραγµατικό τοµέα, µε µείωση της παραγωγής και µε την αναβολή 

προγραµµατισµένων επενδυτικών σχεδίων.  

     Από το καλοκαίρι του 2007 έως το Σεπτέµβριο του 2008 η παγκόσµια 

οικονοµία δέχθηκε την ταυτόχρονη επίδραση από δύο αντίρροπες δυνάµεις. Πρώτον, 

την απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων και µετοχών) στις χώρες 

υψηλού εισοδήµατος και δεύτερον, τη ραγδαία και συνεχή αύξηση των τιµών των 
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εµπορευµάτων (τροφίµων, µετάλλων και πετρελαίου), που προκάλεσε διατροφική και 

ενεργειακή κρίση. Από τη µια πλευρά, η πιστωτική κρίση έπληξε τις αξίες των 

ακινήτων (τόσο ως περιουσιακών στοιχείων όσο και ως εξασφαλίσεων για δάνεια) 

και κατά συνέπεια περιόρισε την κατανάλωση των νοικοκυριών και τη ρευστότητα 

και την κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες προχώρησαν σε εκτεταµένες 

διαγραφές δανείων και σε µείωση της απασχόλησης.  

Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισµός των τιµών των βασικών εµπορευµάτων 

αντανακλούσε εν µέρει κερδοσκοπικές κινήσεις των επενδυτών που προσπαθούσαν 

να καλυφθούν (hedging) έναντι του φθίνοντος δολαρίου, ενώ δεν είναι ακόµη 

ξεκάθαρο σε ποιο βαθµό αποτελούσε πρόσκαιρο πληθωρισµό κόστους ή ήταν 

συνέπεια µιας µονιµότερης, δοµικής αλλαγής στη διεθνή ζήτηση και τον 

καταµερισµό εργασίας. Η σηµαντική πτώση, από το Σεπτέµβριο του 2008, των 

διεθνών τιµών ενέργειας και τροφίµων λειτούργησε ως πρόδροµος δείκτης της 

επερχόµενης ύφεσης. 

     Οι οικονοµικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία το 2008, ιδίως το τελευταίο 

τρίµηνο, επηρεάζοντας δυσµενώς τις προοπτικές για την παραγωγή, την απασχόληση 

και τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές σε όλες τις περιοχές του κόσµου. Στη φάση 

που διανύουµε, η χρηµατοπιστωτική και µακροοικονοµική κρίση τροφοδοτούν η µία 

την άλλη σχηµατίζοντας ένα φαύλο κύκλο: η χρηµατοπιστωτική αστάθεια συµπιέζει 

τη δραστηριότητα του πραγµατικού τοµέα της οικονοµίας και, µε τη σειρά της, η 

υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας προσθέτει προσκόµµατα στις ήδη 

διαταραγµένες λειτουργίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Το γεγονός αυτό µεταθέτει 

χρονικά την εξοµάλυνση των συνθηκών χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών και δυσχεραίνει την ταχεία έξοδο από την κρίση. Είναι αλήθεια ότι 

υπήρξαν ενδείξεις ηπιότερης επιβράδυνσης ή και σταδιακής σταθεροποίησης της 

οικονοµικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία µιας αίσθησης αισιοδοξίας ότι η ανάκαµψη µπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα 

από ό,τι αναµενόταν. Οι ενδείξεις αυτές, ωστόσο, δεν προδικάζουν κατ’ ανάγκη τη 

γρήγορη επιστροφή στην ανάπτυξη. Ο βαθµός αβεβαιότητας για την πορεία της 

παγκόσµιας και της ευρωπαϊκής οικονοµίας παραµένει υψηλός.  

     Την τελευταία διετία το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα παρακολουθεί την 

εξέλιξη µιας κρίσης της οποίας οι προεκτάσεις δεν έχουν ακόµα καθορισθεί. Η 

διεθνής κρίση έχει δηµιουργήσει τρία κύρια προβλήµατα: Έλλειψη ρευστότητας, 
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αφερεγγυότητα και αποµόχλευση. Η αποµόχλευση είναι αυτή που µεταφέρει την 

κρίση από τον χρηµατοοικονοµικό χώρο στην πραγµατική οικονοµία και πηγάζει από 

τα προηγούµενα δύο προβλήµατα, την αφερεγγυότητα και την έλλειψη 

ρευστότητας. Αποµόχλευση σηµαίνει ότι οι τράπεζες προσπαθούν να περιορίσουν το 

µέγεθός τους µέσω των δανείων τους επειδή δεν δύνανται να βρουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές τους.  Έτσι, περιορίζουν τις 

πιστώσεις και οδηγούν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε συρρίκνωση των 

δραστηριοτήτων τους, γεγονός που σηµαίνει µείωση του προσωπικού, αύξηση της 

ανεργίας, λιγότερο εισόδηµα και επιµήκυνση της ύφεσης.  

     Όπως ήταν αναµενόµενο, η ανασφάλεια που προκάλεσε η κρίση µεταφέρεται 

στις χρηµαταγορές και το επενδυτικό κοινό. Η διεθνής κρίση έχει πλήξει την καρδιά 

του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, στερώντας από την κινητήριο δύναµη: τη 

ρευστότητα. Τα µικρότερα πιστωτικά ιδρύµατα είναι τα πρώτα που επιβαρύνονται 

καθώς έχουν µικρότερη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και ακόµη πιο αυξηµένο 

κόστος χρηµατοδότησης από τους µεγάλους οµίλους. Γενικότερες πιέσεις που 

προέρχονται από τους διεθνείς εποπτικούς κανόνες, αρχής γενοµένης από τη 

Βασιλεία II, είχαν δηµιουργήσει, πριν ακόµη από την κρίση, ασφυκτικό περιβάλλον 

για τις µικροµεσαίες τράπεζες.    

     Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισµοί και πολυεθνικές 

εταιρείες µε έκθεση στην αγορά των sub-prime loans, παρατηρούν τις µετοχές τους 

να σηµειώνουν ιστορικά χαµηλά επίπεδα, συµπαρασύροντας ταυτόχρονα τους 

γενικούς δείκτες των ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας και µε αβέβαιες τις έως τότε 

προεκτάσεις στον υπόλοιπο κόσµο και την πραγµατική οικονοµία. Τον Μάρτιο του 

2008, ο χρηµατοοικονοµικός οργανισµός Bear Stearns βρίσκεται στο χείλος της 

χρεοκοπίας (εξαγοράζεται από την J.P Morgan προς $10/µετοχή, ενώ πριν την κρίση 

η τιµή της διαπραγµατευόταν προς $100/µετοχή), καθώς αδυνατεί να αντλήσει 

κεφάλαια από την φειδωλή αγορά. 

            Η κατάσταση οξύνεται µε την χρεοκοπία της µεγάλης επενδυτικής τράπεζας 

Lehman Brothers, την εξαγορά των RBS και Fortis από τις κυβερνήσεις τους, τη 

µετατροπή των Goldman Sachs και Morgan Stanley σε εταιρείες συµµετοχών υπό την 

εποπτεία της FED, και την χρεοκοπία ενός µεγάλου συνόλου χρηµατοοικονοµικών 

ιδρυµάτων παγκοσµίως. Παράλληλα ο κρατικός παρεµβατισµός ανακτά έδαφος 

προκειµένου να διασωθούν το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η 
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οικονοµία. Η κρίση κλονίζει την πραγµατική οικονοµία που εκφράζεται και µέσω της 

αδυναµίας του επιχειρηµατικού κόσµου να αντλήσει κεφάλαια, ίδια ή δανειακά, 

αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία του. Άµεση συνέπεια ήταν να συρρικνωθούν η 

παραγωγή, το εµπόριο και η κατανάλωση, αυξάνοντας την ανεργία και µειώνοντας το 

εθνικό εισόδηµα των χωρών. Τέλος, και το διεθνές εµπόριο πλήττεται σηµαντικά 

παρασύροντας την ναυτιλία, τις εξαγωγές και το τουριστικό συνάλλαγµα. Έτσι 

συµπληρώνεται το σκηνικό συµβάλλοντας στη γρήγορη επιδείνωση της ύφεσης και 

επιτείνοντας την µεγάλη αβεβαιότητα στην παγκόσµια αγορά σχετικά µε την διάρκεια 

της κρίσης. 

     Οι διεθνείς διασυνδέσεις και το µέγεθος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

συνεπάγονται ότι η κρίση έχει ισχυρές αρνητικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε 

όλους τους συµµετέχοντες. Η εµπειρία από το παρελθόν διδάσκει ότι κρίσεις αυτού 

του είδους έχουν σοβαρές και σχετικά µακροχρόνιες επιπτώσεις στις οικονοµίες, στο 

ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, στην απασχόληση και το διεθνές εµπόριο.  Όλα τα 

οικονοµικά µεγέθη εξελίσσονται σήµερα αρνητικά: διόγκωση της ανεργίας, 

διάβρωση του πραγµατικού εισοδήµατος, πτώση των χρηµατιστηριακών αξιών, 

άνευ προηγουµένου ‘πιστωτικό σφίξιµο’ της οικονοµίας από τις τράπεζες. Από 

αυτή την αρνητική εξέλιξη, αναµένεται και µια «θετική» συνέπεια: οι καταναλωτές 

περιορίζουν την αλόγιστη κατανάλωση επί πιστώσει και καλούνται να 

προσαρµοσθούν σε περισσότερο σώφρονες συµπεριφορές, βασισµένες στα 

πραγµατικά εισοδήµατά τους.  

Μια από τις σηµαντικότερες επιπτώσεις είναι η µείωση των ρυθµών 

χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις τράπεζες λόγω των 

προβληµάτων κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας που αυτές αντιµετωπίζουν, τα 

οποία προβλήµατα (και η διαιώνισή τους) οδηγούν σε σηµαντική µείωση τους 

ρυθµούς ανάπτυξης του ενεργητικού τους. Αυτή η απότοµη διακοπή της ροής των 

πόρων, η οποία µάλιστα ακολουθεί µια περίοδο αφθονίας πόρων και χαµηλών 

επιτοκίων σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά αλλά και στο δηµόσιο τοµέα, αποτελεί µια από 

τις σηµαντικότερες απειλές για την οικονοµική ανάπτυξη. Η διακοπή αυτή δεν είναι 

το αποτέλεσµα στενότητας πόρων παγκοσµίως, αλλά (α) της ξαφνικής αλλαγής της 

στάσης των δανειστών έναντι των δανειζοµένων λόγω του φόβου (κινδύνου) µη 

δυνατότητας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, (β) των προβληµάτων 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών λόγω των υψηλών απωλειών κεφαλαίων που 
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προέκυψαν από τις ζηµίες που υπέστησαν, αφενός από τα προβληµατικά δάνεια, τα 

οποία παρείχαν χωρίς φειδώ σε πιστούχους αµφιβόλου φερεγγυότητας, και αφετέρου 

από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου υψηλού ρίσκου που πραγµατοποίησαν και (γ) της 

«προ-κυκλικότητας» των κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια, που τώρα, εν µέσω 

της κρίσης, απαιτούν σηµαντικά, πρόσθετα κεφάλαια για το τραπεζικό σύστηµα, 

χωρίς να έχουν µεριµνήσει γι’ αυτά στην ανοδική φάση του οικονοµικού κύκλου.  

     Παρόλο που κανείς δεν είχε προβλέψει εγκαίρως τον κίνδυνο, σήµερα πλέον 

όλοι αναγνωρίζουν ως «πηγή του κακού» τη στρεβλή λειτουργία του παγκόσµιου 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Με αποτέλεσµα σήµερα να παρακολουθούµε 

µεγάλες επιχειρήσεις να καταρρέουν ή να κρατικοποιούνται, µείωση ή και παύση της 

παραγωγικής διαδικασίας, εκατοµµύρια εργαζοµένους να χάνουν τη θέση τους ή να 

δέχονται µείωση των αποδοχών τους, µε παράλληλη πτώση στα κέρδη και τις 

πωλήσεις επιχειρήσεων. Έχουµε γίνει µάρτυρες τεράστιων αλλαγών στον τρόπο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, στις 

πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων, στον τρόπο που αντιµετωπίζουµε πλέον την 

εργασία, την οικονοµία, το µέλλον.  

    Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα της διεθνούς κρίσης είναι τα ακόλουθα: 

� Κατάρρευση µεγάλων τραπεζών (Lehman Brothers) και στήριξη άλλων µε 

κολοσσιαία ποσά, λόγω, κυρίως, των ζηµιών από προβληµατικά στεγαστικά 

δάνεια και σχετιζόµενες µε αυτά επενδύσεις. 

� Αβεβαιότητα για το µέγεθος των συνολικών ζηµιών ($2,2 τρισ., $3,0 τρισ., 

$4,1 τρισ. ή περισσότερο;). 

� Φαύλος κύκλος αποµόχλευσης: Μείωση τιµών περιουσιακών στοιχείων, 

ζηµίες τραπεζών, µείωση κεφαλαίων τραπεζών, µείωση δανεισµού, µείωση 

ιδιωτικής δαπάνης (κατανάλωσης, επενδύσεων), αύξηση ανεργίας, µείωση 

ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης και ούτω καθεξής. 

� Φόβος και υπερβολικός συντηρητισµός, όταν πριν από ένα χρόνο 

κυριαρχούσε η ευφορία και η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. 

� ∆ιεθνής ύφεση και αύξηση ανεργίας. 

� Ορθή η αντίδραση από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις. Το κράτος 

«σώζει» τις αγορές, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, όπως δίδαξε ο Keynes 
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και οι επίγονοί του. Το κράτος αυξάνει τις δηµόσιες δαπάνες ενώ ο ιδιωτικός 

τοµέας µειώνει τις δαπάνες του. 

� «Πακέτα» διάσωσης τραπεζών, δηµοσιονοµική επέκταση, αύξηση προσφοράς 

ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες ακόµα και µε «ανορθόδοξα» µέσα. 

� Η κρίση ως ευκαιρία για ένα καλύτερο οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα: 

Τόνωση ηθικών αξιών, «χρυσή τοµή» µεταξύ κράτους και αγοράς, µεταξύ 

ατοµικού και συλλογικού συµφέροντος (σηµασία της παιδείας). 

� Πρώτα ενθαρρυντικά «θεσµικά» στοιχεία: Ενδείξεις κατάργησης 

φορολογικών παραδείσων, χαλάρωση του τραπεζικού απορρήτου. Η Σύνοδος 

των G-20 στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009 έθεσε τις βάσεις για 

συντονισµένη έξοδο από την κρίση µέσω της αύξησης των πόρων του ∆ΝΤ, 

της νέας αρχιτεκτονικής του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, της αποφυγής 

του προστατευτισµού και, κυρίως, της διατυπωµένης βούλησης για ενεργό 

παρέµβαση προκειµένου να µην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος 

(Σύνοδος G-20 του 1933). 

 

1.3.9 Η επίδραση της κρίσης στην πραγµατική οικονοµία 

     Εδώ και δύο περίπου χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη η χειρότερη οικονοµική 

κρίση που γνώρισε ο κόσµος από το 1929 και µετά. Μια κρίση, η οποία ξεκίνησε από 

τις Η.Π.Α., µε τη µορφή της χρηµατοπιστωτικής αναταραχής και µέσα από µια σειρά 

αλυσιδωτών επιπτώσεων, µεταφέρθηκε µε πρωτοφανή ένταση στην πραγµατική 

οικονοµία όλου σχεδόν του πλανήτη.         

     Η πραγµατική οικονοµία αφορά στα εισοδήµατα όλων µας, την απασχόλησή 

και την κατανάλωσή µας. Όταν µια τέτοια τραπεζική και χρηµατοοικονοµική κρίση 

αρχίσει να επηρεάζει και να µειώνει το διαθέσιµο εισόδηµα και την κατανάλωση µας 

τότε λέµε ότι έχουµε πλέον κρίση και στην πραγµατική οικονοµία. Η µετάδοση της 

τραπεζικής κρίσης στην πραγµατική οικονοµία και την καθηµερινότητα µας δεν είναι 

δύσκολο να γίνει όταν η πρώτη είναι ευρείας κλίµακας. Το άµεσο αποτέλεσµα της 

τραπεζικής κρίσης που διανύουµε είναι η έλλειψη ρευστότητας και η συνεπακόλουθη 

αύξηση των επιτοκίων. Τη ρευστότητα οι τράπεζες την αντλούν από την αγορά 

(καταθέτες) αλλά και από τη διατραπεζική αγορά (δανειακή αγορά µεταξύ των 

τραπεζών). Η διατραπεζική αγορά δε λειτουργεί διότι οι τράπεζες δεν εµπιστεύονται 
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η µία την άλλη, διότι δε γνωρίζουν την πραγµατική τους οικονοµική κατάσταση και 

έτσι αναγκάζονται να καταφεύγουν µόνο στους καταθέτες παρέχοντας υψηλά 

επιτόκια για να τους δελεάσουν. Έτσι παρατηρείται το φαινόµενο να έχουµε 

µειωµένο ρευστό στην αγορά, το οποίο δίδεται µε το σταγονόµετρο στους 

δανειολήπτες µε υψηλά επιτόκια.   

     Λόγω της κρίσης και της συνεπαγόµενης αβεβαιότητας στον τραπεζικό χώρο 

οι καταθέτες φοβούµενοι την απώλεια των καταθέσεών τους αποσύρουν µαζικά τα 

χρήµατά τους έτσι ώστε να τα προστατεύσουν από πιθανή πτώχευση της τράπεζας. 

Άµεσο αποτέλεσµα είναι φυσικά η µείωση της ρευστότητας των τραπεζών, η µείωση 

των χρηµατικών τους διαθεσίµων δηλαδή για δανεισµό στις οικονοµικές µονάδες που 

τον χρειάζονται για κατανάλωση ή για την εκτέλεση κερδοφόρων επενδυτικών 

πλάνων. Ο δανεισµός µειώνεται στην οικονοµία και αυτό σηµαίνει µείωση της 

κατανάλωσης, µείωση των επενδύσεων και µείωση της απασχόλησης. Αυτό που 

συµβαίνει π.χ. στην αµερικανική οικονοµία στις µέρες µας λόγω της µειωµένης 

ρευστότητας των τραπεζών είναι ότι αυτές είναι πλέον πολύ φειδωλές στην παροχή 

δανείων, τόσο καταναλωτικών όσο και επιχειρηµατικών. Η µείωση του δανεισµού για 

καταναλωτικούς σκοπούς σηµαίνει άµεσα την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης και 

των πωλήσεων των αγαθών που πωλούνται µέσω δανείων, πιστωτικών καρτών και 

γενικότερα µέσω καταναλωτικής πίστης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας αγοράς 

είναι αυτή των αυτοκινήτων, τα οποία στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρώπη στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία πωλούνται µέσω καταναλωτικών δανείων ή 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing). 

     Αυτή είναι και η αιτία των έντονων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 

αυτοκινητοβιοµηχανία στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη καθώς οι ευρωπαϊκές 

αυτοκινητοβιοµηχανίες πωλούν στις ΗΠΑ σηµαντικό µερίδιο της παραγωγής τους. 

Παρατηρείται µια δραµατική πτώση των πωλήσεων για τα επιβατικά και για τα πολύ 

δηµοφιλή στην αµερικανική αγορά SUV. Για τον λόγο αυτό βλέπουµε να αντιδρούν 

οι επιχειρήσεις αυτές µε µείωση της παραγωγής (γαλλικά και γερµανικά εργοστάσια 

κλείνουν για δύο-τρεις εβδοµάδες) λόγω µείωσης των πωλήσεων, και αναπόφευκτα 

σηµειώνεται και µείωση του εργατικού δυναµικού µε προσωρινές ή µόνιµες 

απολύσεις υπαλλήλων όπως βλέπουµε σε Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία, κλπ. 

     Πέραν της κατανάλωσης, όµως, η οποία πλήττεται από την έλλειψη 

ρευστότητας των τραπεζών, πλήττεται και η προσφορά. ∆εν υπάρχουν δανεικά 
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κεφάλαια όπως είδαµε παραπάνω για επενδύσεις καθώς οι τράπεζες θέλουν να 

διατηρούν την όποια ρευστότητα έχουν προκειµένου να µπορούν να εξυπηρετούν 

τους αποταµιευτές τους όταν θέλουν να κάνουν αναλήψεις των χρηµάτων τους. 

Πλέον δεν µπορούν να βασιστούν στην διατραπεζική αγορά, καθώς σε περιβάλλον 

κρίσης δεν υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια για δανεισµό από άλλα χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα. Το να µη δίνονται δάνεια όµως στις επιχειρήσεις για να πραγµατοποιήσουν 

τα επενδυτικά προγράµµατα που είχαν καταρτίσει σηµαίνει µείωση των επενδύσεων, 

της παραγωγής, αλλά και της απασχόλησης. Έτσι, η οικονοµία δεν επιτυγχάνει τους 

ρυθµούς ανάπτυξης που ήταν αναµενόµενοι πριν την κρίση και περνάει στη φάση που 

οι οικονοµολόγοι ονοµάζουν ύφεση. Η κρίση πλέον περνάει στην πραγµατική 

οικονοµία και την αισθανόµαστε στην καθηµερινή µας ζωή µέσω της ανεργίας και 

των χαµηλών εισοδηµάτων. 

     Η επίδραση της τρέχουσας κρίσης στην πραγµατική οικονοµία ασκείται 

κυρίως µέσω των επιπτώσεών της στα νοµισµατικά µεγέθη, την πιστωτική 

επέκταση και την εν γένει επενδυτική δραστηριότητα των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται παρακάτω οι παράµετροι αυτοί.  

     Ο πρώτος δίαυλος, λοιπόν, µέσω του οποίου η κρίση επηρεάζει την 

πραγµατική οικονοµία είναι τα επιτόκια. Ωστόσο, η µείωση του βασικού 

βραχυχρόνιου επιτοκίου από τις κεντρικές τράπεζες δεν έχει τις επιθυµητές συνέπειες 

διότι, λόγω της συναλλακτικής εµπλοκής, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη µείωση 

του κόστους χρήµατος στη διατραπεζική αγορά, ενώ η επίπτωσή της στις αποφάσεις 

εταιριών και ιδιωτών για κατανάλωση και επενδύσεις και τελικά στην πραγµατική 

οικονοµική δραστηριότητα και τον πληθωρισµό δεν είναι πάντοτε σαφής, καθώς 

εξαρτάται από την ευελιξία στο ονοµαστικό κόστος εργασίας. Η επίδραση της 

µεταβολής του βασικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας είναι εντονότερη α) όσο 

µεγαλύτερο είναι το ποσοστό της συνολικής αξίας καταθέσεων και χορηγηθέντων 

δανείων στο σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, αντίστοιχα, στον ισολογισµό 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, και β) όσο ταχύτερη είναι η προσαρµογή από τα 

ιδρύµατα των επιτοκίων που προσφέρουν για καταθέσεις και ζητούν για χορηγήσεις, 

εξαρτώµενη µε τη σειρά της από την έκθεση του ανταγωνισµού µεταξύ των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, από το γενικό επίπεδο χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης στην οικονοµία, και από την υφιστάµενη κατάσταση των 

ισολογισµών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και των πελατών τους.     
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     Ο δεύτερος δίαυλος µέσω του οποίου η κρίση επηρεάζει την πραγµατική 

οικονοµία, και ο οποίος λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς τον πρώτο, είναι οι 

επιπτώσεις της µεταβολής στη συνολική δραστηριότητα τιτλοποίησης 

χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και χρηµατοοικονοµικής καινοτοµίας  γενικότερα 

από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πάνω στις τρέχουσες αποτιµήσεις των 

χορηγηθέντων δανείων στη δευτερογενή αγορά, και τελικά πάνω στην ευαισθησία µε 

την οποία τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε συγκριτικά υψηλό ποσοστό 

δραστηριότητας σε τιτλοποιήσεις και συναλλαγές επί πιστωτικών παραγώγων, 

αναπροσαρµόζουν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεών τους.    

     Ο τρίτος δίαυλος είναι η πιστωτική συµπεριφορά των ίδιων των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία εξαρτάται από την εν γένει αποτελεσµατική 

λειτουργία της πιστωτικής αγοράς, την τυχόν παρουσία εµποδίων και αγκυλώσεων 

στην πιστωτική επέκταση, αλλά και την έκταση και ευκολία αµοιβαίας 

υποκατάστασης µεταξύ χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών 

απαιτήσεων / υποχρεώσεων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η επίδραση του 

πιστωτικού διαύλου είναι εντονότερη όσο ευκολότερη είναι η υποκατάσταση 

εναλλακτικών, προς τις καταθέσεις, πηγών άντλησης κεφαλαίων από τα ιδρύµατα, 

και όσο ευκολότερη είναι η υποκατάσταση εναλλακτικών πηγών άντλησης 

πιστώσεων από τους δυνητικούς οφειλέτες, ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

και τα νοικοκυριά (που δεν έχουν συνηθίσει στην εναλλαγή). Ο πιστωτικός δίαυλος 

λειτουργεί αφενός µέσω του επηρεασµού των ισολογισµών των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων (περιορισµένη επίδραση) και αφετέρου µέσω του επηρεασµού των 

ισολογισµών των οφειλετών τους (ευρεία επίδραση).    

     ∆εδοµένου ότι η εµφάνιση νέων σύνθετων χρηµατοπιστωτικών µέσων έχει 

παράγει στις αγορές νέα εργαλεία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

οφειλετών, η αύξηση πληροφόρησης στις πιστωτικές αγορές µπορεί να αποτρέψει την 

απελευθέρωση του εξωτερικού ασφαλίστρου κινδύνου χρηµατοδότησης και ως εκ 

τούτου να περιορίσει την αποτελεσµατικότητα του δεύτερου διαύλου 

(χρηµατοπιστωτική επέκταση). 

     Ο τέταρτος δίαυλος, ο οποίος λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τον 

προηγούµενο,  είναι: 1) η επίδραση της πώλησης των συµβατικών δικαιωµάτων που 

απολαµβάνουν τα υποκείµενα της τιτλοποίησης χρηµατοπιστωτικά µέσα (πχ. δάνεια) 

πάνω στους ισολογισµούς των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της ρευστότητάς 
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τους, 2) η δυνατότητα περαιτέρω µεταφοράς πιστωτικού κινδύνου στοιχείων εκτός 

ισολογισµού και συνεπώς η περαιτέρω διευκόλυνση της πιστωτικής επέκτασης των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, και 3) η έκταση στην οποία η κατάλληλη χρήση 

εσωτερικών συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων θα συµβάλει στην ανακατανοµή και 

διάχυση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών, επιτρέποντας την βελτίωση των 

ισολογισµών τους και την πιστωτική τους επέκταση. 

     Ο πέµπτος δίαυλος µέσω του οποίου η κρίση επηρεάζει την πραγµατική 

οικονοµία είναι η συµπεριφορά ανάληψης επενδυτικού κινδύνου των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία καθορίζεται από α) την µεταβολή στην αξία 

των εγγυήσεων που διατηρούν τα ιδρύµατα, στις χρηµατιστηριακές τιµές και 

ταµειακές εισροές που επηρεάζουν αναπόφευκτα την συνολική συµπεριφορά των 

αγορών της εθνικής οικονοµίας, η οποία είναι εντονότερη εάν η συσχέτιση 

διακυµάνσεων µεταξύ πιστωτικού κύκλου και χρηµατιστηριακού κύκλου είναι 

υψηλή, και β) την έκταση στην οποία η µεταβολή χρηµατιστηριακών τιµών θα 

επιφέρει απόκλιση µεταξύ πραγµατοποιηθέντων και επιθυµητών ονοµαστικών 

αποδόσεων, οδηγώντας τους θεσµικούς επενδυτές σε συνεχιζόµενη ρευστοποίηση 

τίτλων «αµφίβολης» ποιότητας, η ένταση της οποίας εξαρτάται από το επίπεδο 

δανεισµού τους και την ασφάλεια που παρέχει η κεντρική τράπεζα.  

     Η αποτελεσµατικότητα του πέµπτου διαύλου επηρεασµού της πραγµατικής 

οικονοµίας θα εξαρτηθεί από την έκταση της χρηµατοοικονοµικής καινοτοµίας και 

την υιοθέτηση αλλαγών στο ρυθµιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας (κανόνες 

Βασιλείας II), οι οποίες θα επηρεάσουν την γενική αντίληψη και θα ενισχύσουν το 

ρόλο της αποτίµησης και διαχείρισης κινδύνου από τους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς. Ωστόσο, η υιοθέτηση εσωτερικών υποδειγµάτων διαχείρισης κινδύνου 

που βασίζονται στην τρέχουσα (mark-to-market) αποτίµηση χρηµατοπιστωτικών 

µέσων δεν είναι ο κατάλληλος οδηγός επενδυτικής συµπεριφοράς των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε περιόδους ανωµαλίας των αγορών.  

     Με βάση στοιχεία της ECB κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιόδου 

χαµηλών επιτοκίων και έντονης δραστηριότητας µεταφοράς πιστωτικού κινδύνου, τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της ευρωζώνης, όχι µόνο αύξησαν τη χορήγηση 

πιστώσεων σε εταιρίες του µη χρηµατοοικονοµικού τοµέα περισσότερο από το 

αναµενόµενο βάσει των εξελίξεων στα θεµελιώδη µεγέθη τους, όπως η επένδυση 

παγίου κεφαλαίου, η εσωτερική χρηµατοδότηση και το κόστος κεφαλαίου, οι οποίοι 
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παραδοσιακά εξηγούν την αύξηση πιστώσεων αρκετά καλά, αλλά επίσης επέδειξαν 

πιστωτική συµπεριφορά αυξηµένου κινδύνου, η οποία αντιστράφηκε στα µέσα του 

2007 µε το ξέσπασµα της κρίσης.  

     Είναι γεγονός ότι τα εµπειρικά αυτά συµπεράσµατα έχουν παραχθεί κυρίως 

επί στατιστικών δειγµάτων που καλύπτουν µια περίοδο υψηλής δραστηριότητας 

τιτλοποίησης και συναλλαγών σε πιστωτικά παράγωγα. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να 

αποκλειστεί ότι τα συµπεράσµατα αυτά ισχύουν µόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων 

χαµηλής αστάθειας στις αγορές, άφθονης ρευστότητας και µετρίων επιπέδων 

κινδύνου. Πράγµατι, τα πρόσφατα γεγονότα έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια 

περιόδων ανωµαλίας των αγορών, οι αγορές τιτλοποιηµένων προϊόντων και 

πιστωτικών παραγώγων µπορούν να βαλτώσουν. 

          

1.3.10 Συµπέρασµα 

Τα ερωτήµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις των νέων χρηµατοπιστωτικών µέσων 

και τη µεταβαλλόµενη φύση της µεσολαβητικής χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας 

αναζωπυρώθηκαν κατά την τρέχουσα κρίση. Οι πρόσφατες ενδείξεις της αντίληψης 

των αγορών τονίζουν ότι το 70 – 80% των  χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, που 

ασκούν δραστηριότητα τιτλοποίησης απαιτήσεων, αποκρίθηκε ότι τρέχουσες 

δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων µέσω τιτλοποίησης θα παρακώλυαν την 

χορήγηση πιστώσεων σε χαµηλό ή υψηλό βαθµό (ECB Bulletin, 8/2008). Αν και η 

επιβράδυνση στη δραστηριότητα τιτλοποίησης απαιτήσεων δεν αναµένεται να είναι 

µόνιµη ούτε να καταργηθεί, η δραστηριότητα µάλλον θα λάβει διαφορετικές µορφές 

στο µέλλον, ενδεχοµένως ως αποτέλεσµα ενός συνδυασµού νέων ρυθµιστικών 

απαιτήσεων και µεταβαλλόµενων πρακτικών αγοράς.  

  Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα κρίση έχει δείξει ότι η επίδραση των 

χρηµατοοικονοµικών καινοτοµιών και ο µεσολαβητικός ρόλος των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων χαρακτηρίζεται από συνεχή µετασχηµατισµό. 

Ειδικότερα, η δυνατότητα και προθυµία των ιδρυµάτων να διαχωρίσουν, 

µετασχηµατίσουν και πουλήσουν πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο βρίσκεται 

αποφασιστικά αντιµέτωπη µε την οµαλή λειτουργία των πιστωτικών αγορών. Στο 

πλαίσιο αυτό, η γενική επίδραση ενός στεγνώµατος στις αγορές µεταφοράς 

πιστωτικού κινδύνου στην πραγµατική οικονοµία απαιτεί καλύτερη κατανόηση. Είναι 
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δύσκολο να εξακριβωθεί a priori η αντίδραση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

στην τρέχουσα κρίση και η επίδραση της αντίδρασης αυτής στην πραγµατική 

οικονοµία. Το πιθανότερο είναι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να χαρακτηριστεί από 

ένα ορισµένο βαθµό παραδοσιακής ανα-διαµεσολάβησης και ανα-κεφαλαιοποίησης, 

η έκταση των οποίων εξαρτάται ουσιαστικά από την οικονοµική ευρωστία των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και την ασκούµενη δηµόσια πολιτική.  

     Η µείωση αποδοτικότητας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων έχει 

προέλθει κυρίως από τις αναπροσαρµογές αποτίµησης (µε βάση τρέχουσες τιµές) 

των εµπορεύσιµων χρηµατοοικονοµικών τους στοιχείων και από το αυξανόµενο 

κόστος αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου και όχι από τις κεφαλαιακές απώλειες 

στα χαρτοφυλάκια δανείων τους. Αυτό σηµαίνει, επίσης, ότι µέχρι τώρα η επίδραση 

της κρίσης στον µη χρηµατοοικονοµικό τοµέα της ευρωπαϊκής οικονοµίας είναι 

ακόµη περιορισµένη.      

 

1.4 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

1.4.1 Εισαγωγή 

 Με δεδοµένο ότι η κρίση έχει παγκόσµιες διαστάσεις και ότι η µείωση της 

ζήτησης διεθνώς θα πλήξει ανεξαιρέτως όλες τις χώρες, είναι φυσικό ότι θα πλήξει 

στον έναν ή στον άλλο βαθµό και την Ελλάδα. Σε µια κρίσιµη περίοδο για την 

οικονοµική κατάσταση ολόκληρου του πλανήτη, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί αρνητικά 

αναφορικά µε το δηµόσιο έλλειµµα που τη χαρακτηρίζει. Για την ακρίβεια, µετά το 

2004, όταν και κλιµακώθηκε το ελληνικό δηµόσιο έλλειµµα, και µέχρι σήµερα, η 

Ελλάδα έχει βρεθεί στη πιο δυσµενή οικονοµική θέση τα τελευταία πέντε χρόνια, 

αυξάνοντας σταδιακά το έλλειµµά της και προκαλώντας τη δυσφορία των κρατών- 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι πρωτογενείς και 

δευτερογενείς αγορές οµολόγων επηρεάστηκαν σηµαντικά και έπαιξαν σηµαντικό 

ρόλο στην κλιµάκωση του ελλείµµατος. Η ενότητα αυτή θα ασχοληθεί µε το 

ελληνικό δηµόσιο έλλειµµα από το 2004 µέχρι το 2010, σε συνδυασµό µε την 

ανάπτυξη των πρωτογενών και δευτερογενών αγορών οµολόγων κατά τη 

συγκεκριµένη περίοδο. 
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1.4.2 Το ελληνικό δηµοσιο έλλειµµα 

 Το δηµόσιο χρέος αποτελεί µακράν το µεγαλύτερο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία τα τελευταία πέντε χρόνια, λόγω του µεγάλου 

µεγέθους του σε απόλυτες τιµές. Το σηµαντικότερο είναι ότι όσο υπάρχουν 

ελλειµµατικοί προϋπολογισµοί, το δηµόσιο έλλειµµα είναι δύσκολο να καλυφθεί, 

καθώς µείωση του ελλείµµατος σηµαίνει αυτόµατα αύξηση του κρατικού δανεισµού 

από ξένες χώρες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Έτσι, το κόστος 

δανεισµού αυξάνεται και η άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής γίνεται ολοένα και 

δυσκολότερη. Μετά το 2004, όταν και το δηµόσιο έλλειµµα κλιµακώθηκε, η Ελλάδα 

πληρώνει δάνεια περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο χρόνο µε το χρόνο 

αυξάνεται, καθώς τα επιτόκια παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις (www.laosver.gr).  

Σε σχέση µε το 2004, κάθε Έλληνας πολίτης χρωστάει περίπου 55 % 

παραπάνω κατά το 2009, ώστε να αποπληρώσει το δηµόσιο χρέος της χώρας. Πιο 

συγκεκριµένα, ενώ το 2004 το κατά κεφαλήν µερίδιο του δηµοσίου χρέους 

αντιστοιχούσε σε 15.284 ευρώ, σήµερα το ποσό αυτό ανέρχεται σε πάνω από 23.000 

ευρώ (στα τέλη του 2008 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 21.500 ευρώ). Είναι γεγονός 

πως στις αρχές του 2009, το ελληνικό κράτος δανείστηκε 47,6 δισ. ευρώ, ενώ οι τόκοι 

που καταβάλλονται ολοένα και αυξάνονται (www.enet.gr). Αν και οι πρόσφατες 

ανακοινώσεις αντικατοπτρίζουν µια σχετικά καλύτερη κατάσταση της χώρας σε 

σχέση µε το 2008 (µείωση του ΑΕΠ 0,9% το 2009 και στασιµότητα το 2010), το 

µέλλον αναµένεται ιδιαίτερα δυσοίωνο, εάν αναλογιστεί κανείς πως το δηµόσιο 

έλλειµµα έκλεισε το 2009 στο 5 % περίπου του ΑΕΠ, ενώ οι προβλέψεις για το 2010 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 5.7 % (www.enet.gr). 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, πέρα από άστοχες οικονοµικές και 

δηµοσιονοµικές πολιτικές, το δηµόσιο έλλειµµα της Ελλάδας επιδεινώθηκε κυρίως 

λόγω του αυξηµένου κόστους δανεισµού από τρίτους, αλλά και της µεγάλης 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης που έπληξε το παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον. 

Σύµφωνα µε την ακαδηµαϊκή θεωρία αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική πρόοδο 

των κρατών, είναι φυσιολογικό πως µια οικονοµική κρίση, η οποία επηρεάζει άµεσα 

τη διαθέσιµη ρευστότητα, πλήττει κυρίως τις µικρότερες χώρες, µε µικρότερο 

οικονοµικό µέγεθος, σε σχέση µε τις µεγαλύτερες και πιο αναπτυγµένες χώρες. 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 60

Άλλωστε, ο άγραφος νόµος των κεφαλαιαγορών προστάζει πως η µειωµένη 

ρευστότητα και η µαζική αποεπένδυση κεφαλαίων για κλείσιµο θέσεων στρέφουν τα 

κεφάλαια σε τίτλους χωρών όσο το δυνατόν µεγαλύτερου µεγέθους (Τσιµπρής, 

2008). 

Όπως θα αναλυθεί διεξοδικότερα και σε επόµενη ενότητα, κύριο µέρος του 

δηµοσίου χρέους της Ελλάδας έχει αποτελέσει και η αγορά οµολόγων δηµοσίου 

από ξένους επενδυτές. Το πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ουσιαστικά 

στηρίζεται στο συνεχή δανεισµό του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, αλλά και στην 

επιδότηση των παραγωγικών µονάδων για την παραγωγή και προώθηση προϊόντων 

µε ακριβά κοστολόγια και χαµηλή συγκριτικά ποιότητα. Το πρότυπο αυτό είναι 

γεγονός ως έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά του. Και το χειρότερο είναι πως, 

τουλάχιστον για την ώρα, οι ξένοι επενδυτές δεν έχουν αντιληφθεί τη θέληση των 

εκάστοτε κυβερνήσεων για ριζικές αλλαγές, αλλά διακρίνουν διαρκείς οικονοµικές 

αδυναµίες, οι οποίες, λόγω της παγκόσµιας κρίσης, επιδεινώνονται. Έτσι, αντί να 

προτιµούν ελληνικά οµόλογα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους αλλού, και 

ιδιαίτερα στη Γερµανία (www.tovimaonline,gr). 

Σύνθεση χρέους σε ευρώ της κεντρικής κυβέρνησης 

την πενταετία 2004- 2009 

Έντοκα Γραµµάτια

0,8%

Οµόλογα Ε∆

81,0%

∆αν. Τράπ. Ελλάδος

3,8%

Κοινοπρακτικά κ.λπ 

∆άνεια

14,4%

 

Η πορεία του δηµοσίου χρέους και του δηµοσίου ελλείµµατος,  σύµφωνα µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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(Πηγή: www.enet.gr). 

 

1.4.3 Η επίδραση του δηµοσίου ελλείµατος στην αγορά οµολόγων της χώρας 

 Ως προς την πρωτογενή αγορά, στην Ελλάδα, η διαρκής τάση µείωσης των 

ελλειµµάτων και η ανάγκη για αναχρηµατοδότηση παλαιών δανείων οδήγησε στην 

ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς, µε έντονη εκδοτική δραστηριότητα οµολόγων. Είναι 

χαρακτηριστικό πως η ανάπτυξη της πρωτογενούς αγοράς ήταν τέτοια που στα µέσα 

του 2005 είχε καλύψει από µόνη της το µεγαλύτερο µέρος των δανείων που είχε 

λάβει η χώρα από το εξωτερικό. Τα οµόλογα που εκδόθηκαν αφορούν σε διάρκειες 

των 3,5 και 10 ετών, ενώ τα χαµηλά επιτόκια κατά το έτος 2004 έδωσαν τη 

δυνατότητα για την έκδοση οµολόγου µε απόδοση πέραν των 30 ετών. Παράλληλα,, ο 

µεσοσταθµικός συντελεστής κάλυψης του αρχικά εκδιδόµενου ποσού (coverage 

ratio) αυξήθηκε ακόµα περισσότερο κατά το τρέχον έτος σε 3,84 έναντι 2,97 το 2004, 

καταδεικνύοντας την περαιτέρω ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και της 

εµπιστοσύνης των ελλήνων και ξένων επενδυτών για τίτλους του Ελληνικού 

∆ηµοσίου. 

 Όσον αφορά τη δευτερογενή αγορά, αν και η πορεία είναι γενικά 

ικανοποιητική, ακολούθησε φθίνουσα πορεία σε σχέση µε το 2004. Η 
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συναλλαγµατική δραστηριότητα στην εν λόγω αγορά χαρακτηρίστηκε κυρίως από 

την έκδοση τίτλων µεγάλης διάρκειας (10 ετών), το οποίο και αποτέλεσε πόλο έλξης 

για µεγαλύτερες επενδύσεις. Σηµαντικά βήµατα πραγµατοποιήθηκαν στην Η∆ΑΤ για 

εξάλειψη των πλασµατικών συναλλαγών και των ακυρώσεων συναλλαγών εξαιτίας 

τεχνικών λαθών. Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες για την εναρµόνιση, από 

1/1/2006, των εκθέσεων που υποβάλλουν οι Βασικοί ∆ιαπραγµατευτές Αγοράς για τη 

συναλλακτική τους δραστηριότητα στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά τίτλων, 

ύστερα από σχετική πρωτοβουλία της Economic Financial Committee της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.enet.gr). 

 Το τεράστιο δηµόσιο χρέος του ελληνικού κράτους επηρέασε σε µεγάλο 

βαθµό τις αγορές οµολόγων, µε πιο χαρακτηριστική συνέπεια αυτή της φυγής των 

ξένων επενδυτών. Η εξήγηση της συνέπειας αυτής είναι ότι ενώ το δηµόσιο έλλειµµα 

γενικά µειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, σε απόλυτες τιµές συνεχίζει να 

αυξάνεται. Πιο συγκεκριµένα, ενώ στις αρχές του 2004 ανερχόταν σε 168 περίπου 

δις. ευρώ, στο τέλος του 2008 έφτασε τα 229 δις. ευρώ, µια αύξηση λίγο µικρότερη 

από 40 %. Είναι γεγονός πως η µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ της χώρας οφείλεται ως ένα βαθµό σε κάποιες επιτυχηµένες αναπτυξιακές 

πολιτικές, οι απόλυτοι αριθµοί δεν προσφέρουν µεγάλη αισιοδοξία. 

 Ταυτόχρονα, ο διαχωρισµός του δηµοσίου χρέους σε αυτό της κεντρικής και 

αυτό της γενικής κυβέρνησης αποκαλύπτει πως το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 

αυξάνεται µε ταχύτερους ρυθµούς. Πιο συγκεκριµένα, ενώ στις αρχές του 2004 

βρισκόταν περίπου στα 184 δισ. ευρώ, σήµερα ανέρχεται στα 261 δις. ευρώ, κάτι που 

αναδεικνύει το έντονο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, οι 

ξένοι επενδυτές παρακολουθούν µε αυξηµένη προσοχή το χρέος της κεντρικής 

κυβέρνησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον µέσα στα πλαίσια αυτά παρουσιάζουν τα οµόλογα, 

τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης. Η αξία τους 

µάλιστα αυξάνεται, καταγράφοντας αύξηση περίπου 100 % από το 2004 µέχρι τις 

αρχές του 2009, κάτι που δίνει µια πολύ αισιόδοξη πνοή στη δηµοσιονοµική 

κατάσταση της χώρας. Η αύξηση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι το ∆ηµόσιο 

καλύπτει τις οφειλές του προς τα δηµόσια ταµεία µέσω των οµολόγων. Έτσι, το 

συγκεκριµένο έξοδο µετατρέπεται σε έσοδο, το οποίο αυτοµάτως µειώνει το έλλειµµα 

και δεν το επηρεάζει αρνητικά (www.ekathimerini.gr).  
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 Πέρα από αυτό, όµως, τα κρατικά οµόλογα αποτελούν τον πιο βασικό 

παράγοντα για την εξέλιξη του χρέους και της ελληνική οικονοµίας γενικότερα, 

καθώς αποτελούν ενέχυρο για τους ξένους επενδυτές. Πιο συγκεκριµένα, το µεγάλο 

δηµόσιο χρέος αποτελεί ξεκάθαρο κίνδυνο για ξένες τράπεζες, ασφαλιστικά 

ιδρύµατα, ταµεία και οργανισµοί, καθώς η βιωσιµότητά τους κρίνεται σε µεγάλο 

βαθµό από τη βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµίας. Για το λόγο αυτό, οι ξένοι 

φορείς στηρίζονται στη βαθµολόγηση των ελληνικών κρατικών οµολόγων από 

επίσηµους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο ένας από τους οποίους και έχει 

κρίνει τα κρατικά οµόλογα ως οµόλογα «πρώτης κατηγορίας». Ο κίνδυνος έγκειται 

στο αν ο κανονισµός αυτός αλλάξει, καθώς οι άλλοι δύο οίκοι κατατάσσουν τα 

οµόλογα ως «δεύτερης κατηγορίας», η Ελλάδα πιθανότατα να µην µπορέσει ξανά να 

δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι εξελίξεις αυτές καθορίζουν και 

τη γενικότερη στάση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην Ελλάδα και το δηµόσιο 

έλλειµµά της. Αξίζει να σηµειωθεί πως κατά την περίοδο από 2004 έως 2009, η χώρα 

κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού χρέους- εκτός βέβαια της Ελλάδας- είναι 

η Βρετανία, η οποία κατέχει και το 29 % των οµολόγων που εκδόθηκαν στην Ελλάδα 

την τελευταία πενταετία. Γεγονός, πάντως, είναι πως τα τελευταία χρόνια η ποιότητα 

των ελληνικών οµολόγων τίθεται υπό αµφισβήτηση από τα ξένα µέσα ενηµέρωσης 

(www.ekathimerini.gr). Σε µια προσπάθεια αντιστροφής του σκηνικού, η Εθνική 

Τράπεζα το Νοέµβριο του 2009 αύξησε τη θέση της στα ελληνικά οµόλογα σε κάτι 

λιγότερο από 2 δισ. ευρώ, θεωρώντας υπερβολικές τις αντιδράσεις της ευρωπαϊκής 

κοινής γνώµης κατά της ελληνικής οικονοµίας (www.in.gr).  

 Βέβαια, η αβεβαιότητα αναφορικά µε τα ελληνικά οµόλογα δεν είναι 

αποτέλεσµα µόνο του δηµοσίου ελλείµµατος της χώρας, αλλά οφείλεται και στην 

κρίση ρευστότητας, η οποία εξελίχθηκε σε πιστωτική κρίση στις Η.Π.Α.. Η κρίση 

αυτή, όπως ήταν αναµενόµενο, επεκτάθηκε και στην ευρωζώνη, µε αποτέλεσµα η 
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διατραπεζική ρευστότητα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακοπεί 

απότοµα, δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα ανάπτυξης και επιβίωσης των 

εθνικών οικονοµιών. Όπως ήταν φυσικό, η εξέλιξη αυτή έπληξε τους επενδυτές και 

την εµπιστοσύνη τους, προκαλώντας ισχυρή πτώση στις χρηµατιστηριακές αγορές, 

καθώς και µείωση του όγκου συναλλαγών στις αγορές οµολόγων (www.laosver.gr). 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς οµολόγων  σε 

σχέση µε το δηµόσιο έλλειµµα είναι πως η κυβέρνηση αποφάσισε να µειώσει τη µέση 

διάρκεια αυτών που εκδόθηκαν κατά το 2009. Ο λόγος για την ενέργεια αυτή είναι 

ότι η κυβέρνηση επιθυµούσε να µειώσει το χρόνο οφειλής της σε ξένους δανειστές, 

µια που η απόδοση των ελληνικών οµολόγων κατά το 2009 έχει βελτιωθεί σηµαντικά. 

Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται η γενικότερη αβεβαιότητα, η οποία προέρχεται από 

µακρόχρονους δανεισµούς. Έτσι, σε αντίθεση µε το 2008, όταν η διάρκεια των 

οµολόγων ήταν περίπου 8 χρόνια, σήµερα έχει µειωθεί στα 5,5 χρόνια.   

Η Ελλάδα, ευρισκόµενη στο µέσον της διεθνούς κρίσης, υφίσταται τις 

συνέπειές της. Η πρώτη παρατήρηση που µπορεί να κάνει κάποιος είναι ότι η 

συµµετοχή της στην Ευρωζώνη αποδεικνύεται ευεργετική. Όχι µόνο η Ελλάδα πέτυχε 

το δεύτερο υψηλότερο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη τα τελευταία 

χρόνια, αλλά τώρα, εν µέσω της κρίσης, το ευρώ της παρέχει σηµαντική προστασία. 

Χώρες εκτός Ευρωζώνης έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης µε έναν 

ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Η συµµετοχή, όµως, της Ελλάδας στην Ευρωζώνη δεν ήταν 

αρκετή για να προστατεύσει την ελληνική οικονοµία από τη µεγάλη διεύρυνση των 
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επιτοκιακών περιθωρίων δανεισµού (spreads)  του δηµοσίου και των τραπεζών. Αυτό 

συνέβη, πρώτον, διότι η διεθνής κρίση συνέβαλε στην εστίαση των διεθνών αγορών 

χρήµατος και κεφαλαίου στις στρεβλώσεις της  ελληνικής οικονοµίας, και ιδιαίτερα 

στα υψηλά «δίδυµα» ελλείµµατα (ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και γενικής 

κυβέρνησης) και αντιστοίχως στο υψηλό εξωτερικό και δηµόσιο χρέος, και δεύτερον, 

διότι στην παράγωγο αγορά ασφαλιστηρίων συµβολαίων χρέους (CDS), δεν 

ασφαλίζονται µόνο κάτοχοι οµολόγων έναντι ενδεχόµενου κινδύνου χρεοκοπίας 

χωρών ή επιχειρήσεων, αλλά δραστηριοποιούνται και κερδοσκόποι που 

στοιχηµατίζουν ότι θα διαλυθεί η Ευρωζώνη.  

 

1.4.4 Ο αντίκτυπος της κρίσης στην πραγµατική ελληνική οικονοµία 

Στην Ελλάδα, το 2007 ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν 4%, οι προβλέψεις για το 

2008 είναι µεταξύ 3,1% και 3,3% και για το 2009, το ∆ΝΤ προβλέπει 2% ενώ η 

κυβέρνηση στο προσχέδιο του Προϋπολογισµού, 3%.  Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από 

την κρίση κυρίως µέσω δύο καναλιών. Πρώτον, από την χαµηλότερη οικονοµική 

δραστηριότητα στο εξωτερικό, η οποία σηµαίνει χαµηλότερες εξαγωγές, χαµηλότερα 

έσοδα από τον τουρισµό, λιγότερες επενδύσεις από ξένους και χαµηλότερα ναύλα. 

∆εύτερο κανάλι επίδρασης είναι τα υψηλότερα επιτόκια λόγω των διεθνών 

προβληµάτων ρευστότητας, κάτι που συνεπάγεται µικρότερη πιστωτική επέκταση, 

χαµηλότερη κατανάλωση και επενδύσεις. Η ελληνική τραπεζική αγορά, επίσης, 

ενδέχεται να αντιµετωπίσει προβλήµατα στην περίπτωση που δεν τεθούν υπό έλεγχο 

και συνυπολογισθούν δύο εν δυνάµει προβλήµατα: η υπερχρέωση των ελληνικών 

νοικοκυριών και η υπερτιµηµένη αγορά ακινήτων. Η Ελλάδα, όµως, θα αποφύγει 

τραπεζικές χρεοκοπίες και απότοµους περιορισµούς στις παρεχόµενες πιστώσεις, που 

προέρχονται από την έλλειψη φερεγγυότητας. 

     Ως προς την πραγµατική οικονοµία της χώρας µας, η κρίση έχει αρχίσει να 

εκδηλώνεται πραγµατικά σε όρους αγοράς και αντικατοπτρίζεται κυρίως στην στάση 

των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η ανάδειξη των ελλειµµάτων στα ισοζύγια 

τρεχουσών συναλλαγών σε κίνδυνο, αποτελεί ανησυχητική ένδειξη για την Ελλάδα. 

Οπωσδήποτε, στην ελληνική οικονοµία δεν είχαµε τη δηµιουργία φούσκας ούτε στην 

αγορά ακινήτων, ούτε στην πιστωτική επέκταση, κατάσταση που χαρακτηρίζει τις 

οικονοµίες των χωρών που σήµερα αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα. 
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Ήδη, όµως, οι ενδείξεις της κρίσης έχουν αρχίσει να γίνονται εµφανείς σε διάφορους 

τοµείς της οικονοµίας. Τα πραγµατικά προβλήµατα της κρίσης διαφάνηκαν στην 

ελληνική οικονοµία, µε την άνοδο των επιτοκίων και το συντηρητισµό του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να πλήττει δανειολήπτες, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

την αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών και λοιπές πτυχές της αγοράς, µε 

άµεσο αντίκτυπο στην οικονοµία. Πολλοί δείκτες της οικονοµικής συγκυρίας 

καταγράφουν υποχώρηση των τιµών τους, σε σχέση µε τα περυσινά επίπεδά τους. Η 

ελληνική οικονοµία είναι ευάλωτη στις κρίσεις, διότι η παραγωγική βάση είναι ισχνή, 

η εξάρτηση από το κερδοσκοπικό κεφάλαιο είναι µεγάλη και η δοµή της εύθραυστη, 

αφού οι βασικοί της τοµείς, όπως ναυτιλία, τουρισµός, οικοδοµή, είναι οι πιο 

εκτεθειµένοι στην κρίση. Σηµειώθηκε σηµαντική κάµψη της οικοδοµικής 

δραστηριότητας , καθώς και µείωση του τζίρου του λιανικού εµπορίου.  

     Επιπλέον, η κρίση επεκτείνεται και στο κοινωνικό κράτος, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα το τι συµβαίνει σήµερα στο χώρο της υγείας, ενώ σε 

δύσκολη οικονοµικά θέση βρίσκονται και τα ασφαλιστικά ταµεία. Το δυστύχηµα 

είναι ότι η διεθνής κρίση συναντάται µε εσωτερικές αδυναµίες που προετοιµάζουν 

µια κρίση ευρύτερη, µε το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης να υποχωρεί κάτω από το 

2% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα η κρίση φέρνει στην επιφάνεια και στην προσοχή των 

διεθνών επενδυτών τις αυτόχθονες µακροχρόνιες αδυναµίες της χώρα µας, δηλαδή τα 

διπλά ελλείµµατα, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο µακροχρόνιας στασιµότητας. 

Συνεπώς, η µεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα στη δύσκολη αυτή συγκυρία είναι η 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κρίσης, δεδοµένων των µακροχρόνιου χαρακτήρα, 

διαρθρωτικών αδυναµιών της ελληνικής οικονοµίας, που αποτυπώνονται: 

• στο υψηλό ποσοστό δηµόσιου χρέους και τα µεγάλα δηµοσιονοµικά 

ελλείµµατα  

• στο διευρυνόµενο έλλειµµα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών 

• στην εµµονή του δοµικού πληθωρισµού σε ανώτερα από το µέσο όρο της 

ευρωζώνης επίπεδα 

• στους σχετικά χαµηλούς ρυθµούς αποταµίευσης και επενδύσεων και 

• στα σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων. 
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Παρατηρείται συνεχής επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας, 

αναποτελεσµατικότητα του φορο-εισπρακτικού µηχανισµού, των δηµοσίων 

δαπανών και του κοινωνικού κράτους, µεγάλη εξάρτηση από δανεισµό, µεγάλη 

διστακτικότητα, έως αποχή, για επενδύσεις. 

     Σήµερα, η κρίση φέρνει τη χώρα αντιµέτωπη µε το ερώτηµα της σωστής 

περαιτέρω αναπτυξιακής στρατηγικής της. Η περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας 

είναι ιδιάζουσα. Από τη µια πλευρά, η χώρα δοκιµάζεται από τεράστιες µακροχρόνιες 

ανισορροπίες, όπως το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, που απεικονίζεται στον 

υψηλότερο ελληνικό πληθωρισµό και το τεράστιο έλλειµµα τρεχουσών 

συναλλαγών. Από την άλλη, η χώρα µπορεί να ξεπεράσει την κρίση µε τις λιγότερες 

δυνατές απώλειες σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  Αιτία είναι η 

ευρωστία του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, το οποίο απορρόφησε µέρος των 

κλυδωνισµών ήδη το 2008.  Όµως, για να µειωθούν οι αρνητικές παρενέργειες της 

κρίσης απαιτείται άµεση ενεργοποίηση των ελληνικών αρχών:  ο ρυθµός αύξησης 

των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δεν πρέπει να µειωθεί 

δραµατικά, οι δηµόσιες επενδύσεις πρέπει να πολλαπλασιαστούν, ενώ η κατανάλωση 

να διατηρηθεί στους ρυθµούς του 2%. 

     Η ελληνική οικονοµία επηρεάζεται αναπόφευκτα από τη διεθνή 

χρηµατοοικονοµική κρίση και το ερώτηµα είναι πόσο. Ένα φαινόµενο ντόµινο στις 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες θα ήταν ιδιαίτερα επώδυνο για την ελληνική οικονοµία, 

ιδιαίτερα αφού η κρίση έχει ήδη επεκταθεί στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, όπου 

κατευθύνεται το ένα τρίτο των εξαγωγών µας και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 

σηµαντική παρουσία.  Μέχρι σήµερα, η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση δεν έχει 

επηρεάσει την ελληνική οικονοµία τόσο όσο άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακριβώς 

επειδή ξεκίνησε στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, εκεί όπου οι µεταρρυθµίσεις στην 

Ελλάδα έγιναν ήδη εδώ και πολύ καιρό.  Όµως, η κρίση µπορεί να χτυπήσει την 

Ελλάδα έντονα στο µέλλον, εφόσον οι επιπτώσεις της περάσουν από τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα στην πραγµατική οικονοµία.  Για να αποφευχθεί η 

µετάδοση αυτή είναι σηµαντικό να συνεχιστεί ο δανεισµός και να ενεργοποιηθεί το 

πακέτο των €28 δις, που έχει προταθεί από την ελληνική κυβέρνηση.   

     Το µόνο σίγουρο είναι ότι οι συνέπειες αυτής της κρίσης στην Ελλάδα θα 

αποτυπωθούν µε την αύξηση της φορολογίας στα χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά 

στρώµατα, την µείωση των δηµοσίων δαπανών και των πραγµατικών µισθών, την 
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µείωση της κατανάλωσης και κατ’ επέκταση την αύξηση του ποσοστού ανεργίας, σε 

µια µακρά περίοδο χαµηλής ή µηδενικής ανάπτυξης. Το ερώτηµα, εποµένως, που 

τίθεται είναι ποιες θα πρέπει να είναι οι παρεµβάσεις προκειµένου να ξεπεραστεί η 

κρίση και η χώρα να ανακάµψει µπαίνοντας σε µία νέα αναπτυξιακή πορεία µε 

ισχυρή προοπτικ 

     Το βασικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας σήµερα είναι τα ερωτηµατικά 

και η αβεβαιότητα που δηµιουργούνται γύρω από τη βιωσιµότητα του τρέχοντος 

αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου. Η κρίση απλώς ανέδειξε και φώτισε 

προβλήµατα, τα οποία η µακροχρόνια επιτυχής αναπτυξιακή πορεία της χώρας από 

το 1995 και µετά και η διεθνής οικονοµική ευφορία συγκάλυπταν. Η αύξηση των 

spreads των οµολόγων του Ελληνικού δηµοσίου είναι απλώς µια αντανάκλαση, 

υπερβολικά έντονη ίσως, αυτών των προβληµάτων, τα οποία φωτίστηκαν από την 

κρίση. 

     Για την Ελλάδα, η οποία πρέπει να αισθάνεται αρκετά τυχερή που 

συµµετέχει στην Ευρωζώνη αν αναλογιστεί κάποιος τι θα της συνέβαινε εάν 

βρισκόταν εκτός, τα µαθήµατα από τη διεθνή οικονοµική κρίση είναι πολλά. Τα 

άµεσα σχετίζονται µε την ανάγκη επίτευξης δηµοσιονοµικής επάρκειας στις ευνοϊκές 

φάσεις του οικονοµικού κύκλου προκειµένου να αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες στις 

πτωτικές φάσεις, το ρόλο των εποπτικών αρχών, της εταιρικής διακυβέρνησης και 

γενικά µε τη θεσµική συγκρότηση της οικονοµίας. Τα έµµεσα σχετίζονται µε την 

ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας της οικονοµίας, παράλληλα 

µε την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους για την προστασία των πλέον αδύναµων 

πολιτών από τις συνέπειες της κρίσης. Η κρίση καθιστά την εφαρµογή ενός νέου 

αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου άµεση προτεραιότητα. Το νέο αυτό πρότυπο 

πρέπει να στηριχθεί σε τέσσερις άξονες (α) σε προσαρµογή της συνολικής ζήτησης, 

κυρίως των δηµοσίων οικονοµικών και του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, (β) σε ενίσχυση της συνολικής προσφοράς µέσω της 

ανταγωνιστικότητας, (γ) στη θεσµική ανασυγκρότηση προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης της λειτουργίας του κράτους δικαίου, (δ) στο πιο αποτελεσµατικό 

κοινωνικό κράτος. 

    Είναι σκόπιµο, εποµένως, να αντιµετωπίσουµε την πρόσφατη κρίση ως 

ευκαιρία ανάλυσης των αδυναµιών του τρέχοντος αναπτυξιακού προτύπου και 

διατύπωσης ενός νέου, στην ουσία ενός µακροπρόθεσµου προγράµµατος 
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δηµοσιονοµικής, διαρθρωτικής και θεσµικής προσαρµογής. Με το πρόγραµµα αυτό 

πρέπει να επιδιωχθεί η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης της διεθνούς 

οικονοµικής κοινότητας στην ελληνική οικονοµία. 

 

1.4.5 Υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών και θεώρηση της εξεύρεσης 

λύσης 

Σε συνέχεια των όσων προαναφέρθησαν, ο κ. Παπαδάκης, υποδιοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος, έθιξε σε Ηµερίδα του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τον 3ο/2010 το µείζον θέµα της υπερχρέωσης των 

νοικοκυριών και το πώς αυτό αντιµετωπίζεται όχι µόνο στη χώρα µας και µόνο σε 

συνθήκες αστάθειας, όπως της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, αλλά και διεθνώς. 

Στην εν λόγω οµιλία αναφέρθηκε ότι παντού στον κόσµο, η αντιµετώπιση της 

υπερχρέωσης των νοικοκυριών απαιτεί ειδικούς χειρισµούς και µέριµνα, ακόµη και 

σε περιόδους οικονοµικής άνθησης. Πολύ περισσότερο, όµως, όταν η οικονοµία 

διανύει φάση αυξηµένων προκλήσεων. ∆ιότι σε περιόδους µακροοικονοµικής 

ύφεσης, η ικανότητα των καταναλωτών να παραµένουν οικονοµικά δραστήριοι και 

παραγωγικοί, χωρίς να τους πιέζουν ανυπέρβλητα δανειακά βάρη, δεν αποτελεί µόνο 

µια θεµιτή κοινωνική απαίτηση για λόγους δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, αλλά έχει 

µεγάλη σηµασία για την επίσπευση της στροφής προς την ανάκαµψη. 

Σηµειώθηκε ότι µέχρι σήµερα στη χώρα µας ένα νοµοθετικό κενό για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος, καθώς στο ζήτηµα της 

υπερχρέωσης των νοικοκυριών το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο παρουσίαζε κενά σε 

σύγκριση µε τη νοµοθεσία άλλων χωρών. Το εν λόγω κενό επίκειται να καλυφθεί 

πολύ σύντοµα, καθώς αναφέρεται ότι το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας βρίσκεται ήδη σε προχωρηµένο στάδιο επεξεργασίας του σχετικού 

νοµοσχεδίου. Παράλληλα, υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει ένα γενικότερο 

«έλλειµµα πληροφόρησης» όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές αντιµετώπισης της 

πηγής του προβλήµατος, που είναι η πρόληψη της υπερχρέωσης. Η πρόληψη, 

εντούτοις, δεν είναι µόνο θέµα νόµων καθώς για την αποτελεσµατική πρόληψη 

πρέπει οι νοµοθετικές διατάξεις να στηρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές. Συνδέεται, 

λοιπόν, άµεσα µε την ικανότητα και δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων να 

εφαρµόζουν ορθολογικά κριτήρια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 70

πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων, ενώ κρίνεται απαραίτητη µια διαρκής 

διαδικασία εκπαίδευσης και ορθής πληροφόρησης, που πρέπει να λαµβάνει ο πολίτης 

συνεχώς, ξεκινώντας, µάλιστα, από νεαρή ηλικία. 

Τονίστηκαν τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το τραπεζικό σύστηµα από 

την υπερχρέωση των καταναλωτών αλλά και τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν 

από τη ρύθµιση των χρεών, όσον αφορά την «ασφάλεια των τραπεζών». Το ζήτηµα 

αυτό χαρακτηρίζεται µείζον, επισηµαίνει, καθώς ασφάλεια των τραπεζών σηµαίνει 

πρωτίστως και πάνω από όλα «ασφάλεια των καταθετών», δηλαδή των χρηµάτων και 

των αποταµιεύσεων που οι πολίτες έχουν εµπιστευτεί στις τράπεζες.  

Αναφορικά µε τις ρυθµίσεις των καθυστερούµενων δανείων, ο οµιλητής 

δηλώνει ότι από πολλές απόψεις έχει κεφαλαιώδη σηµασία να δίνεται, όταν και 

εφόσον χρειάζεται και πάντα µε τους ενδεδειγµένους τρόπους και όρους, η 

δυνατότητα σε υπερχρεωµένους καταναλωτές να ακολουθήσουν ένα πρόγραµµα 

εξόφλησης οφειλών, το οποίο να είναι εύλογο αλλά και χωρίς ανεπιθύµητες 

παρενέργειες. ∆ιότι η αντικειµενική αδυναµία ενός καταναλωτή να εξυπηρετεί 

κανονικά τις υποχρεώσεις του έχει πρώτα απ’ όλα δυσµενέστατες συνέπειες για τον 

ίδιο, αλλά παράλληλα αποστερεί ρευστότητα και πόρους από την υπόλοιπη 

οικονοµία. Και, σε περίπτωση που η αδυναµία εµπρόθεσµης αποπληρωµής 

γενικεύεται, αυτό ανεξαρτήτως αιτιών εγκυµονεί κινδύνους για τη ρευστότητα του 

συνολικού τραπεζικού συστήµατος και κατά συνέπεια ολόκληρης της οικονοµίας. 

∆ιότι στα τραπεζοκεντρικά πιστωτικά συστήµατα, όπως είναι το δικό µας, οι 

τράπεζες αποτελούν τη µοναδική πηγή άντλησης ρευστότητας και δανείων από τους 

καταναλωτές και τις µικροµεσαίες ιδίως επιχειρήσεις. 

Επισηµαίνεται, κατόπιν, ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εφαρµόζονται για τη 

ρύθµιση χρεών κανόνες χρηστοί, δηλαδή διαφανείς, δίκαιοι και ρεαλιστικοί. Είναι 

απολύτως επιβεβληµένο να παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στους καλόπιστους 

δανειολήπτες, δηλαδή εκείνους που ακουσίως και για µη προβλέψιµες αιτίες έχουν 

περιέλθει σε αδυναµία εξυπηρέτησης των οφειλών τους. Πρέπει όµως, ταυτόχρονα, η 

αρωγή που προβλέπει ο νόµος και προστατεύουν οι θεσµοί, να µην αποτελεί επιλογή 

ευκαιρίας για τους κακόπιστους οφειλέτες και να µην παρέχεται σε δανειολήπτες που 

στην πραγµατικότητα δεν τη χρειάζονται. Τέλος, ο κ. Παπαδάκης τονίζει ότι το είδος 

της αρωγής που παρέχεται δεν πρέπει να έχει ως παρενέργεια τον περιορισµό της 
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ροής πιστώσεων προς τους καλόπιστους και φερέγγυους οφειλέτες, οι οποίοι την 

έχουν πραγµατικά ανάγκη. 

 

1.4.6 Συµπέρασµα 

 Όπως προκύπτει από την ανάλυση αυτής της θεµατικής ενότητας, το δηµόσιο 

έλλειµµα αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα για την εθνική οικονοµία της Ελλάδας. 

Όντως, όπως φανερώνουν οι απόλυτοι αριθµοί, το δηµόσιο χρέος της χώρας έχει 

αυξηθεί δραµατικά από το 2004 έως το 2009, οδηγώντας την οικονοµία σε µεγάλη 

ύφεση. Στο µεταξύ, η διεθνής οικονοµική κρίση που πλήττει όλες τις χώρες του 

πλανήτη δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την οικονοµική κατάσταση του κράτους, 

καθώς η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί εµπόδιο στην αποπληρωµή των υπέρογκων 

δανείων, τα οποία συνοδεύονται από ολοένα αυξανόµενα επιτόκια. Οι πιέσεις από τα 

υπόλοιπα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ολοένα και µεγαλύτερη, ενώ 

δεν λείπουν οι σκληρές επικρίσεις για την οικονοµική πορεία της χώρας από αυτές 

που έχουν ουσιαστικά κληρονοµήσει µέρος του δηµοσίου ελλείµµατος, µε 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό της Βρετανίας. 

 Μοναδική όαση µέσα στη δύσκολη πενταετία 2004- 2009 αποτελεί η 

ανάπτυξη των πρωτογενών και δευτερογενών αγορών οµολόγων, τα οποία για την 

ώρα έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών, λόγω της καλής 

βαθµολόγησής τους από αρµόδιους φορείς. Πρόσφατα, βέβαια, ο συνδυασµός της 

παγκόσµιας κρίσης και τους ελληνικού δηµοσίου ελλείµµατος έχει κλονίσει την 

εµπιστοσύνη των επενδυτών, από τη στιγµή µάλιστα που ο κανονισµός 

βαθµολόγησης των οµολόγων τείνει να αλλάξει, θεωρώντας τα ελληνικά κρατικά 

οµόλογα ως «δεύτερης κατηγορίας». Το µέλλον για τη  ώρα προβλέπεται δυσοίωνο, 

παρά τη µικρή του δηµοσίου χρέους σε σχέση µε το ΑΕΠ που επετεύχθη το 2010. 

Είναι πλέον θέµα σωστής οικονοµικής διαχείρισης και σωστών επιλογών, ώστε να 

βγει η χώρα από το αδιέξοδο και να µειώσει το έλλειµµά της, µειώνοντας κατά το 

δυνατόν το ύψος και τα επιτόκια των δανεισµών.  
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1.5 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 

1.5.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί η δοµή του Ελληνικού Τραπεζικού 

Συστήµατος και οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα κατά τις τελευταίες 10ετίες. Εν συνεχεία, θα επιχειρήσουµε να 

αξιολογήσουµε τη ‘θέση’ των ελληνικών τραπεζών ‘εν καιρώ κρίσης’ και, τέλος, θα 

εστιάσουµε στην επιδείνωση των χαρτοφυλακίων τους (τοµέας ο οποίος θα 

διερευνηθεί αναλυτικότερα στο ερευνητικό κοµµάτι της διπλωµατικής).  

 

1.5.2 Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα 

Σύµφωνα µε την καταργηθείσα Πρώτη Τραπεζική Οδηγία (οδηγία 

77/780/ΕΟΚ), ως Πιστωτικό Ίδρυµα ορίζεται «επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα 

συνίσταται στο να δέχεται καταθέσεις από το κοινό ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια και 

να χορηγεί πιστώσεις για λογαριασµό της».  

Τα πιστωτικά ιδρύµατα συνιστούν πλέον ένα από τα δοµικά στοιχεία κάθε 

οικονοµίας και µέσω των λειτουργιών που επιτελούν συµµετέχουν ενεργά, 

στηρίζοντας τους φορείς της αναπτυξιακής διαδικασίας. Το πρώτο πιστωτικό ίδρυµα 

που ιδρύθηκε και λειτούργησε στην Ελλάδα ήταν η Ιονική Τράπεζα (1834) και 

ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το 1841. Έκτοτε και 

µέχρι σήµερα, οι Τράπεζες από ανταλλάκτες και εκδότες χρηµάτων έχουν εξελιχθεί 

στους σπουδαιότερους συλλέκτες και διανοµείς των χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών στο οικονοµικό σύστηµα. 

Το θεσµικό πλαίσιο των Τραπεζών στη χώρα µας άρχισε να διαµορφώνεται µε 

το Νόµο 5076/1931 «περί Ανωνύµων Εταιριών και Τραπεζών», στο άρθρο 10 παρ.1 

του οποίου ορίζεται ότι «Τράπεζαι είναι αι επιχειρήσεις αίτινες, ανεξαρτήτως ετέρου 

σκοπού αυτών, δέχονται κατ’ επάγγελµα καταθέσεις χρηµάτων ή άλλων αξιών». Το 

θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, ωστόσο, είναι µεταβλητό καθώς τα 

ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να αναπροσαρµόζονται συναρτήσει των θεσµικών 

µεταβολών που επιβάλλει το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες 

λειτουργούν πλέον περισσότερο µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια έχοντας 
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αποµακρυνθεί σταδιακά από τον προγενή τους χαρακτήρα, προχωρώντας σε 

ριζοσπαστικές αποφάσεις, διαµορφώνοντας διαφορετικό προφίλ αναφορικά τόσο µε 

την αποστολή τους και τη λειτουργία τους, όσο και µε την οργανωτική δοµή και 

στρατηγική τους. Συνηθίζεται να αναφέρεται, πλέον, ότι µιλάµε για την τράπεζα 

πολλαπλών δραστηριοτήτων (universal banking). (Αγγελόπουλος, 2008) 

 

1.5.3 Εξελίξεις στο Ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

     Μέχρι τη δεκαετία του 1980, στην ελληνική τραπεζική αγορά ο ανταγωνισµός 

ήταν ανύπαρκτος, καθώς οι επενδυτικές πολιτικές και τα επιτόκια καταθέσεων και 

χορηγήσεων καθορίζονταν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέχρι εκείνη τη περίοδο 

το τραπεζικό σύστηµα της χώρας µας χαρακτηριζόταν από υψηλό κρατικό 

παρεµβατισµό και έλλειψη δηµιουργικότητας και παραγωγικότητας, και φυσικά 

αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στο διεθνές περιβάλλον ανταγωνισµού που 

δηµιουργούνταν τότε, ενισχυόµενες από τις προσπάθειες που κατέβαλλε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, εξαιτίας της αυστηρής καθοδήγησης από την Τράπεζα 

της Ελλάδος, δεν σχεδιάστηκαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, οι καινοτοµικές δράσεις 

ήταν µηδαµινές, ενώ δεν σηµειώθηκε τεχνολογική πρόοδος.  

     Για αρκετά χρόνια και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ελληνικό 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα λειτουργούσε κάτω από ένα ασφυκτικό καθεστώς 

γραφειοκρατικών κανόνων και ρυθµίσεων, που ελαχιστοποιούσαν σηµαντικά τους 

βαθµούς ελευθερίας των πιστωτικών ιδρυµάτων, την ανάπτυξη εργασιών και τον 

ανταγωνισµό. Οι περιορισµοί ίσχυαν τόσο για τις καταθέσεις όσο και για τις 

χορηγήσεις. Το κράτος, είτε άµεσα είτε έµµεσα, είχε κυρίαρχη παρουσία στο 

χρηµατοπιστωτικό χώρο, ελέγχοντας σηµαντικό αριθµό τραπεζών, ενώ µέσω των 

πολιτικών που επέβαλλε στα πιστωτικά ιδρύµατα διαµόρφωνε ουσιαστικά τη 

σύνθεση του ενεργητικού τους και επιχειρούσε να εξασφαλίσει µε ευνοϊκούς όρους 

την χρηµατοδότηση µεγάλων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων από το τραπεζικό 

σύστηµα. Ακόµη, οι αυστηροί περιορισµοί που υπήρχαν στην κίνηση κεφαλαίων από 

και προς την Ελλάδα και ο χαµηλός βαθµός άνθισης της εγχώριας χρηµαταγοράς και 

κεφαλαιαγοράς, υπήρξαν ανασταλτικός παράγοντας για τη διεθνοποίηση του 

ελληνικού χρηµατοπιστωτικού χώρου και το βαθµό ανταγωνισµού που τον 

χαρακτήριζε. 
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     Από το τέλος της δεκαετίας του '80 σηµειώθηκαν ραγδαίες και δοµικές 

αλλαγές στην Ελλάδα όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό και την απελευθέρωση του 

χρηµατοπιστωτικού χώρου. Οι σηµαντικές αλλαγές, που ήταν αποτέλεσµα της πίεσης 

από την αποκανονικοποίηση και, γενικότερα, από την απελευθέρωση των αγορών, 

αποτέλεσαν την βασική προϋπόθεση για την όξυνση του ανταγωνισµού µεταξύ των 

τραπεζικών και των λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο ανταγωνισµός οξύνθηκε υπό 

την πίεση τεσσάρων βασικών δυνάµεων, της αποκανονικοποίησης / 

επανακανονικοποίησης (deregulation / reregulation), της χρηµατιπιστωτικής 

καινοτοµίας (financial innovation), της αποδιαµεσολάβησης / τιτλοποίησης 

(disintermediation / securitization) και της διεθνοποίησης (internationalization).  

     Οι προαναφερόµενες δυνάµεις επηρέασαν καθοριστικά τη δοµή του διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η επέκταση των ασφαλίσεων και η γεωγραφική 

εξάπλωση των αγορών είναι προεκτάσεις στους τοµείς της ανάπτυξης νέων 

προϊόντων και του διεθνούς ανταγωνισµού. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 

δηµιουργήθηκαν νέες τράπεζες και µεγεθύνθηκαν οι παλιές µέσω συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, αναπτύχθηκαν χιλιάδες νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες 

και διευρύνθηκαν οι τραπεζικές δραστηριότητες σε νέους τοµείς. Ακόµη, 

εκσυγχρονίστηκαν οι υποδοµές, οι διαδικασίες, το εποπτικό πλαίσιο και η διαχείριση 

κινδύνων, εξυγιάνθηκαν τα χαρτοφυλάκια των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών και 

εκσυγχρονίστηκε το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Επίσης, 

αναπτύχθηκαν οι αγορές χρήµατος και κεφαλαίου και µε την επέκτασή τους κυρίως 

στις βαλκανικές χώρες διεθνοποιήθηκαν σε κάποιο βαθµό οι ελληνικές τράπεζες. 

     Παράλληλα, η διαµόρφωση ευνοϊκών µακροοικονοµικών συνθηκών µε 

προγράµµατα σταθεροποίησης και την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη, µε την 

µείωση των επιτοκίων, µε την συναλλαγµατική σταθερότητα, µε τον περιορισµό των 

δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, µε τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας 

και µε τον θεσµικό εκσυγχρονισµό των αγορών, συντέλεσαν στην ανάπτυξη των 

τραπεζικών εργασιών µε εντυπωσιακούς ρυθµούς.  

     Οι µεταβολές αυτές µεταµόρφωσαν την µορφολογία του ελληνικού 

χρηµατοπιστωτικού χώρου και συνέβαλαν τόσο στη διαµόρφωση της 

µεσοµακροπρόθεσµης στρατηγικής των πιστωτικών ιδρυµάτων, όσο και στην 

εξέλιξη της µελλοντικής κερδοφορίας τους.   



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 75

 

1.5.4 Αλλαγές µετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη 

Ο τραπεζικός τοµέας στην Ελλάδα έχει γνωρίσει πολλές αλλαγές κατά την 

τελευταία δεκαετία, ιδίως µετά από την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη την 01 

Ιανουαρίου 2002. Η εναρµόνιση των Ευρωπαϊκών τραπεζικών κανονισµών και η 

απελευθέρωση του τραπεζικού τοµέα δηµιούργησε µία νέα προοπτική και ένα νέο 

περιβάλλον λειτουργίας για τις τράπεζες και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Μετά τη θεσµική απελευθέρωση του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού τοµέα το 

2003, οι Ελληνικές εµπορικές τράπεζες λειτουργούν και θα συνεχίσουν να 

λειτουργούν, σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών και οξυµένου ανταγωνισµού. Το 

ερώτηµα που τίθεται είναι µε ποια µέσα οι Ελληνικές τράπεζες θα αντιµετωπίσουν 

την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού;  

Την τελευταία δεκαετία τα εγχώρια ιδρύµατα έγιναν περισσότερο 

πελατοκεντρικά, επιδίωξαν να ορθολογικοποιήσουν τις δραστηριότητές για τη 

µείωση του λειτουργικού τους κόστους, ενέτειναν τις µεταξύ τους εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, προώθησαν τις ιδιωτικοποιήσεις και ανέπτυξαν στρατηγικές 

συµµαχίας µε µεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Ανάλογη προβλέπεται να είναι και η 

συνέχεια, µε διαφορετικούς ρυθµούς και ιδιαιτερότητες κάθε φορά.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2009), στις 31 

∆εκεµβρίου 2008, δραστηριοποιούνταν στην Ελληνική αγορά 42 τράπεζες και 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία διέθεταν 3.261 καταστήµατα και 

απασχολούσαν 63.611 άτοµα. Από αυτά τα µεγαλύτερα είναι η Εθνική Τράπεζα, η 

Alpha Bank, η Εµπορική, η EFG Eurobank Ergasias και η τράπεζα Πειραιώς, ενώ 

αρκετές µικρότερες τράπεζες αντιστοιχούν σε µια σηµαντική µερίδα της αγοράς και 

µπαίνουν δυναµικά στην διαδικασία του ανταγωνισµού.  

Πιο συγκεκριµένα οι πέντε µεγαλύτερες τράπεζες ελέγχουν το 80% της 

τραπεζικής αγοράς σε όλες τις κατηγορίες χρηµατοδότησης, µε το υπόλοιπο να 

διεκδικούν περίπου 15 ανταγωνιστές. Ωστόσο, το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται 

άσκηση επιθετικής πολιτικής από µικρότερες τράπεζες, αλλά και είσοδος νέων 

παικτών στην αγορά, όπως για παράδειγµα της ισπανικής Banco Santander.  
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1.5.5 Αξιολόγηση της θέσης των ελληνικών τραπεζών ‘εν καιρώ κρίσης’ 

Στη χώρα µας, η κρίση βρήκε τις ελληνικές τράπεζες σε συγκριτικά καλύτερη 

θέση, µε πολύ µικρή έκθεση σε υψηλού ρίσκου επενδυτικά προϊόντα, ισχυρή 

καταθετική βάση, επαρκή κεφάλαια και ικανοποιητική ρευστότητα. Και παρά τους 

ιστορικά ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς αύξησης των τραπεζικών χορηγήσεων των 

τελευταίων ετών, τα στοιχεία που διαθέτουµε για τη δανειακή επιβάρυνση 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων δείχνουν, ότι στη χώρα µας η τραπεζική µόχλευση 

υπολείπεται σηµαντικά από τα επίπεδα των περισσότερων οικονοµιών της ζώνης του 

ευρώ. Οι ελληνικές θυγατρικές ξένων τραπεζών δεν αντιµετώπισαν µέχρι σήµερα 

αξεπέραστα προβλήµατα καθώς οι µητρικές τους δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν 

σηµαντικά από την κρίση, σε βαθµό που θα  επιβάρυνε εξωγενώς το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα.  

     Ωστόσο, το πλήγµα για ορισµένες χώρες ενδεχοµένως να είναι µεγαλύτερο, 

εάν οι χρηµατοπιστωτικές αγορές εντοπίσουν τον κίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση, η 

δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τις πιστώσεις θα γίνει ακόµη πιο σοβαρή, καθώς θα 

ασκηθούν πιέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Ενδεχοµένως να φαίνεται ότι, οι 

χώρες στη ζώνη του ευρώ προστατεύονται από τέτοιου είδους ακραίες πιέσεις. Αυτό 

ισχύει, όµως, µόνο εν µέρει. Το κοινό νόµισµα έχει επιτελέσει έως τώρα το βασικό 

του σκοπό, την εξάλειψη των κρίσεων λόγω συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Υπάρχουν, 

όµως, και άλλοι κίνδυνοι. Ο κατάλογος των κινδύνων πιθανώς να µεγαλώσει µε τον 

καιρό όσο οι αγορές επικεντρώνονται σε διαφορετικά κανάλια µετάδοσης των 

κινδύνων.  

     Η οικονοµική ύφεση ήταν λιγότερο έντονη στην Ελλάδα συγκριτικά µε 

πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό όµως οφείλεται σε παράγοντες που, αν δεν 

αντιµετωπιστούν, θα µειώσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας 

µεσοπρόθεσµα. Ειδικότερα, οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας κατά τη διάρκεια 

της κρίσης αντανακλούν το σχετικά χαµηλό βαθµό εξωστρέφειάς της και την 

επιδείνωση των δηµόσιων οικονοµικών, τα οποία ήδη πριν από την εκδήλωση της 

κρίσης βρίσκονταν σε ανησυχητική κατάσταση. 
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     Πάντως, ένας παράγοντας ο οποίος στήριξε την ελληνική οικονοµία ήταν η 

υγεία του τραπεζικού συστήµατος. H δοµή και η αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος τραπεζικής εποπτείας έχουν συµβάλει ώστε οι επιπτώσεις από τη διεθνή 

κρίση να είναι πολύ ηπιότερες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα θεµελιώδη µεγέθη του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να έχουν επηρεαστεί σε χαµηλότερο βαθµό από 

τη διεθνή κρίση, σε σύγκριση µε τα τραπεζικά συστήµατα άλλων χωρών. Οι 

ελληνικές τράπεζες δεν είναι εκτεθειµένες σε τοξικά στοιχεία ενεργητικού και η 

έκθεσή τους στις αναδυόµενες οικονοµίες της ΝΑ Ευρώπης έχει παραµείνει σε 

ελεγχόµενα επίπεδα. Επίσης, είναι µικρή η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από 

τις αγορές για την άντληση κεφαλαίων και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και 

µόχλευσης  είναι ικανοποιητικοί. Την υγεία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

επιβεβαίωσε και η άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που 

πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα σε στενή συνεργασία µε το ∆ΝΤ. 

    Οι ελληνικές τράπεζες το 2008 είχαν την ισχυρότερη κεφαλαιακή 

επάρκεια σε όλη την παλαιά Ευρώπη των 15. Σηµειώνεται ότι, η επιδείνωση της 

κρίσης επηρέασε τις ελληνικές τράπεζες, κυρίως επειδή έχουν την ανάγκη δανεισµού 

στη διατραπεζική αγορά. Έχουν περισσότερα δάνεια από καταθέσεις κυρίως στις 

γειτονικές χώρες. Η επέκταση αυτή στις γειτονικές χώρες, όµως, ήταν η σωστή 

επενδυτική στρατηγική, και αποτελεί δείγµα εξωστρέφειας. Οι χώρες αυτές τρέχουν 

και θα τρέχουν κατά µέσο όρο µε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης από την παλαιά 

Ευρώπη. Θέλουν και µπορούν να επιτύχουν την πραγµατική σύγκλιση. Όποιος 

επενδύει εκεί, λοιπόν, έχει και υψηλότερη αναµενόµενη απόδοση. Υπάρχει 

µεγαλύτερο ρίσκο στις χώρες αυτές, αλλά η απόδοση είναι πολλαπλάσια.  

     Το κράτος και ο ελληνικές εποπτικές αρχές υπήρξαν γρήγορες στην 

αντίδρασή τους στην επιδείνωση της διεθνούς κρίσης στο τέταρτο τρίµηνο του 2008. 

Το ελάχιστο εγγυηµένο ποσό των καταθέσεων αυξήθηκε σε πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα, ενώ ανακοινώθηκε και πακέτο διάσωσης του τραπεζικού συστήµατος στα 

πρότυπα της ΕΕ. Το πακέτο αυτό των €28 δισ., ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν το τρίτο 

µικρότερο στην ΕΕ και η ελληνική Βουλή ήταν η τελευταία που το θέσπισε σε νόµο, 

ενώ µέχρι σήµερα το µισό έχει χρησιµοποιηθεί, στοιχεία που δείχνουν ότι το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα δεν ήταν ούτε είναι υπό την ίδια πίεση, όπως τραπεζικά 

συστήµατα σε άλλες χώρες. Ούτε και φυσικά παρατηρήσαµε χρεοκοπίες τραπεζών 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 78

στην Ελλάδα, όπως αλλού. Οι δε πρόσφατοι έλεγχοι κοπώσεως του τραπεζικού 

συστήµατος, από το ∆ΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος, δείχνουν µια πολύ καλύτερη 

εικόνα από την εικόνα των τραπεζών διεθνώς. 

     Γενικά, στον τραπεζικό τοµέα µια τράπεζα θεωρείται ότι έχει ένα καλό 

δείκτη µόχλευσης όταν αυτός είναι µεγαλύτερος του 5%, δηλαδή από τα €100 που 

δανείζει τα €5 τουλάχιστον να είναι δικά της (από τα ίδια κεφάλαιά της). Οι 

εµπορικές και επενδυτικές τράπεζες που χρεοκοπήσαν στην κρίση αυτή των ΗΠΑ, 

είχαν δείκτη µόχλευσης µικρότερο του 3% και κοντά στο 2%. Συγκριτικά, οι δείκτες 

µόχλευσης των µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 

τους κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 είναι υπερδιπλάσιοι ή και υπερτριπλάσιοι του 

2% όπως βλέπουµε στον πίνακα κάτωθεν. 

Πίνακας 1 

Ποσοστά Μόχλευσης (leverage) 

ΕΘΝΙΚΗ 9.2 % 

ALPHA BANK 7.3 % 

EUROBANΚ 6.5 % 

ΓΕΝΙΚΗ 6.3 % 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 6.1 % 

MARFIN-EGNATIA 6.0 % 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6.0 % 

Πηγή: news.in.gr (του κ. Π. Γκόγκα) 

Στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα τα πράγµατα εµφανίζονται καλύτερα καθώς 

πέραν του δείκτη µόχλευσης των ελληνικών τραπεζών που φαίνεται αρκετά υψηλός, 

αυτές επίσης δεν έχουν στηρίξει την ανάπτυξή τους σε αγορές επισφαλών 

στεγαστικών δανείων όπως οι αµερικανικές. Η παροχή των στεγαστικών δανείων από 

το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα γίνεται µε πιο αυστηρούς όρους που περιορίζουν 

σηµαντικά τον κίνδυνο αδυναµίας αποπληρωµής.  

     Η διαδικασία απελευθέρωσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αν και 

χρονοβόρα, απέδωσε τους αναµενόµενους καρπούς, δηµιουργώντας προσδοκίες για 
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µείωση των επιτοκίων και ενίσχυση του ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών. Η 

αλληλεπίδραση απελευθέρωσης και εκσυγχρονισµού του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος από τη µια πλευρά και της οικονοµικής πολιτικής που οδήγησε στη 

συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη από την άλλη, αποτέλεσε το βασικό µοχλό 

της δυναµικής της οικονοµικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και τη βασική 

ερµηνευτική µεταβλητή των µακροοικονοµικών µεγεθών στην Ελλάδα. Σήµερα, το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καλείται να συµβάλει στην ελαχιστοποίηση των 

συνεπειών της διεθνούς κρίσης στην ελληνική οικονοµία. 

    Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα παραµένει 

κατά βάση υγιές. Όµως, παρά την περιορισµένη έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε 

«τοξικά» στοιχεία ενεργητικού, ορισµένα χαρακτηριστικά της εγχώριας οικονοµίας, 

σε συνδυασµό µε την παρούσα δυσχερή οικονοµική συγκυρία, συνεπάγονται 

κινδύνους που οι τράπεζες είτε ήδη αντιµετωπίζουν, ή ενδέχεται να αντιµετωπίσουν. 

Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει σχετίζονται µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 

στην ποιότητα των δανείων που έχει χορηγήσει, συµπεριλαµβανοµένων και των 

συναλλαγµατικών κινδύνων στις χώρες της Βαλκανικής. 

    Σε διεθνή σύγκριση, ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες είναι µικρότερος, χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι είναι µικρός. Συγκεκριµένα: 

1. Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων, σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι στη χώρα µας, το 80% περίπου των παλαιών 

στεγαστικών δανείων είχαν συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η 

αναπόφευκτη αύξηση των µηνιαίων δόσεων, αφενός µειώνει το διαθέσιµο 

εισόδηµα των νοικοκυριών και αυξάνει τον αριθµό αυτών που καθυστερούν 

τις δόσεις αποπληρωµής και αφετέρου µειώνει την ζήτηση στην αγορά 

κατοικιών.  

2. Άλλος κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι πολλές ξένες τράπεζες έχουν 

σηµαντικές θέσεις στο µετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών µε ότι 

αυτό συνεπάγεται για το µέλλον της ελληνικής χρηµαταγοράς.  

3. Η εµφάνιση διαδικασιών κρίσης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην 

Ελλάδα, θα βρει την πραγµατική οικονοµία σε αρκετά δύσκολη θέση, 

ιδιαίτερα εξαιτίας των επιπτώσεων της ακρίβειας.  
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1.5.6 Επιδείνωση ποιότητας χαρτοφυλακίων 

Στην κρίσιµη περίοδο οικονοµικής αστάθειας και έλλειψης ρευστότητας τόσο 

των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών που διανύει η χώρα µας, η ποιότητα των 

δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών έχει επιδεινωθεί σηµαντικά, µε τους δείκτες 

καθυστερήσεων να παρουσιάζουν ανησυχητική σταδιακή ανοδική τάση και τις  

προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων να ακολουθούν την ίδια πορεία. Σύµφωνα µε τον 

κ. Προβόπουλο, η απαρχή της αύξησης των καθυστερήσεων των δανείων ήταν 

αποτέλεσµα κατά κύριο λόγο της σηµαντικής επιδείνωσης στην εξυπηρέτηση των 

δανείων όχι από τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως από τα νοικοκυριά. ∆υσοίωνες, 

µάλιστα, είναι οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη της ποιότητας των δανειακών 

χαρτοφυλακίων, δεδοµένου του αρνητικού ρυθµού που σηµειώνει η οικονοµική 

δραστηριότητα στη χώρα µας. 

Πιο συγκεκριµένα, η µείωση του εισοδηµάτων των εργαζοµένων σε δηµόσιο 

και ιδιωτικό τοµέα και η επιδείνωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά εργασίας 

έχουν οδηγήσει σε επίπεδα-ρεκόρ τον αριθµό των νοικοκυριών που δεν µπορούν να 

αποπληρώσουν στην ώρα τους τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε τις 

τελευταίες εκτιµήσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (9ος/2010), ένας στους πέντε 

δανειολήπτες, δηλαδή συνολικά 480 χιλιάδες πελάτες, καθυστερούν την καταβολή 

των δόσεών τους για διάστηµα έως και 3 µήνες, ενώ 41 χιλιάδες νοικοκυριά έχουν 

κηρύξει στάση πληρωµών για διάστηµα άνω των 9 µηνών. 

  Υπολογίζεται ότι περίπου 45 χιλιάδες στεγαστικά δάνεια που 

αντιπροσωπεύουν οφειλές ύψους 6 δισ. ευρώ πραγµατοποιούν ληξιπρόθεσµα τις 

µηνιαίες τους καταβολές. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός, άλλωστε, ότι σχεδόν το 10% 

όσων έχουν λάβει στο παρελθόν χρηµατοδότηση για την απόκτηση στέγης και το 

20% των νοικοκυριών που χρησιµοποίησαν κάποιο πρόγραµµα καταναλωτικής 

πίστης έχουν ζητήσει έως σήµερα την αναδιάρθρωση του χρέους τους. 

Η µεγάλη αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι επακόλουθο της 

ύφεσης, καθώς η αύξηση της ανεργίας και η µείωση των εισοδηµάτων δεν επιτρέπει 

την οµαλή αποπληρωµή των υποχρεώσεων τόσο των νοικοκυριών όσο και των 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, σύµφωνα µε στελέχη τραπεζών, η κρίση αλλά και οι 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στις αρχές της χρήσης 2010, ενίσχυσαν 

την κουλτούρα µη πληρωµής καθώς µερίδα πολιτών βλέπουν την κρίση ως ευκαιρία 
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για να αποφύγουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Είναι ενδεικτικό ότι ο 

δείκτης των καθυστερήσεων στα καταναλωτικά δάνεια εκτινάχθηκε στο 16,7% στο 

τέλος Ιουνίου 2010 και αναµένεται να προσεγγίσει το 20% µέχρι το τέλος της ίδιας 

χρήσης. Η εκτός ελέγχου πορεία των καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη, 

αναφέρεται αυστηρά και επικριτικά από τον Τύπο, αποτυπώνει επίσης την 

επιπολαιότητα των τραπεζών στις ηµέρες της ευφορίας όπου ενέκριναν 

καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, χωρίς να εφαρµόζουν κανένα αξιόπιστο 

κριτήριο αξιολόγησης.  

 

1.5.7 Συµπέρασµα 

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα και τις ελληνικές τράπεζες, το πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουν είναι εντελώς διαφορετικό από ότι οι αντίστοιχες του εξωτερικού. 

Ενώ, δηλαδή, σε παγκόσµιο επίπεδο η αναποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων εκ 

µέρους των τραπεζών οδήγησε σε αύξηση και σηµαντική επιβάρυνση του δηµόσιου 

χρέους των εκάστοτε κυβερνήσεων, στην Ελλάδα συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Η επί 

µακρόν αναποτελεσµατική διαχείριση του δηµόσιου χρέους της χώρας την οδήγησε 

στην προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στην εφαρµογή των συστάσεων 

αυτού, τηρώντας αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική, σε µια περίοδο όπου οι 

προβλέψεις µιλούν για σηµαντική υποτίµηση του Α. Ε. Π. (-4%),  µείωση στην 

τουριστική κίνηση έως και 20% και γενικότερη επιδείνωση του οικονοµικού 

κλίµατος. Η εν λόγω κατάσταση πιέζει υπέρµετρα τις ελληνικές τράπεζες, παρότι οι 

τελευταίες δεν είχαν ποτέ σηµαντική έκθεση στις αγορές των παραγώγων και των 

τιτλοποιήσεων, από τις οποίες και ξεκίνησε η διεθνής πιστωτική κρίση. 

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται, πρωτίστως, να επέλθει η ισορροπία στη 

διαχείριση του ελληνικού δηµόσιου χρέους. ∆ευτερεύουσα, αλλά εξίσου σηµαντική 

ενέργεια θα αποτελέσει η χάραξη διαφορετικών στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων 

από τις ελληνικές τράπεζες µε εγκατάλειψη του µιµητισµού και του σχεδόν όµοιου 

επιχειρηµατικού µοντέλου ανάπτυξης που ακολουθήθηκε από το την πλειονότητα του 

τραπεζικού κόσµου την περασµένη δεκαετία. Υπό αυτό το πρίσµα οι πρόσφατες 

δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος περί πιθανών 

συγχωνεύσεων στο σύστηµα είναι επίκαιρες. Επισηµαίνεται, άλλωστε, και η 
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ισχυρότατη εκτίµηση του προέδρου της Alpha Bank περί «δυόµισι» µεγάλων 

τραπεζών στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. (Μοναστηριώτης, 2010) 

Αναφορικά τώρα µε τις ρυθµιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 

τα νέα πρότυπα ρευστότητας, η ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων, η αντιµετώπιση της 

προκυκλικότητας, ο δείκτης µόχλευσης των τραπεζών και τόσα άλλα, εκτιµάται ότι 

σε γενικές γραµµές βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι οι ελληνικές τράπεζες 

θα προσαρµοστούν σε αυτές, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες. Σε κάθε 

περίπτωση, όµως, φαίνεται αναποτελεσµατικό το να προετοιµαζόµαστε για ένα νέο 

και πιο αµυντικό τρόπο διαχείρισης των εποπτικών απαιτήσεων, αν δεν έχει ήδη 

προηγηθεί σηµαντικής έκτασης στρατηγική αλλαγή στον ίδιο τον τραπεζικό 

οργανισµό. 

Η διαφοροποίηση των επιπτώσεων της κρίσης στις µεγάλες τράπεζες του 

πλανήτη υπέδειξε ότι ανέκαµψαν ταχύτερα οι τραπεζικοί οργανισµοί εκείνοι, των 

οποίων η τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνων ήταν προηγµένη έναντι των 

ανταγωνιστών τους. Ταυτόχρονα, οι ίδιες τράπεζες εκµεταλλεύτηκαν µε τον 

καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες ανάπτυξης που εµφανίστηκαν λόγω της κρίσης, 

περιορίζοντας δαπάνες εκεί ακριβώς όπου η µέτρηση του κινδύνου το επέτρεψε και 

αυξάνοντας δαπάνες εκεί όπου έδειχνε οφέλη. Η στρατηγική και το risk management 

ενώθηκαν, για να επιτευχθεί -σχετικά εύκολα- η έξοδος των τραπεζικών οργανισµών 

από την πίεση της κρίσης.   

Για τις ελληνικές τράπεζες τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η αβεβαιότητα 

του περασµένου έτους, 2010, και πολύ περισσότερο του παρόντος έτους, 2011, 

αναµένεται να καθοριστεί κυρίως από την ικανότητα της χώρας να αντιµετωπίσει την 

τοπική κρίση χρέους. Παρόλα αυτά, όµως, εκτιµάται αρκετός ο χρόνος, ώστε να 

βελτιωθούν οι δοµές του risk management στους οργανισµούς τους και να προβούν 

στις τοµές εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αντιµετωπίσουν το µέλλον µε 

αισιοδοξία. 

Το ζητούµενο των ελληνικών τραπεζών είναι η προσαρµογή τους στο νέο 

ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον που διαµορφώνεται σε συνδυασµό µε την 

ικανότητά τους να διαχειριστούν γρήγορα και αποτελεσµατικά τους ήδη 

διαφαινόµενους κινδύνους. (Μοναστηριώτης, 2010) 
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2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

2.1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

2.1.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στους ελεγκτικούς µηχανισµούς των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε ιδιαίτερη αναφορά στην Επιτροπή της Βασιλείας 

και στα όσα αυτή ορίζει. 

 

2.1.2 Μηχανισµοί πρόληψης τραπεζικής αφερεγγυότητας 

Ο µοναδικός τοµέας ο οποίος υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο και εποπτεία, 

µε σκοπό τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του, είναι 

το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της µεγάλης συµβολής του 

στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονοµικού συστήµατος, της ανάγκης για την πρόληψη 

της περιέλευσης των τραπεζών σε καταστάσεις αφερεγγυότητας, αλλά και της 

ύπαρξης δύο τύπων αδυναµιών που συνδέονται αποκλειστικά µ’ αυτόν. O πρώτος 

τύπος αφορά την ασύµµετρη πληροφόρηση µεταξύ αγοραστών και πωλητών 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία είναι εντονότερη για τον τοµέα της 

κεφαλαιαγοράς, και ο δεύτερος τύπος το συστηµικό κίνδυνο, δηλαδή τη διάδοση των 

προβληµάτων στο σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και, τελικά, στο 

σύνολο της οικονοµίας. (Αλεξάκης, 1999) 

Οι εποπτικές αρχές, εντοπίζοντας και αντιµετωπίζοντας τους διαφόρους 

κινδύνους µε τους οποίους έρχονται αντιµέτωπα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 

προσπαθούν να εµποδίσουν την εµφάνιση αυτών των προβληµάτων µε τη 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος να αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο της 

εποπτείας. Έτερο στόχο της εποπτείας αποτελεί η κατανόηση από πλευράς 

πιστωτικών ιδρυµάτων της έννοιας της δυναµικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής 

επάρκειας, σε συνδυασµό µε το φαινόµενο της αύξησης των επισφαλειών σε 

περιόδους οικονοµικής επιβράδυνσης. Προς το σκοπό αυτόν πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη οι επιδράσεις από τις µεταβολές του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, έτσι 

ώστε να υπάρχει επαρκές περιθώριο για την αντιµετώπιση µελλοντικών κινδύνων. Το 

κυριότερο εργαλείο που χρησιµοποιούν οι ελεγκτικές και οι εποπτικές αρχές είναι η 
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θέσπιση κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ενδεχόµενες 

ζηµίες από τη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων.  

Το αίτηµα για µια συνετή εποπτεία της λειτουργίας του τραπεζικού και 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος οφείλεται στην ύπαρξη της ανάγκης για προστασία 

των αποταµιευτών – καταθετών, των επενδυτών – δανειοληπτών και των µετόχων 

από τους διάφορους κινδύνους (συστηµικός, πιστωτικός, λειτουργικός, ρευστότητας, 

αγοράς κα.) και, κατά συνέπεια, στην ανάγκη εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης της 

πιθανότητας εµφάνισης σηµαντικών κεφαλαιακών ζηµιών. Οφείλεται, επίσης, στην 

ανάγκη πρόληψης της περιέλευσης των τραπεζών σε καταστάσεις αφερεγγυότητας, 

αλλά και στην ύπαρξη δύο τύπων αδυναµιών, όπως προαναφέρθηκαν. Επίσης, 

σύµφωνα µε τον Karaken (1986), η αποτυχία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

οφείλεται και στην ένταση του ανταγωνισµού στην αγορά χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών, καθώς και στους εξωτερικούς παράγοντες που ασκούν έντονες επιρροές.  

Η θέσπιση ενός ρυθµιστικού πλαισίου εποπτείας αποσκοπεί: 

• Στην εξάλειψη των ενδεχοµένων της ανορθόδοξης πρακτικής, των 

λανθασµένων αποφάσεων και της απάτης από την πλευρά της διοίκησης 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

• Στην αποµόνωση των επιδράσεων των ζηµιών, που σηµειώνει µια 

τράπεζα, στη λειτουργία των υπόλοιπων τραπεζών, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται η εµφάνιση φαινοµένων κρίσεων µεταδοτικού 

χαρακτήρα ή αιφνίδιων και ανεξέλεγκτων κρίσεων. (Πετράκης, 2000)  

Σε γενικές γραµµές, λοιπόν, η εφαρµογή κανόνων εποπτείας επιβάλλεται 

εξαιτίας των πτωχεύσεων πολλών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η αποτυχία των 

οποίων επέφερε σηµαντικές παρενέργειες στην οµαλή λειτουργία των αγορών. 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι, η εφαρµογή των εποπτικών κανόνων δηµιουργεί ένα 

«δίχτυ ασφαλείας», το οποίο βοηθά τις Τράπεζες σε περιόδους όπου αντιµετωπίζουν 

την πιθανότητα πτώχευσης. Ωστόσο, η υιοθέτηση αυτής της οπτικής για την 

τραπεζική εποπτεία πιθανόν να έχει σηµαντικές παρενέργειες, όπως η ανάληψη 

υπερβολικών κινδύνων και η τυχόν επιβολή πρόσθετων κανονισµών.   

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή οποιασδήποτε µορφής τραπεζικής εποπτείας 

προϋποθέτει κόστος, τόσο άµεσο (πχ. µισθοί εποπτών και διοικητικά κόστη για το 

τραπεζικό ίδρυµα), όσο και έµµεσο (από τις παρενέργειες που προκαλούνται). 
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Εποµένως, η θεωρία της εποπτείας των τραπεζών είναι συνδεδεµένη µε τη 

δηµιουργία των βέλτιστων κανονισµών επόπτευσης και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 

θεωρούνται δεοντολογικοί (Boot και Thakor, 1993). Με άλλα λόγια, προσπαθούν να 

καθορίσουν τι πρέπει να γίνει, βασιζόµενοι σε συγκεκριµένα υποδείγµατα.  

Να σηµειωθεί ότι, σήµερα η µεθοδολογία την οποία υιοθετούν οι εποπτικές 

αρχές στηρίζεται στη λειτουργική, και όχι στη θεσµική προσέγγιση, για να 

ξεπεραστεί το πρόβληµα των διαφορετικών οργανωτικών µορφών των 

χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πλέον κύριοι εποπτικοί µηχανισµοί των 

Τραπεζών. 

 

2.1.3 Κεντρική Τράπεζα (Τράπεζα της Ελλάδος) 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρµόδια για την εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, καθώς και ορισµένων κατηγοριών επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα της οικονοµίας. Η εποπτεία ασκείται µε βάση το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, 

όπως έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία, καθώς και µε κανόνες που µπορεί 

να θεσπίζει η ίδια, κυρίως για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τον έλεγχο της εν 

γένει φερεγγυότητας, της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της 

συγκέντρωσης κινδύνων των εποπτευόµενων ιδρυµάτων, της επάρκειας και 

αποτελεσµατικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης και των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών για την πρόληψη της χρησιµοποίησης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

καθορίζει επίσης κανόνες για τη διαφάνεια και σαφήνεια των όρων των συναλλαγών. 

Η αρµοδιότητα της εποπτείας περιλαµβάνει την παρακολούθηση της εφαρµογής του 

σχετικού θεσµικού πλαισίου και τη δυνατότητα λήψης διορθωτικών µέτρων και 

επιβολής διοικητικών κυρώσεων, περιλαµβανοµένης της ανάκλησης της άδειας 

λειτουργίας των εποπτευόµενων ιδρυµάτων. (www.bankofgreece.gr) 
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2.1.4 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία της εφαρµογής 

των διατάξεων της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Αποτελεί νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου µε ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δηµοσίου 

συµφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας. 

Η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν βαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισµό, οι δε πόροι της προέρχονται από τέλη και εισφορές που βαρύνουν 

τους εποπτευόµενους φορείς. Ο προϋπολογισµός της Επιτροπής συντάσσεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. Τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου απολαύουν κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, 

δεσµευόµενα µόνον από το νόµο και τη συνείδησή τους και δεν εκπροσωπούν τους 

φορείς που τους πρότειναν.  

Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της 

ακεραιότητας της αγοράς, ο περιορισµός του συστηµικού κινδύνου, και η προστασία 

του επενδυτικού κοινού µε την προώθηση της διαφάνειας.  

Στους εποπτευόµενους φορείς της περιλαµβάνονται οι Ανώνυµες 

Χρηµατιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών, οι Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, οι Ανώνυµες 

Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης 

Περιουσίας και οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης. Οι εισηγµένες 

εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εποπτεύονται επίσης από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ως προς την τήρηση της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας αναφορικά 

µε τα θέµατα νοµιµότητας των πράξεων που συνδέονται µε την προστασία των 

επενδυτών. 

Είναι, ακόµη, αρµόδια για την έγκριση ενηµερωτικών δελτίων όσον αφορά τις 

ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη διενέργεια δηµοσίων 

προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά. Επιπλέον, έχει 

την αρµοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (επίπληξη, χρηµατικό πρόστιµο, 

αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόµενα νοµικά και φυσικά 

πρόσωπα που παραβαίνουν τη νοµοθεσία για την κεφαλαιαγορά. 
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Ως εθνική εποπτική αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνάπτει διµερείς και 

πολυµερείς συµφωνίες µε άλλες εποπτικές αρχές για την ανταλλαγή εµπιστευτικών 

πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέµατα της αρµοδιότητάς της. Σηµειώνεται ότι 

αποτελεί ενεργό µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών της 

Κεφαλαιαγοράς και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς. 

(www.hcmc.gr) 

 

2.1.5 Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, µέλη ΣΟΕΛ 

Η βασική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού που είναι οι οικονοµικές 

καταστάσεις καταρτίζονται, βάσει των ∆ΠΧΠ, µε την πλήρη ευθύνη των ∆ιοικήσεων 

των τραπεζών και ελέγχονται ως προς την ακριβοδίκαια εικόνα που παρουσιάζουν 

από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές µέλη του ΣΟΕΛ.  

Η σύσταση και η λειτουργία του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονοµικής διαχειρίσεως των πάσης 

φύσεως δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, 

ανεξαρτήτως της νοµικής τους µορφής (ιδρύµατος, εταιρείας ή άλλου νοµικού 

προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από πρόσωπα µε αυξηµένα επαγγελµατικά 

προσόντα, που ασκούν το έργο τους µε διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισµάτων των διενεργούντων 

ελέγχων, σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους 

που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νοµοθεσία. 

Ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων συνίσταται στην εξέταση 

από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή των τηρούµενων βιβλίων και των αναγκαίων 

νοµίµων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων και αποβλέπει στην 

εξακρίβωση του κατά πόσον οι ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν 

αληθώς την οικονοµική θέση της ελεγχόµενης µονάδας κατά την ηµεροµηνία 

συντάξεως του ισολογισµού της και τα αποτελέσµατα των εργασιών της κατά την 

ελεγχόµενη περίοδο. Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής τεκµηριώνει τις παρατηρήσεις 

και το πόρισµά του µε τα φύλλα εργασίας, τα οποία υποχρεούται να διαφυλάσσει επί 

µία πενταετία από την ηµεροµηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου. Η γνώµη 

του διενεργήσαντος τον έλεγχο Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή διατυπώνεται στο 
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συντασσόµενο από αυτόν "πιστοποιητικό" ή "έκθεση" ελέγχου, τα οποία 

υποβάλλονται στον εντολέα του ελέγχου. (www.soel.gr) 

 

2.1.6 CEBS 

H Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) αποτελείται 

από υψηλόβαθµους εκπροσώπους των τραπεζικών αρχών εποπτείας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και των κεντρικών τραπεζών των χωρών της ΕΕ και έχει την έδρα της στο 

Λονδίνο. To κύριo καθήκον της είναι να συµβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

θέµατα που αφορούν τις τραπεζικές δραστηριότητες, να συνεισφέρει στη συνεπή 

εφαρµογή των Κοινοτικών Οδηγιών και στην εναρµόνιση των εποπτικών πρακτικών, 

και να ενισχύει την εποπτική συνεργασία. Σηµειώνεται ότι Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας και οι εθνικές εποπτικές αρχές οργάνωσαν τον Ιούλιο 

του 2010 σε στενή συνεργασία µε την ΕΚΤ την ευρωπαϊκή άσκηση προσοµοίωσης 

ακραίων καταστάσεων (stress test). Σκοπός της άσκησης είναι η αξιολόγηση της 

συνολικής ικανότητας του τραπεζικού τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

απορροφήσει τυχόν περαιτέρω σηµαντικούς οικονοµικούς και χρηµατοπιστωτικούς 

κραδασµούς. Η άσκηση αυτή αποτελεί σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της σταθερότητας του τραπεζικού τοµέα στην ΕΕ. (www.cebs.org). 

 

2.2 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ 

2.2.1 Εννοιολογική προσέγγιση και χρησιµότητα 

Ως κρατικός παρεµβατισµός ορίζεται το σύνολο των ενεργειών του κράτους, οι 

οποίες επηρεάζουν τη δραστηριότητα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη διαµόρφωση του νοµικού και του θεσµικού πλαισίου µέσα στο 

οποίο εξασφαλίζεται η λειτουργία των νοικοκυριών / επιχειρήσεων και η ορθολογική 

συµπεριφορά των ατόµων, ώστε να δρουν δηµιουργικά, να αποφεύγονται οι 

κοινωνικές συγκρούσεις και να διασφαλίζεται κοινωνική συνοχή. Ο κρατικός 

παρεµβατισµός έχει στόχο την προστασία των πολιτών και την οµαλή λειτουργία των 

αγορών και γενικότερα της οικονοµίας και στην τραπεζική ασκείται κατά κύριο λόγο 

µέσω των Υπουργείων του κράτους, της Τράπεζας της Ελλάδος και λοιπών 

µηχανισµών. 
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Ο κρατικός παρεµβατισµός ασκήθηκε σε επιµέρους τοµείς της ελληνικής 

οικονοµίας από τα µέσα της δεκαετίας του '20, εναρµονιζόµενος στα πλαίσια της 

συγκυρίας. Οι βασικοί λόγοι και οι αιτίες που απαιτούν τον κρατικό παρεµβατισµό 

στον τραπεζικό τοµέα είναι συνοπτικά:  

� Η διατήρηση της σταθερότητας 

� Η αποτελεσµατικότητα / αποδοτικότητα 

� Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω υγιούς δραστηριοποίησης 

� Η µείωση και η σωστή διαχείριση των κινδύνων 

� Η καταστολή / πρόληψη ξεπλύµατος χρήµατος 

� Η διασφάλιση της διαφάνειας σε συναλλαγές και διαδικασίες, για την 

προστασία κατά κύριο λόγο των πελατών και τέλος, 

� Η στήριξη σε περιόδους κρίσης. 

Αναφορικά µε την τελευταία αιτία, ήτοι τη στήριξη σε περιόδους κρίσης, η 

ιστορία έχει καταγράψει ότι σε περιόδους ύφεσης και οικονοµικής αστάθειας, η 

σωστή κρατική παρέµβαση δύναται να στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση τις 

προσπάθειες για ανάκαµψη της οικονοµίας.  

Πιο συγκεκριµένα, µε κοινό παρονοµαστή την κατάρρευση της αγοράς 

ακινήτων, τραπεζικές κρίσεις που συνέβησαν στη διάρκεια των προηγούµενων 40 

ετών φαίνεται να επιβεβαιώνουν την επικρατούσα άποψη ότι η κυβερνητική 

παρέµβαση µετά από µία παρατεταµένη περίοδο πτώσης έχει αποτελέσµατα. Πρώτο 

παράδειγµα η Μεγάλη Ύφεση (κραχ) που χτύπησε τις ΗΠΑ το 1929 και διήρκεσε 

έως το 1939. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδιο διάσωσης των µικροϊδιοκτητών και 

των εγγυητριών τραπεζών µέσω του τραπεζικού νόµου έκτακτης ανάγκης το 1933. 

Ανάλογη κυβερνητική παρέµβαση βοήθησε στην οµαλοποίηση της αγοράς και στην 

κρίση αποταµίευσης και δανείων του 1986-1995 στις ΗΠΑ, ενώ µε νοµοθετική 

ρύθµιση το 1998 και η Ιαπωνία πέτυχε να βελτιώσει την εµπιστοσύνη στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, η οποία είχε πληγεί µε το σκάσιµο της «φούσκας» των 

µετοχών στο τέλος της δεκαετίας του '80.   

Αναφορικά µε την κρίση των «subprimes» δανείων στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση 

επέδειξε ισχυρή κρατική παρέµβαση αρχικά µε την ίδρυση υπηρεσίας εκκαθάρισης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από τα «τοξικά» ενυπόθηκα δάνεια, την 
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απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων µετοχών (short selling) και τις νέες «ενέσεις» 

ρευστότητας από κεντρικές τράπεζες. Επιπλέον, κατατέθηκε άµεσα νοµοσχέδιο για τη 

συγκρότηση υπηρεσίας ανάληψης επισφαλών δανείων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων που έχουν καταρρεύσει, η οποία είχε και την αρµοδιότητα να τροποποιεί 

ενυπόθηκα δάνεια προς όφελος των δανειοληπτών. Το Υπουργείο Οικονοµίας των 

ΗΠΑ ανακοίνωσε τη σύσταση προσωρινού προγράµµατος εγγυήσεων για τα 

αµερικανικά αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων (money market funds), µε το 

οποίο θα µπορούν να διοχετευθούν στις αγορές έως και 50 δισ. δολάρια από το 

κρατικό Exchange Stabilization Fund, για τη σταθερότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων.  

Τέλος, όσον αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, ο πρόεδρος Μπους δήλωσε ότι 

πρόκειται για µια «κρίσιµη στιγµή για την αµερικανική οικονοµία», τονίζοντας ότι µε 

δεδοµένη την κρίση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και τη σηµασία τους στην 

καθηµερινότητα των πολιτών, η κυβερνητική παρέµβαση δεν είναι απλώς αναγκαία 

αλλά στοιχειώδης προϋπόθεση. Αναφέρεται ότι έως τον 9ο/2008 το αµερικανικό 

δηµόσιο είχε στηρίξει µε 1 τρις. δολάρια το πιστωτικό σύστηµα. (www.express.gr) 

 

2.3 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

2.3.1 Εισαγωγή στη Βασιλεία 

Η επιτροπή της Βασιλείας ξεκίνησε την λειτουργία της το 1973 σε µια 

περίοδο κατά την οποία η κατάργηση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος 

σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Bretton Woods το 1973 σηµατοδότησε 

µια περίοδο έντονων διακυµάνσεων και µεταβλητότητας των ισοτιµιών και των 

επιτοκίων. Αποτέλεσµα αυτού, ήταν οι τράπεζες να καταστούν ιδιαίτερα ευάλωτες 

στον µέχρι πρότινος άγνωστο κίνδυνο των συναλλαγµατικών και επιτοκιακών 

µεταβολών. Γρήγορα είχαµε τα πρώτα θύµατα της νέας εποχής .Το 1974 η γερµανική 

τράπεζα Bankhaus I.D.Herstatt προκάλεσε µια άνευ προηγουµένου αναστάτωση στη 

διεθνή τραπεζική αγορά. Η τράπεζα χρεοκόπησε εξαιτίας άστοχων θέσεων σε 

προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος και προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο 

σύστηµα. Το περιστατικό αυτό µαζί µε άλλα µικρότερης εµβέλειας , κατέδειξαν την 

ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της τραπεζικής εποπτείας. Προτεραιότητα 

δόθηκε στην θεσµοθέτηση συνεργασίας ανάµεσα στις νοµισµατικές και τραπεζικές 

εποπτείες µε στόχο την πρόληψη συστηµικών κρίσεων και την διασφάλιση της 
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σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος και οδήγησαν στην σύσταση της 

περίφηµης Επιτροπής της Βασιλείας. Η Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία εδρεύει 

στην οµόνυµη πόλη της Ελβετίας, συστάθηκε το 1974 µε µέλη της τις κεντρικές 

τράπεζες και άλλες εποπτικές αρχές από τα κράτη –µέλη του “Group of ten” την  

Ελβετία , το Λουξεµβούργο και την Ισπανία. Στην πραγµατικότητα συµµετέχουν 10 

κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Καναδάς, ΗΠΑ και Ιαπωνία. 

(Παπαδογιάννης, 2007)  

 

2.3.2 Νοµική φύση 

Η Βασιλεία : 

• ∆εν είναι διεθνής οργανισµός αλλά µια de facto οργάνωση χωρίς νοµική 

προσωπικότητα που λειτουργεί µε την υποστήριξη της γραµµατείας της Τράπεζας 

∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of international settlement). 

• Οι κανόνες που περιέχονται στις εκθέσεις της δεν έχουν νοµική 

δεσµευτικότητα αλλά αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραµµές καλής πρακτικής.  

• Εντούτοις η αποδοχή τους από τις κεντρικές εποπτικές αρχές ανά την υφήλιο 

είναι εξαιρετικά αυξηµένη. 

 

2.4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι 

Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται λόγος για τις παραµέτρους του πρώτου 

Συµφώνου της Βασιλείας, τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν και, τέλος, τις 

αδυναµίες του. 

 

2.4.1 Εισαγωγή 

Το µείζον ζήτηµα που απασχολεί την Επιτροπή της Βασιλείας τα τελευταία 

έτη είναι η Κεφαλαιακή Επάρκεια των τραπεζών, καθώς από τις αρχές του 1980

 η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παράλληλα µε την ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων, και κυρίως του πιστωτικού κινδύνου -ο οποίος την περίοδο εκείνη 

αναπτυσσόταν µε ταχύτατο ρυθµό- έλαβε χώρα η απαρχή της επιδείνωσης της 

κεφαλαιακής επάρκειας πλήθους µεγάλων διεθνών τραπεζών.  
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Προκειµένου, λοιπόν, να ανακοπεί η επιδείνωση των αποδεκτών µεγεθών 

της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, τουλάχιστον στις χώρες της οµάδας 

των δέκα, διαµορφώθηκε µια κοινή αντίληψη µεταξύ των µελών της Επιτροπής για 

την αναγκαιότητα και υιοθέτηση ενός ∆ιεθνούς Συµφώνου (Συνθήκη). Σκοπός αυτού 

του εγχειρήµατος ήταν αφενός η ενδυνάµωση της σταθερότητας του διεθνούς 

τραπεζικού συστήµατος και αφετέρου η απάλειψη κάθε πηγής δηµιουργίας αθέµιτου 

ανταγωνισµού προερχόµενου από τις διαφορές στις ανάγκες και στη µέτρηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας στις διάφορες χώρες. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η 

δηµιουργία και δηµοσιοποίηση, το ∆εκέµβριο του 1987, ενός συµβουλευτικού 

εγγράφου µε σχετικές προτάσεις. Το εν λόγω έγγραφο, έπειτα από µια σειρά 

παρατηρήσεων, οριστικοποιήθηκε σε ένα σύστηµα µέτρησης του κινδύνου, γνωστό 

ως  Σύµφωνο (Συνθήκη) της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel Capital 

Accord ή Basel I), το οποίο, αφού εγκρίθηκε από τις αρχές των χωρών της οµάδας 

των δέκα, δόθηκε για εφαρµογή στις τράπεζες τον Ιούλιο του 1988, ορίζοντας ως 

τελικό χρόνο εφαρµογής του συστήµατος την 31-12-1992. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

από τη δηµοσιοποίηση του συµφώνου το 1988 και έπειτα, το έγγραφο υιοθετήθηκε 

σταδιακά όχι µόνο από χώρες-µέλη της οµάδας των δέκα αλλά και από πολλές άλλες, 

ιδιαίτερα από χώρες µε τράπεζες µε διεθνείς δραστηριότητες. (Αγγελόπουλος, 2008) 

Το σύστηµα εισήγαγε την εφαρµογή ενός πλαισίου µέτρησης του 

πιστωτικού κινδύνου των εντός και εκτός ισολογισµού στοιχείων του ενεργητικού, 

θέτοντας ταυτόχρονα ένα ελάχιστο όριο απαιτούµενων εποπτικών κεφαλαίων ίσο µε το 

8% του σταθµισµένου ενεργητικού (δείκτης φερεγγυότητας).  Με λίγα λόγια, ο 

συντελεστής φερεγγυότητας είναι ένας αριθµοδείκτης µε αριθµητή τα εποπτικά ίδια 

κεφάλαια (regulatory capital) των πιστωτικών ιδρυµάτων και παρονοµαστή το 

σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισµού, 

σταθµισµένων µε τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυµάτων για λόγους κεφαλαιακής 

επάρκειας, δηλαδή ο αριθµητής του κλάσµατος, ορίστηκαν από την Επιτροπή, 

διαφοροποιηµένα σε σηµαντικό βαθµό από τα λογιστικά ίδια κεφάλαια και για το 

λόγο αυτό έγιναν γνωστά ως εποπτικά ίδια κεφάλαια. Στα κεφάλαια αυτά, πέραν του 

µετοχικού κεφαλαίου και των αποθεµατικών (κεφάλαια Tier 1) συµπεριλαµβάνονται 

και κάποιες µορφές ξένων κεφαλαίων, όπως τα οµολογιακά δάνεια µειωµένης 

εξασφάλισης (κεφάλαια Tier 2). Οι σταθµίσεις των στοιχείων του ενεργητικού 
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αναφέρονται στον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο και είναι τυποποιηµένες και 

ενιαίες για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. Από τις σταθµίσεις προκύπτει το ύψος του 

σταθµισµένου ενεργητικού και ο παρονοµαστής του κλάσµατος του δείκτη 

φερεγγυότητας. (Αγγελόπουλος 2008) 

Η εφαρµογή του δείκτη φερεγγυότητας είχε ως αποτέλεσµα, οι εργασίες 

«εκτός ισολογισµού» να µην ξεφεύγουν από τον έλεγχο των εποπτικών αρχών έτσι 

ώστε να δίνεται µια ολοκληρωµένη εικόνα των κινδύνων που αναλαµβάνουν οι 

τράπεζες. Σηµειώνεται, επιπλέον, ότι ο εν λόγω δείκτης δεν υπολογίζει το γενικό 

κίνδυνο, αλλά τον ειδικό, σταθµίζοντας κάθε στοιχείο του ενεργητικού µε ένα 

συντελεστή, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον πιστωτικό κίνδυνο του συγκεκριµένου 

στοιχείου. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νέος δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας εξειδικεύτηκε και εισήχθη µε τις Οδηγίες περί συντελεστή φερεγγυότητας 

και ιδίων κεφαλαίων.  

Στην Ελλάδα η εφαρµογή του συµφώνου σχετικά µε τα εποπτικά ίδια 

κεφάλαια εξειδικεύτηκε µε την Π∆ΤΕ 2053/92, τα θέµατα της στάθµισης του 

ενεργητικού µε την Π∆ΤΕ 2054/18.3.92, ενώ οι δύο πράξεις κωδικοποιήθηκαν σε 

ενιαίο κείµενο µε την Π∆ΤΕ 2524/23.7.2003. (Αγγελόπουλος, 2008). 

 

2.4.2 Τροποποιήσεις και ενσωµάτωση του κινδύνου αγοράς 

Πολλοί από τους όρους περί κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι τέθηκαν το 

1988, τροποποιήθηκαν ή βελτιώθηκαν στη συνέχεια. Έως το 1997, η αρχική 

συµφωνία τροποποιήθηκε τέσσερις φορές. Οι τρεις πρώτες τροποποιήσεις ήταν 

τεχνικές και αφορούσαν επιµέρους διατάξεις, ενώ το περιεχόµενο της τέταρτης 

τροποποίησης οδήγησε στη συµπλήρωση του περιεχοµένου του αρχικού συµφώνου, 

ώστε να καθιερωθεί ένα πλαίσιο κανόνων αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών για την κάλυψή τους τόσο έναντι του πιστωτικού κινδύνου, όσο και 

έναντι των κινδύνων της αγοράς. Τον Ιανουάριο του 1997, λοιπόν, η Επιτροπή 

εξέδωσε τροποποίηση του πρώτου Συµφώνου για την κεφαλαιακή επάρκεια, 

ενσωµατώνοντας στη συνθήκη του 1988 τους κινδύνους αγοράς που προέρχονται από 

τις ανοιχτές θέσεις των τραπεζών σε (i) συνάλλαγµα, (ii) διαπραγµατευόµενους 

τίτλους χρέους, (iii) µετοχές, (iv) εµπορεύµατα, (v) δικαιώµατα προαίρεσης. Ως 

καταληκτική ηµεροµηνία εφαρµογής των νέων διατάξεων ορίστηκε η 21-12-1997. 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η µέτρηση των κινδύνων αγοράς ρυθµίστηκε µε την 

Οδηγία 96/3, ενώ στη χώρα µας ενσωµατώθηκε στο θεσµικό πλαίσιο µε το Ν. 

2396/1996 και για τις τράπεζες εξειδικεύτηκαν µε την Π∆ΤΕ 2397/1997. 

∆εδοµένης της πρόβλεψης για αντιµετώπιση των κινδύνων αγοράς µόνο για 

τους διαπραγµατευόµενους τίτλους χρέους, οι τράπεζες ήταν υποχρεωµένες έως το 

τέλος του 1997 να διαχωρίσουν το χαρτοφυλάκιό τους σε εκείνο που κατείχαν για 

εισόδηµα ή επένδυση, το οποίο χαρακτηρίστηκε «επενδυτικό χαρτοφυλάκιο» και σε 

εκείνο που κατείχαν για µεταπώληση ή για διαπραγµάτευση στις δευτερογενείς 

αγορές, το οποίο χαρακτηρίστηκε «εµπορικό χαρτοφυλάκιο». (Αγγελόπουλος, 2008)   

Ως εκ τούτου, µε την ενσωµάτωση και των κινδύνων αγοράς στο υφιστάµενο 

σύµφωνο ο δείκτης φερεγγυότητας διαµορφώθηκε, καθώς προστέθηκαν στον 

παρονοµαστή του οι κίνδυνοι αγοράς. Οι µέθοδοι µέτρησης της επίδρασης των 

κινδύνων αγοράς στην κεφαλαιακή επάρκεια ήταν τυποποιηµένες, λεπτοµερώς 

αναλυόµενες στην τροποποίηση της Συνθήκης. Σηµαντική ήταν η πρόβλεψη ότι, αντί 

των τυποποιηµένων µεθόδων, οι τράπεζες µπορούσαν να επιλέξουν εναλλακτικά την 

ανάπτυξη βάσει αυστηρών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και τη χρήση ενός 

εσωτερικού συστήµατος Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk-VAR) για τον υπολογισµό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων από τους αναλαµβανόµενους κινδύνους αγοράς του 

συνολικά. 

 

2.4.3 Αδυναµίες της Βασιλείας Ι 

Η Βασιλεία Ι αποτέλεσε µία ιδανική έναρξη καθώς είχε πολλές θετικές 

επιπτώσεις στην ευρωστία των τραπεζών αφού οδήγησε στην αύξηση των κεφαλαίων 

τους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα τυποποιηµένο σύστηµα που επιτρέπει µικρές 

διαφοροποιήσεις κατά τράπεζα και δεν καλύπτει τις καινοτοµίες που 

παρουσιάσθηκαν στην αγορά (πχ. τιτλοποίηση, πιστωτικά παράγωγα). Η 

σηµαντικότερη αδυναµία που προκύπτει από την εφαρµογή της, είναι η µη 

αποτελεσµατική διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου (Ζοπουνίδης, 2009).  

Στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης των οικονοµιών, οι χρηµατοοικονοµικοί 

οργανισµοί καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξηµένες απαιτήσεις διαχείρισης των 

χαρτοφυλακίων τους και των στρατηγικών που ακολουθούν, τις οποίες το Σύµφωνο 

Βασιλείας Ι αδυνατεί να αντιµετωπίσει. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα στο 
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συγκεκριµένο Σύµφωνο να ασκηθεί έντονη κριτική, κριτική η οποία εστίαζε κυρίως 

στην περιορισµένη «ευαισθησία» των συντελεστών στάθµισης πιστωτικού κινδύνου 

σε σχέση µε τον πραγµατικά αναλαµβανόµενο κίνδυνο και την, ως απόρροια αυτής, 

µη σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων µε τα ίδια κεφάλαια που 

διακρατούν οι τράπεζες για προληπτικούς λόγους. 

Εν συντοµία, παρουσιάζονται παρακάτω ορισµένες από τις βασικότερες 

ελλείψεις και αδυναµίες που παρουσιάζει το πρώτο Σύµφωνο της Βασιλείας 

(www.bankofgreece.gr-Γκαργκάνας, 2003): 

 

1. Η οµαδοποίηση στις κατηγορίες στάθµισης για τον πιστωτικό κίνδυνο είναι 

πολύ συγκεντρωτική και ως ένα βαθµό αυθαίρετη, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 

επαρκής διαφοροποίηση µε βάση τον πραγµατικό πιστωτικό κίνδυνο κάθε 

χρηµατοδοτικού ανοίγµατος.  

2. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι λοιποί κίνδυνοι και ειδικότερα, ο λειτουργικός 

κίνδυνος, δηλαδή κίνδυνος από ανεπάρκεια των πληροφορικών συστηµάτων, λάθη 

κατά τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, κατάχρηση κλπ., αλλά εµµέσως θεωρείται 

ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό και τον κίνδυνο αγοράς καλύπτουν 

και τους λοιπούς κινδύνους.  

3. Η εποπτική αντιµετώπιση ορισµένων τεχνικών και προϊόντων δεν είναι 

επαρκώς εξειδικευµένη, όπως για παράδειγµα η τιτλοποίηση απαιτήσεων και τα 

πιστωτικά παράγωγα, τεχνικές που έχουν σηµειώσει σηµαντική ανάπτυξη ως µέσα 

µεταφοράς πιστωτικού κινδύνου στην αγορά ή σε άλλες εταιρίες, κυρίως τράπεζες 

και ασφαλιστικές.  

4. Το εν λόγω Σύµφωνο όχι µόνο δεν παρέχει κίνητρα στις τράπεζες να 

αναπτύξουν βελτιωµένα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων αλλά, αντίθετα, αφενός 

ενθαρρύνει σε ορισµένες περιπτώσεις την τυπική µόνο συµµόρφωση προς τις 

διατάξεις και, αφετέρου, υποχρεώνει τις τράπεζες που είχαν αξιόπιστα συστήµατα 

υπολογισµού του πιστωτικού κινδύνου και των απαιτουµένων για την κάλυψή του 

κεφαλαίων να προβαίνουν σε διπλό υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων, ένα για 

εσωτερική χρήση και ένα για συµµόρφωση µε τις εποπτικές διατάξεις. 
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2.5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ  

2.5.1 Εισαγωγή  

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τις παραµέτρους του δεύτερου 

Συµφώνου, τους στόχους του, τα οφέλη από την εφαρµογή του καθώς και την κριτική 

που ασκήθηκε σε αυτό. 

2.5.2 Το νέο Σύµφωνο 

Η Συνθήκη της Βασιλείας Ι πέτυχε τη δηµιουργία µίας ενιαίας µεθοδολογίας 

αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας. Απόρροια, ωστόσο, των αδυναµιών της 

Βασιλείας Ι (όπως αυτές περιγράφησαν παραπάνω) και της ανεπάρκειάς της, είναι το 

νέο κανονιστικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙ (Basel II: International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: a Revised Framework), το οποίο εισάγει ριζικές 

µεταβολές και καθιστά απαραίτητες κάποιες αλλαγές έναντι των νέων προκλήσεων, 

µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αφενός των πιστωτικών ιδρυµάτων 

και αφετέρου των πελατών τους, κάτι που γίνεται φανερό µέσα από τις επιπτώσεις 

που αναµένεται να έχει. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι νέοι κανόνες περιλαµβάνουν και τα 

αποτελέσµατα ευρέος διαλόγου µε τους φορείς του χρηµατοοικονοµικού χώρου και 

τις εποπτικές αρχές τόσο των χωρών – µελών της Οµάδας των ∆έκα όσο και τρίτων 

χωρών, η Επιτροπή υλοποίησε πιλοτική εφαρµογή σε 350 τράπεζες σε 40 χώρες, τα 

συµπεράσµατα της οποίας αποτέλεσαν βασικό υλικό για τις νέες προτάσεις. 

Κατόπιν, ξεκίνησε η διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση του 

πρώτου Συµφώνου και τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ραγδαία µεταβαλλόµενες συνθήκες στο χρηµατοοικονοµικό χώρο, διατύπωσε και 

εξέδωσε µια νέα πρόταση µε τίτλο «a new capital adequacy», η οποία αναφέρεται σε 

ένα ανανεωµένο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας, γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ, το οποίο 

αντικαθιστά τη Συνθήκη του 1988. Μετά τη θετική ανταπόκριση στην αρχική 

πρόταση, ένα νέο αναλυτικό πακέτο για το θέµα δόθηκε στη δηµοσιότητα το 2001, 

και τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή το 2007.  

Σκοπός της νέας Συµφωνίας είναι να καταστήσει τις ρυθµίσεις, σχετικά µε τα 

επίπεδα του κεφαλαίου που πρέπει να διατηρεί µια τράπεζα και πιο ευαίσθητες όσον 

αφορά το ύψος του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Με τον τρόπο αυτόν αντανακλά την 
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αυξανόµενη πολυπλοκότητα της αγοράς στη διαχείριση του κινδύνου. 

(Αγγελόπουλος, 2008) 

 

2.5.3 Στόχοι του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ 

Οι βασικοί στόχοι του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ είναι συνοπτικά οι εξής: 

• Ο προσδιορισµός των βασικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν τη 

διαδικασία αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της πολιτικής και των 

µηχανισµών των τραπεζών για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους 

επάρκειας. 

• Η ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος 

• Η απόδοση έµφασης στη διαφάνεια της αγοράς και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των τραπεζών 

• Η επαρκής κάλυψη του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών και µη κινδύνων, 

βάσει των διατάξεων του 1

ου
 και 2ου πυλώνα 

• Η αντιστοίχιση –κατά το δυνατόν- των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών µε τον 

πιστωτικό κίνδυνο που εµπεριέχεται σε κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα 

• Η χρήση των εποπτικά αναγνωριζόµενων µέσων και τεχνικών αντιστάθµισης 

ή µεταφοράς των πιστωτικών κινδύνων 

• Η ενθάρρυνση των τραπεζών για τη χρήση εσωτερικών συστηµάτων 

µέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου 

• Η επίτευξη µεγαλύτερης ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο των µεθόδων 

υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, έτσι ώστε να συνεπάγεται την 

ορθότερη ανακατανοµή τους. 

• Η ενίσχυση της αρχής της πειθαρχίας που η αγορά επιβάλλει στα πιστωτικά 

ιδρύµατα µέσω της υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών 

στοιχείων που επιτρέπουν την αντικειµενική αξιολόγηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διαχείρισης 

κινδύνων. 
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Το νέο Σύµφωνο, λοιπόν, περιλαµβάνει τρεις κανόνες-πυλώνες, ως αυτοί 

αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στις εποπτικές αρχές και τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να αξιολογούν επαρκώς τα είδη των κινδύνων που 

αναλαµβάνουν. (Αγγελόπουλος, 2008) 

1. Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (εναλλακτικές µέθοδοι υπολογισµού) 

2. Εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας και των εσωτερικών συστηµάτων 

αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυµάτων 

3. Αποτελεσµατική ενηµέρωση του κοινού και πειθαρχία µέσω της αγοράς. 

Βασική επιδίωξη της Επιτροπής αποτελεί η παράλληλη εφαρµογή και τήρηση 

των τριών πυλώνων, έτσι ώστε το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας να αποβεί 

περισσότερο αποτελεσµατικό. Με τους δύο πρώτους πυλώνες επιδιώκεται η 

ανάπτυξη και επέκταση των τυποποιηµένων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας που 

τέθηκαν µε το Σύµφωνο του 1988. Μεταξύ των νέων σηµαντικών προτάσεων είναι 

και αυτή της δυνατότητας ανάπτυξης εσωτερικών συστηµάτων αξιολόγησης του 

πιστωτικού κινδύνου και η χρήση αυτών, µετά από πιστοποίηση από τις εποπτικές 

αρχές, έναντι των ισχυόντων έως τότε τυποποιηµένων κανόνων. Με τον τρίτο πυλώνα 

επιδιώκεται η ενθάρρυνση ανάληψης ασφαλών πρακτικών από τις τράπεζες. 

Θα  µπορούσαµε να πούµε ότι η προώθηση της ασφάλειας και της 

σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς και η ενίσχυση 

των συνθηκών ίσου ανταγωνισµού, αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους του 

νέου εποπτικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, εντός των επιδιωκόµενων στόχων 

περιλαµβάνονται η ενδυνάµωση της λειτουργίας διαχείρισης των αναλαµβανόµενων 

κινδύνων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων 

(enterprise-wide risk management) καθώς και η συσχέτιση των κινδύνων αυτών µε 

τις εποπτικές (regulatory) καθώς και µε τις εσωτερικά εκτιµώµενες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις (economic capital). (Χαραλαµπίδης Μ., 2006) 

Συνολικά, οι νέες προτάσεις της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία αλλά 

και την αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών, κινούνται σε γενικές γραµµές προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τροποποίηση 

του πλαισίου υπολογισµού κεφαλαιακών υποχρεώσεων των τραπεζών κρίθηκε 

επιτακτική ώστε να αναγνωριστούν οι επιχειρηµατικές και τεχνολογικές εξελίξεις της 

αγοράς. (Ζοπουνίδης, 2009)    
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Σύµφωνα µε τον κ. Κυριακόπουλο (www.economia.gr, 2006), καµία άλλη 

διεθνής ρυθµιστική παρέµβαση δεν είχε στο παρελθόν τέτοιας έκτασης επίπτωση και 

ανάγκη προσαρµογών σε θεσµικό και λειτουργικό επίπεδο για την άσκηση της 

εποπτείας ή στην οργάνωση και στη διαχείριση κινδύνων από τις ίδιες τις τράπεζες 

όσο η νέα προσέγγιση στο θέµα της κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε το πλαίσιο 

της Βασιλείας ΙΙ και της Οδηγίας 2006/48. Και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που οι 

ρυθµίσεις είναι τόσο άµεσα προσανατολισµένες στις πρακτικές των ίδιων των 

τραπεζών. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές αρχές οφείλουν να δηµιουργούν ευέλικτα 

πρότυπα που αντανακλούν εντονότερα το επίπεδο διαφοροποίησης, όχι µόνον 

ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών, αλλά και την 

αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης κινδύνων και µηχανισµών ελέγχου κάθε 

τράπεζας χωριστά. 

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία προώθησης της νέας Συνθήκης βασίστηκε σε 

ευρεία συνεργασία µε τράπεζες και επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού χώρου 

γενικότερα. Οι απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών γνωστοποιήθηκαν στην 

Επιτροπή τον Μάιο του 2001. Κατόπιν, η Επιτροπή εξέδωσε το επόµενο κείµενο της 

νέας συνθήκης και οριοθέτησε έως το τέλος του 2006 την έναρξη εφαρµογής της νέας 

Συνθήκης, τουλάχιστον από τις χώρες της Οµάδας των ∆έκα. Για χώρες εκτός της 

Οµάδας ήταν δυνατό να δοθεί παράταση στο χρόνο έναρξης. Επισηµαίνεται, ότι, 

όπως και µε τη Βασιλεία Ι, οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ είναι διαµορφωµένοι µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή τους σε όλες τις χώρες που 

ενδεχοµένως το επιθυµούν. Στη χώρα µας, η εφαρµογή της ήταν σχεδόν ταυτόχρονη 

µε όλα τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που η Ελλάδα δεν ανήκει 

στην Οµάδα των ∆έκα. Παρουσιάζεται παρακάτω συνοπτικά το περιεχόµενο των 

τριών πυλώνων του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ και οι επιδιώξεις καθενός από αυτούς. 
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2.5.4 Πυλώνας 1ος (Pillar I): Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις  

Μολονότι το νέο Σύµφωνο της Βασιλείας διαφέρει σε αρκετά σηµεία από το 

πρώτο, πολλά ουσιαστικά και κρίσιµα σηµεία του παραµένουν αµετάβλητα. Η 

Βασιλεία II έχει σαν βασικό στόχο να βελτιώσει την ευαισθησία ως προς τον πιστωτικό 

κίνδυνο, απαιτώντας υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου από τους δανειστές που φέρουν 

υψηλότερα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου και αντίστροφα. Οι προτεινόµενες 

προσεγγίσεις του Πυλώνα I, για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου, είναι περιεκτικότερες, ακριβέστερες αλλά και πιο 

ευαίσθητες στις µεταβολές του κινδύνου, παρέχοντας αφενός µεγαλύτερο φάσµα 

τεχνικών άµβλυνσης πιστωτικού κινδύνου και αφετέρου ακριβέστερη αποτύπωση του 

µεγέθους των κινδύνων.   

Η νέα Συνθήκη, λοιπόν, προβλέπει ένα φάσµα επιλογών που θα έχουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης των κινδύνων και της 

κεφαλαιακής επάρκειας, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στον υπολογισµό των 

κινδύνων από τις ίδιες τις τράπεζες. Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο εισάγεται η 

χρήση των εξωτερικών αξιολογήσεων για τις µικρότερες σε όγκο εργασιών 

επιχειρήσεις. Τυχόν τράπεζες µε προχωρηµένες ικανότητες µέτρησης κινδύνων θα 

µπορούν να χρησιµοποιούν µηχανισµούς εσωτερικής βαθµολόγησης του πιστωτικού 

κινδύνου.   

Βάσει του νέου Συµφώνου Βασιλείας, η ελάχιστη απαιτούµενη κεφαλαιακή 

επάρκεια έναντι των αναλαµβανόµενων κινδύνων παραµένει στο 8% (δηλαδή ο 
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∆είκτης Φερεγγυότητας ≥ 8%). Όσον αφορά τα εποπτικά ίδια κεφάλαια (δηλαδή τον 

αριθµητή του κλάσµατος του αριθµοδείκτη φερεγγυότητας) διαφοροποιούνται σε 

µικρό βαθµό, ενσωµατώνοντας κυρίως κάποιες σύγχρονες µορφές στοιχείων και τις 

εξελίξεις που έφεραν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Αναφορικά, όµως, µε τον παρανοµαστή του κλάσµατος (του δείκτη 

φερεγγυότητας) οι τροποποιήσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Συγκεκριµένα, αφορούν 

τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, µε παρεµβάσεις στα σταθµισµένα στοιχεία του 

ενεργητικού, στις σταθµίσεις αυτών και κυρίως στις µεθόδους στάθµισης. Ένα 

παράδειγµα µεταβολών στις σταθµίσεις αποτελεί η µείωση των σταθµίσεων των 

ανοιγµάτων (χρηµατοδοτήσεων) µε εξασφάλιση βάρος επί κατοικιών από 50% σε 

35% και των χρηµατοδοτήσεων λιανικής τραπεζικής από 100% σε 75%. Οι 

µειωµένες αυτές σταθµίσεις έχουν θετική επίδραση στο δείκτη φερεγγυότητας. 

Παράλληλα, προστίθεται στον παρανοµαστή ο λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος 

επιβαρύνει τον δείκτη. Η καθιέρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό 

κίνδυνο αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες του νέου πλαισίου. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τους νέους όρους της Βασιλείας, ο δείκτης φερεγγυότητας και οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις µε τη συµµετοχή και του λειτουργικού κινδύνου 

υπολογίζεται ως εξής:  

∆είκτης Φερεγγυότητας =                           Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια   

                                     Πιστωτικός Κίν. + (12,5*Κίν. Αγοράς) + Λειτουργικός Κίν.  

Η νέα προσέγγιση υπολογισµού των σταθµισµένων στοιχείων αποσκοπεί στην 

παροχή στις τράπεζες βελτιωµένων υπολογισµών των κινδύνων, έτσι ώστε ο 

συντελεστής να ανταποκρίνεται σε µεγαλύτερο βαθµό στην πραγµατικότητα.  

Κατ’ ουσίαν, λοιπόν, ο πρώτος Πυλώνας καλύπτει διαδικασίες και θέσεις που 

έχουν επίδραση στον παρονοµαστή του δείκτη φερεγγυότητας µε δύο τρόπους. 

Πρώτον, θεσπίζοντας νέες µεθόδους προσδιορισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την άσκηση 

των δραστηριοτήτων τους και ιδιαίτερα έναντι του πιστωτικού κινδύνου. ∆εύτερον, 

καθιερώνοντας κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο και θέτοντας 

προτάσεις σχετικά µε µετρήσεις για τον υπολογισµό του ύψους του κινδύνου, κάτι το 

οποίο δεν προέβλεπε το πρώτο Σύµφωνο. Με την προσθήκη του λειτουργικού 
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κινδύνου αναµένεται µεγαλύτερη ευαισθησία στην κάλυψη της ελάχιστης 

κεφαλαιακής απαίτησης 8%, αφού ο παρανοµαστής θα αυξηθεί. 

Σύµφωνα µε αυτόν τον πρώτο Πυλώνα, οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους 

δύο µεθόδους αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου: 1) την τυποποιηµένη µέθοδο 

και 2) την µέθοδο που βασίζεται σε ένα εσωτερικό σύστηµα διαβάθµισης 

(θεµελιώδης και εξελιγµένη), για την οποία απαιτείται η έγκριση των εποπτικών 

αρχών. Για την επιλογή των µεθόδων αυτών είναι χρήσιµη η σύγκριση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών, ανάλογα µε τη µέθοδο που προτίθενται να 

ακολουθήσουν. Η τελική απόφαση επαφίεται στη δικαιοδοσία της Κεντρικής 

Τράπεζας.   

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι δίδονται τρεις επιλογές στις τράπεζες και 

τους επόπτες προκειµένου να προσεγγίσουν καλύτερα τη φιλοσοφία τόσο των 

δραστηριοτήτων της τράπεζας όσο και του εσωτερικού ελέγχου: 

1. Υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, ακόµα και οι 

τράπεζες που χρησιµοποιούν πιο απλοποιηµένα συστήµατα για τις 

δανειοδοτήσεις τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν ξεχωριστά τα συστήµατα 

µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών τους. 

2. Ταυτόχρονα και οι τράπεζες οι οποίες αναλαµβάνουν υψηλότερα επίπεδα 

κινδύνου, χρησιµοποιώντας πιο εξελιγµένα συστήµατα µέτρησης του 

κινδύνου, έχουν τη δυνατότητα κατόπιν έγκρισης του επόπτη τους, να 

επιλέξουν ένα από τα δύο «εσωτερικά µοντέλα αξιολόγησης των τραπεζικών 

κινδύνων», που ενδείκνυνται για τον πιστωτικό κίνδυνο. 

3. Το νέο πλαίσιο καθιερώνει σαφή εποπτεία κεφαλαίου για την έκθεση των 

τραπεζών στον λειτουργικό κίνδυνο. Οµοίως, µε τη σειρά των επιλογών που 

παρέχονται στις τράπεζες σχετικά µε την διαχείριση των διαθεσίµων τους ως 

προς τον πιστωτικό κίνδυνο, µπορούν επίσης να επιλέξουν µια από τις τρεις 

προσεγγίσεις για τη µέτρηση της έκθεσής τους ως προς τον λειτουργικό 

κίνδυνο. Αποτελεσµατικά συστήµατα µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου 

µπορούν να κατασκευαστούν στη βάση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών 

τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου.   

Το νέο Σύµφωνο της Βασιλείας ενθαρρύνει τις τράπεζες να εξοµαλύνουν τις 

µετρήσεις αυτές, ενσωµατώνοντας την εποπτεία κεφαλαίου στα συστήµατα µέτρησης 
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του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου εκάστοτε πιστωτικού ιδρύµατος. 

Επιπρόσθετα, παρέχει σαφή κίνητρα µε τη µορφή των απαιτήσεων για ελάχιστα 

επίπεδα κεφαλαίου προκειµένου να υιοθετήσουν πιο κατανοητά και ακριβή 

συστήµατα µέτρησης κινδύνων, όπως και πιο αποτελεσµατικές διαδικασίες ελέγχου 

της έκθεσής τους σε αυτούς. (Αγγελόπουλος 2008 / Ζοπουνίδης-Λεµονάκης 2009 / 

Γλύκας-Ξηρογιάννης-Σταϊκούρας, 2006 / Γκαργκάνας 2003) 

                                                                                                                                    

2.5.5 Πυλώνας 2ος (Pillar II): Εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας και των 

εσωτερικών συστηµάτων αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυµάτων  

Ο δεύτερος Πυλώνας στηρίζεται στην ανάγκη υπολογισµού της κεφαλαιακής 

επάρκειας µε συµµετοχή της µέτρησης όλων των αναλαµβανόµενων κινδύνων και 

στην υποχρέωση των εποπτικών αρχών να προσαρµόζονται στις µετρήσεις αυτές και 

να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται απαραίτητη για 

την αποτελεσµατική διοίκηση και την εποπτεία των τραπεζών. Στα πλαίσια της 

αποτελεσµατικής εποπτείας, η κρίση για την αναγνώριση των κινδύνων και για το 

ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να βασίζεται σε περισσότερες αξιολογήσεις. 

Παράλληλα, η αναφορά στη συνεχή επανεξέταση και αναθεώρηση της εποπτικής 

διαδικασίας προσφέρει οφέλη µέσω της έµφασης που δίνεται στην ανάγκη για 

αυστηρή αξιολόγηση της δυνατότητας των τραπεζών και των εποπτικών αρχών να 

υπολογίζουν τους κινδύνους. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που συµπεριλαµβάνεται στη νέα Συνθήκη είναι η 

αναγκαιότητα διαµόρφωσης και εφαρµογής ενός stress test, το οποίο θα λαµβάνει 

υπόψη ακραία σενάρια, προκειµένου να υπολογίζει και την επίδραση ακραίων 

οικονοµικών εξελίξεων στη λειτουργία της τράπεζας. Ακόµη, ένα άλλο θέµα το οποίο 

αναδεικνύεται στο νέο πλαίσιο κανόνων είναι ο επανέλεγχος της αντιµετώπισης 

θεµάτων όπως η πυκνότητα των κινδύνων που συνεχίζουν να υπάρχουν µετά την 

αξιοποίηση των εξασφαλίσεων.  
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Ο δεύτερος Πυλώνας εξετάζει τις βασικές αρχές εποπτείας της λειτουργίας 

των τραπεζών σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνου και τις ευθύνες των επιθεωρητών. Η 

διαδικασία της εποπτείας αποσκοπεί, όχι µόνο στο να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες 

έχουν επαρκή κεφάλαια για να αντιµετωπίσουν τους ενδεχόµενους κινδύνους, αλλά 

και να ενθαρρύνει τις τράπεζες να αναπτύξουν πιο βελτιωµένες τεχνικές διαχείρισης 

των κινδύνων, καθώς το κεφάλαιο σε καµία περίπτωση δεν πρέπει και δεν µπορεί να 

θεωρηθεί υποκατάστατο της συνεπούς και σωστής διαχείρισης κινδύνων.  

Επιπλέον, ορίζει αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης της τράπεζας την 

εφαρµογή και ανάπτυξη µεθόδων αξιολόγησης των διαδικασιών, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη των ανωτέρω, καθώς και την αντίστοιχη στρατηγική 

για τη διατήρηση του επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας. Οι επόπτες, από την πλευρά 

τους, είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη και αξιολόγηση της λειτουργίας των 

τραπεζών, στον τοµέα διαχείρισης κινδύνου, παρέχοντάς πληροφορίες και 

λαµβάνοντας άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα, εφόσον παρουσιάζονται ελλείψεις.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του 

κεφαλαίου, που κρατείται από τις τράπεζες, και της διαχείρισης του κινδύνου. Οι 

αρχές που προσδιορίζουν τη διαδικασία εποπτείας είναι οι ακόλουθες τέσσερις:  

i. Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν µια διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας 

του συνολικού κεφαλαίου, το οποίο διατηρούν σε σχέση µε τη πολιτική 

κινδύνου τους, καθώς και τη στρατηγική που ακολουθούν. 
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ii. Οι επόπτες θα πρέπει να ελέγχουν τις αξιολογήσεις και στρατηγικές των 

τραπεζών, σχετικά µε την επάρκεια του εσωτερικού τους κεφαλαίου, όπως και 

την ικανότητά τους να παρακολουθούν και να εξασφαλίζουν εκείνα τα 

επίπεδα κεφαλαίου, τα οποία είναι σύµφωνα µε τα διακανονισµένα ποσοστά 

κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, οφείλουν να προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες, 

εάν δεν είναι ικανοποιηµένοι µε την έκβαση της διαδικασίας.  

iii. Οι επόπτες θα πρέπει να αναµένουν από τις τράπεζες να λειτουργούν σε ένα 

επίπεδο παραπάνω από το ελάχιστο ποσοστό διακανονισµού κεφαλαίου και 

θα πρέπει να απαιτούν από αυτές να κρατούν κάποιο ποσό κεφαλαίου πάνω 

από το ελάχιστο όριο, ικανό να αντιµετωπίσει πιθανούς ειδικούς κινδύνους 

και τις αβεβαιότητες σε ατοµική βάση.   

iv. Οι επόπτες θα πρέπει να παρεµβαίνουν στην αρχή προκειµένου να 

αποτρέψουν την πτώση του κεφαλαίου κάτω από τα ελάχιστα όρια που έχουν 

θεσπιστεί. Ακόµη, σε περιπτώσεις όπου το κεφάλαιο δεν µπορεί να διατηρηθεί 

ή να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, θα πρέπει να απαιτούν από τις 

τράπεζες άµεσες και δραστικές ενέργειες. 

Οι προτάσεις του δεύτερου Πυλώνα ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό τραπεζικό 

δίκαιο µε την Π∆/ΤΕ 2595/20.8.2007. Με την πράξη αυτή καθορίστηκαν τα κριτήρια 

που απαιτούνται για τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου 

(∆ΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη ∆ιαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης 

(∆ΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην ουσία η εν λόγω πράξη θεσπίζει: 

� Κριτήρια ποιοτικού χαρακτήρα για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής 

επάρκειας βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τράπεζας.                                     

� Την έννοια των «εσωτερικών κεφαλαίων», η οποία είναι ευρύτερη από εκείνη 

των «εποπτικών» που υπολογίζονται µε τις µεθόδους του πρώτου Πυλώνα.  

Τα κεφάλαια αυτά είναι εκείνα που πρέπει η τράπεζα να διαθέτει σε επάρκεια 

από πλευράς ποσότητας, ποιότητας και κατανοµής για την αντιµετώπιση των 

πάσης φύσεως κινδύνων που έχει αναλάβει ή στους οποίους ενδέχεται να 

εκτεθεί. Κεφαλαιακή κάλυψη απαιτείται για τον µη αναµενόµενο ή µη 

µετρηµένο κίνδυνο. Ενδεικτικούς αυτού του είδους κίνδυνους αποτελούν ο 

κίνδυνος συγκέντρωσης, ο κίνδυνος στρατηγικής, ο κίνδυνος φήµης, αλλά και 

εξωγενείς κίνδυνοι που απορρέουν από το θεσµικό, οικονοµικό ή 
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επιχειρηµατικό περιβάλλον. Αυτοί οι κίνδυνοι, οι οποίοι δεν καλύπτονται ή 

δεν αντιµετωπίζονται από τον πρώτο Πυλώνα, καθιστούν αναγκαία την 

επάρκεια εσωτερικού ελέγχου. 

� Τη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης της τράπεζας προς τις 

εποπτικές της υποχρεώσεις, από την Τράπεζα της Ελλάδος µετά από διάλογο 

µε την τράπεζα. Βασικός στόχος του διαλόγου αυτού είναι η αµοιβαία 

κατανόηση των εφαρµοζόµενων µεθόδων και διαδικασιών και η έγκαιρη 

αντιµετώπιση των αδυναµιών τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη 

δυνατότητα να αξιοποιεί τα εποπτικά µέτρα που προβλέπονται από το Ν. 

3601/2007. ∆ύναται, για παράδειγµα, να επιβάλει επιπλέον προβλέψεις ή να 

επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις.  (Αγγελόπουλος 2008 / Ζοπουνίδης-

Λεµονάκης 2009 / Γλύκας-Ξηρογιάννης-Σταϊκούρας, 2006 / Γκαργκάνας 

2003) 

 

2.5.6 Πυλώνας 3ος (Pillar III): Αποτελεσµατική πειθαρχία της αγοράς και 

ενηµέρωση του κοινού  

Ο τρίτος Πυλώνας συµπληρώνει τα θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας του 

πρώτου Πυλώνα και τα θέµατα εποπτείας του δεύτερου Πυλώνα. Στον Πυλώνα αυτό 

τίθενται προϋποθέσεις για την αποκάλυψη στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε 

την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας και την επικινδυνότητα που τη χαρακτηρίζει. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας µέσω µιας σειράς απαιτήσεων, που υιοθετεί και που 

επιτρέπουν στους συµµετέχοντες στην αγορά (καταθέτες, δανειστές, δανειζόµενους, 

εποπτικές αρχές κτλ.) να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση για τους κινδύνους που 

έχει αναλάβει η τράπεζα καθώς και για το µέγεθος της κεφαλαιοποίησης και της 

κεφαλαιακής επάρκειας, επιδιώκει να ενθαρρύνει την πειθαρχία µέσω της αγοράς. 

Η πειθαρχία της αγοράς προϋποθέτει την επιβολή κανόνων διαφάνειας. Με 

τον όρο διαφάνεια, η Επιτροπή εννοεί την υποχρεωτική αποκάλυψη αξιόπιστων και 

έγκυρων πληροφοριών που να καθιστούν τους ενδιαφερόµενους χρήστες αυτών των 

πληροφοριών, ικανούς να καταλήγουν σε ακριβείς και σαφείς εκτιµήσεις σχετικά µε 

τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, αποδοτικότητα, µελλοντικά σχέδια, συνολική 

έκθεση σε τραπεζικούς κινδύνους και πολιτική διαχείρισης κινδύνων µιας τράπεζας.  
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Στην πράξη, µε τις διατάξεις αυτές, ρυθµίζεται η υποχρέωση των τραπεζών να 

δηµοσιοποιούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν τους αναλαµβανόµενους 

χρηµατοοικονοµικούς και λοιπούς κινδύνους, µε τη µέθοδο παρακολούθησης των 

κινδύνων και παράλληλα µε τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζουν, 

ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν σωστά τις 

τοποθετήσεις τους στον τραπεζικό κλάδο.   

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον τρίτο Πυλώνα, µια τράπεζα θα πρέπει να επιδεικνύει 

περισσότερα στοιχεία, όσον αφορά τα διαθέσιµα προς επένδυση κεφάλαιά της καθώς 

και πληροφορίες που αφορούν όλους εκείνους τους παράγοντες που εµπλέκονται στη 

διαχείριση κινδύνου προκειµένου να είναι σε θέση οι επενδυτές και οι συµµετέχοντες 

στην αγορά να κατανοούν και να αξιολογούν καλύτερα τους αναλαµβανόµενους 

κινδύνους και τις µεθόδους διαχείρισής τους.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο για τους µετόχους µια τράπεζας αποτελεί η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η οποία συνίσταται από το επίπεδο κερδών 

και την κεφαλαιακή βάση που απαιτείται για την επίτευξη των κερδών αυτών. Αυτό 

είναι ένα κοµβικό σηµείο, όπου οι κανόνες της κεφαλαιακής επάρκειας επηρεάζουν 

άµεσα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθορίζοντας το ελάχιστο ύψος του 

απασχολούµενου κεφαλαίου και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητά του. Εποµένως, 

µεταβάλλοντας τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, µεταβάλλεται, σε µικρότερο ή 

µεγαλύτερο βαθµό, η επιχειρηµατική συµπεριφορά της τράπεζας. Είναι εµφανές ότι, 

οι εποπτικά καθοριζόµενες κεφαλαιακές απαιτήσεις συµβάλλουν στη διαµόρφωση 

του επιχειρηµατικού «µίγµατος» της τράπεζας, καθιστώντας κάποιες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες ελκυστικότερες από κάποιες άλλες.    

Η Βασιλεία II αποµακρύνεται από την ιδέα της προκατόχου της, Βασιλείας Ι, 

η οποία όριζε ότι οι εποπτικοί κανόνες πρέπει να είναι κοινοί για όλους και 

αναγνωρίζει ότι όσο πιο εξελιγµένη και αποτελεσµατική είναι µια τράπεζα στην 

εκτίµηση και διαχείριση των αναλαµβανόµενων κινδύνων, διαθέτοντας ταυτόχρονα 

υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού και λειτουργίες, τόσο µικρότερο ύψος 

κεφαλαίου θα πρέπει να διακρατά για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Ο πυλώνας αυτός 

αποσκοπεί στην επίτευξη ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα πρέπει να 

λειτουργούν οι τράπεζες, κάτι το οποίο επιδιώκουν και οι επόπτες, οι οποίοι έχουν 

περιορισµένη δυνατότητα στο να επιβάλλουν στις τράπεζες δηµοσίευση στοιχείων µε 

βάσει τον τρίτο Πυλώνα. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται η εφαρµογή του 
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συγκεκριµένου Πυλώνα να γίνει µε διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα, αφού η 

κάθε τράπεζα λειτουργεί σε διαφορετικό νοµικό πλαίσιο. Με την εφαρµογή των νέων 

προτάσεων, η έµφαση στη δηµοσιοποίηση στοιχείων µετατοπίζεται από τη λογιστική 

και χρηµατοοικονοµική ανάλυση στην ανάλυση των κινδύνων και της επάρκειας 

κεφαλαίων των τραπεζών. 

Εποµένως, η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών δεν θα πρέπει να 

έρχεται σε αντίθεση µε τους ήδη ισχύοντες κανονισµούς. Στόχος της Επιτροπής είναι 

να θέσει το σηµείο ισορροπίας µεταξύ των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για 

τον τρίτο Πυλώνα και το απόρρητο των δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες 

οφείλουν να είναι προσεκτικές, έτσι ώστε να µην αποκαλύπτουν απόρρητα δεδοµένα 

των πελατών τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξει µια τράπεζα σε 

πληροφορίες οι οποίες της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, καθώς η τυχόν 

δηµοσίευση τέτοιων στοιχείων θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η Επιτροπή προτείνει τη δηµοσίευση αυτών των 

στοιχείων στο διαδίκτυο ή σε κάποια εναλλακτική πηγή συνοδευόµενα από µια 

αναφορά, όπου θα εγκρίνεται η πιστότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών από 

έναν ελεγκτή. Η τράπεζα οφείλει να προσδιορίζει το πόσο σηµαντική πρέπει να είναι 

µια πληροφορία προκειµένου να τη δώσει στη δηµοσιότητα.  

Στο σηµείο αυτό, η Επιτροπή συµβουλεύει ότι κάθε πληροφορία, που µπορεί 

να έχει επιπτώσεις στην αξιολόγηση της τράπεζας από το χρήστη, θα πρέπει να 

δηµοσιεύεται. Έτσι, προτείνει την εφαρµογή του ελέγχου σηµαντικότητας, ορίζοντας 

ότι «µια πληροφορία θεωρείται σηµαντική εφόσον η παράλειψη ή εσφαλµένη 

διατύπωσή της θα µπορούσε να αλλάξει ή να επηρεάσει την εκτίµηση ή την απόφαση 

του αποδέκτη της». Σηµειώνεται ότι, ο συγκεκριµένος ορισµός είναι συνεπής µε τα 

διεθνή καθώς και πολλά εθνικά λογιστικά πρότυπα. Η δηµοσίευση όλων αυτών των 

πληροφοριών θα ήταν πολύ σηµαντικό να γίνεται όσο το δυνατό πιο τακτικά. Επειδή, 

όµως, αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, η δηµοσίευσή τους κάθε τρίµηνο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του τρίτου πυλώνα.     

Οι προτάσεις του τρίτου Πυλώνα ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό τραπεζικό 

δίκαιο µε την Π∆/ΤΕ 2592/20.8.2007, η οποία αναφέρεται στις υποχρεώσεις των 

τραπεζών για δηµοσιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε την 

κεφαλαιακή τους επάρκεια και τους κινδύνους που αναλαµβάνουν, καθώς και τη 

διαχείριση αυτών. Συνοπτικά, η εν λόγω πράξη καθορίζει τα γενικά κριτήρια και τις 
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υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης πληροφοριών από τις τράπεζες. Οι πληροφορίες αυτές 

αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις του οµίλου της τράπεζας (για εποπτικούς και 

λογιστικούς λόγους), τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και τον τρόπο υπολογισµού 

της κεφαλαιακής επάρκειας και την κάθε κατηγορία κινδύνου στον οποίο εκτίθεται η 

τράπεζα, καθώς και των µεθόδων αξιολόγησης και των τεχνικών µείωσης των 

κινδύνων αυτών. Ακόµη, ορίζεται η συχνότητα δηµοσιοποίησης, ο τρόπος και τα 

µέσα αυτής και επαλήθευσης των πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να 

δηµοσιοποιούνται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο στο δικτυακό τόπο της τράπεζας. 

(Αγγελόπουλος 2008 / Ζοπουνίδης-Λεµονάκης 2009 / Γλύκας-Ξηρογιάννης-

Σταϊκούρας, 2006 / Γκαργκάνας 2003) 

 

2.5.7 Τα οφέλη από την Βασιλεία II 

Τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή του νέου Συµφώνου θα µπορούσαν 

να ταξινοµηθούν σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, βελτιώνονται και επεκτείνονται οι 

κανόνες και οι ρυθµίσεις περί κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι πλέον αναφέρονται 

όχι µόνο στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και στην εποπτεία και στην 

πειθαρχία των τραπεζών. Επιπλέον, αυξάνεται ουσιαστικά η ευαισθησία των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων στους αναλαµβανόµενους κινδύνους.  

Παράλληλα, η Επιτροπή επιδιώκει την ανάδειξη και τη δυναµική προώθηση 

της διαχείρισης των κινδύνων και την ενθάρρυνση των τραπεζών για σηµαντικές 

βελτιώσεις στη µέτρηση, αντιστάθµιση και µεταφορά των κινδύνων. Η εφαρµογή 

σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης των κινδύνων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση και 

για την πειθαρχία στην αγορά.  

Επιπροσθέτως, το νέο Σύµφωνο, παρά τους απαιτητικούς κανόνες τους 

οποίους εισάγει, συµβάλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µιας 

οικονοµίας. Αυτό θα γίνει φανερό µέσα από τις συνέπειες που αναµένεται να έχει, 

όπως η αύξηση των συγχωνεύσεων µεταξύ των τραπεζών για την αντιµετώπιση των 

υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων που θέτει το νέο πλαίσιο. Σηµειώνεται ότι, οι νέες 

προτάσεις θα δυσκολέψουν σηµαντικά κρατικούς εκδότες, για τους οποίους η 

κεφαλαιακή επάρκεια θα µειωθεί κατά την µετάβαση από την Βασιλεία I στην 

Βασιλεία II.  
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Ακόµη, τα µακροπρόθεσµα οφέλη των τραπεζών από την υιοθέτηση και 

εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι σηµαντικά (πχ. µείωση του πιστωτικού κινδύνου, 

χαµηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις κλπ.), αφού συνεπάγονται χαµηλότερο κεφαλαιακό 

κόστος και αποτελεσµατικότερη λειτουργία.    

Σε τακτικό επίπεδο η Βασιλεία ΙΙ αναµένεται να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 

και ωφέλειες για τα πιστωτικά ιδρύµατα που θα υιοθετήσουν τις πιο εξελιγµένες 

προσεγγίσεις υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων και διαχείρισης κινδύνων. 

Συνοπτικά, η δηµιουργία πρόσθετης αξίας για τον µέτοχο µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

αύξησης της κερδοφορίας ή µείωσης του λειτουργικού κόστους από: 

1) Τον περιορισµό των ζηµιών από πιστωτικό κίνδυνο µέσω α) της ενίσχυσης 

της πειθαρχίας και της αποτελεσµατικότητας στις διαδικασίες και πολιτικές 

πιστοδοτήσεων, ανακτήσεων και διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων και β) 

της δυνατότητας εντοπισµού και διαχωρισµού των δανειοληπτών και µορφών 

δανειοδότησης ανάλογα µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, µε βάση τα 

εσωτερικά συστήµατα διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου. Απώτερος στόχος 

είναι η προσέλκυση των καλύτερων πελατών (cherry picking) και η 

κατάλληλη δόµηση της µορφής πιστοδότησης, βελτιστοποιώντας την 

πιθανότητα αποπληρωµής, µέσω της χρήσης τεχνικών µείωσης πιστωτικού 

κινδύνου (π.χ. εξασφαλίσεις, εγγυήσεις, συµφωνίες συµψηφισµού).  

2) Τη βελτίωση της πολιτικής και διαδικασίας σχηµατισµού προβλέψεων για 

επισφαλή δάνεια. Η ορθή πληροφόρηση σχετικά µε τα στοιχεία κινδύνου τόσο 

σε επίπεδο αντισυµβαλλόµενου όσο και απαίτησης (δανείου) παρέχουν στη 

διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος µια σαφή εικόνα των πιο αποδοτικών 

δανείων ή χαρτοφυλακίων. Οι παράµετροι κινδύνου (πιθανότητα αθέτησης, 

ζηµιά και έκθεση σε περίπτωση αθέτησης) στα πλαίσια της νέας Συνθήκης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε κατάλληλες προσαρµογές, στο σχηµατισµό 

προβλέψεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης. 

3) Τη βελτίωση της τιµολόγησης ενσωµατώνοντας τις παραµέτρους κινδύνου 

(risk adjusted pricing). Οι αυξηµένες δυνατότητες εντοπισµού και 

διαχωρισµού των δανειοληπτών και µορφών δανειοδότησης, ανάλογα µε τον 

αναλαµβανόµενο κίνδυνο, µπορούν να υποστηρίξουν µια διαφοροποιηµένη 
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τιµολογιακή πολιτική (επιβραβεύοντας τους συνεπείς πελάτες µε χαµηλότερο 

επιτόκιο). Η εν λόγω πολιτική παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισµού 

ελκυστικών πηγών εσόδων και επιτρέπει στις πιστοδοτικές µονάδες να 

αποδείξουν στον πελάτη και στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος ότι το 

παρεχόµενο επιτόκιο του δανείου είναι λογικό λαµβάνοντας υπόψη τον 

αναλαµβανόµενο κίνδυνο. 

4) Τον περιορισµό των λειτουργικών ζηµιών ή / και του λειτουργικού κόστους 

µέσω α) της δοµηµένης τακτικής καταγραφής (δηµιουργία βάσης δεδοµένων 

λειτουργικού κινδύνου) και ανάλυσης των στοιχείων ζηµιών, και β) της 

ανάπτυξης ενός πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου δοµηµένου και 

εστιασµένου στις διαδικασίες µε χρήση εξειδικευµένων εργαλείων / 

µεθοδολογιών [(π.χ. περιοδικών αυτοαξιολογήσεων κινδύνων και ελέγχων 

(Risk Control Self Assessment-RCSA), Βασικών ∆εικτών Κινδύνου (Key 

Risk Indicators-KRIs)]. Τα εν λόγω εργαλεία θα διαθέτουν ικανότητα 

πρόβλεψης ενδεχόµενων γεγονότων και πιθανών ζηµιών και θα αποτελούν 

ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning system) για ανάληψη 

συγκεκριµένων δράσεων. Η πληροφόρηση από ένα πλαίσιο διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και σύστηµα ελέγχου 

µε δυνατότητα µετεξέλιξης σε σύστηµα διαχείρισης ολικής ποιότητας (total 

quality management), θα οδηγήσει στη βελτίωση και στον ανασχεδιασµό των 

υφιστάµενων διαδικασιών και, συνεπώς, θα συµβάλλει στην ενίσχυση της 

λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και στη µείωση του λειτουργικού 

κόστους.(Χαραλαµπίδης, 2006)  

Εκτός, όµως, από τις τράπεζες υπάρχουν θετικές επιπτώσεις και στις 

δανειολήπτριες εταιρείες. Πιο συγκεκριµένα, η κατάταξη των πιστούχων σε 

κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου, που συνδέονται µε την πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεων τους, συµβάλει στην ορθολογική αποτίµηση και τιµολόγηση του 

αναλαµβανόµενου, από την τράπεζα, πιστωτικού κινδύνου. Συνεπώς, το µέτρο αυτό 

αναµένεται να ωθήσει τις εταιρείες χαµηλού κινδύνου να λάβουν rating (διαβάθµιση) 

από κάποια αναγνωρισµένη εταιρία πιστοληπτικής αξιολόγησης ή να συνεργαστούν 

µε τράπεζες που έχουν υιοθετήσει τις πιο προηγµένες µεθόδους αξιολόγησης 

πιστωτικού κινδύνου, µε απώτερο σκοπό τη µείωση του κόστους των δανειακών τους 
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κεφαλαίων. Αυτή η προοπτική απαιτεί και αναβάθµιση της οργάνωσης και 

απεικόνισης των οικονοµικών δεδοµένων των επιχειρήσεων.  

Να σηµειωθεί τέλος ότι, η επιτυχής υλοποίηση του νέου Συµφώνου στις 

θυγατρικές των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, 

αφενός αποτελεί εχέγγυο για την ασφαλή επέκτασή τους στην περιοχή, µέσω της 

ενίσχυσης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και αφετέρου εναρµονίζει 

οργανωτικές δοµές, πολιτικές, διαδικασίες και πληροφοριακά συστήµατα, 

επηρεάζοντας καταλυτικά το επιχειρησιακό πρότυπο λειτουργίας των ελληνικών 

οµίλων (group operating model). Συνολικά, το νέο εποπτικό πλαίσιο της κεφαλαιακής 

επάρκειας οδηγεί σε µια πρωτοφανή εποπτική αλλαγή, η οποία θα επιφέρει 

πολλαπλές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, τις σχέσεις µε τους µετόχους και τους πελάτες τους. Ίσως η Βασιλεία ΙΙ 

αποτελεί µια «επανάσταση» στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, φέροντας 

ωστόσο το µανδύα της κανονιστικής συµµόρφωσης (Χαραλαµπίδης, 2006). 

 

2.5.8 Οι συνέπειες εφαρµογής του Συµφώνου της Βασιλείας II στα Ελληνικά 

Πιστωτικά Ιδρύµατα 

              Το 2007 είναι το έτος κατά το οποίο τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα 

ενσωµάτωσαν στη λειτουργία τους, τους κανόνες του Συµφώνου της Βασιλείας II για 

την αξιολόγηση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαµβάνουν. Η συγκεκριµένη 

αποτελεί τη µεγαλύτερη θεσµική αλλαγή που έχει επηρεάσει τα πιστωτικά ιδρύµατα 

και ιδιαίτερα τα µικρότερα από αυτά καθώς ενέτεινε τις πιέσεις για τη δηµιουργία 

κεφαλαιακά ισχυρών τραπεζικών οµίλων. Ταυτόχρονα εντάθηκε περαιτέρω ο 

ανταγωνισµός µε αποτέλεσµα την σύγκλιση των spreads που απολαµβάνουν οι 

ελληνικές τράπεζες σε σχέση µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, επηρεάζοντας έτσι 

αρνητικά την αύξηση της κερδοφορίας τους. Οι εξελίξεις αυτές δηµιούργησαν  

προϋποθέσεις που ευνόησαν τη δηµιουργία µεγαλύτερων τραπεζικών οµίλων, που 

προέκυψαν είτε από τη συγχώνευση εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων είτε από την 

εξαγορά και ανάπτυξη πιστωτικών ιδρυµάτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

              Πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή των κανόνων του Συµφώνου της Βασιλείας II 

οδήγησε τις τράπεζες στην υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης καθώς 

και στην ατοµική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας όλων των δανειζόµενων 
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που στηρίζεται πλέον στην χρήση αξιόπιστων και αναλυτικών οικονοµικών στοιχείων 

του δανειοδοτούµενου. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος εταιρικής 

χρηµατοδότησης, οι τράπεζες υποχρεούνται να εξηγήσουν λεπτοµερώς τις ενέργειές 

τους. Παραδοσιακά ένα από τα βασικά κριτήρια χρηµατοδότησης εταιρειών ήταν η 

ύπαρξη εξασφάλισης κυρίως µε τη µορφή ακινήτου, ενώ οι λειτουργικές χρηµατικές 

ροές έρχονταν σε δεύτερη µοίρα. Με την εφαρµογή του Συµφώνου της Βασιλεία II οι 

χρηµατικές ροές απέκτησαν ιδιαίτερη αξία ως κριτήριο χρηµατοδότησης.  

             Καθοριστικό ρόλο στην τιµολόγηση της χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης  

διαδραµατίζει το κόστος κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος. Με το καθεστώς της 

Βασιλείας I για κάθε 100 ευρώ δάνειο οι τράπεζες υποχρεούνταν να δεσµεύουν 8 

ευρώ κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό έχει ένα κόστος που ισούται µε την 

προσδοκώµενη απόδοση των µετόχων της τράπεζας. Άρα τα 8 ευρώ που επένδυσε 

ένας µέτοχος µε µια προσδοκώµενη απόδοση 15% πρέπει να του αποδώσουν 1,2 

ευρώ τα οποία αυξάνουν το κόστος του δανείου των 100 ευρώ κατά 1,2 ευρώ. Με την 

ενσωµάτωση των κανόνων της Βασιλείας II, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να 

διατηρούν κεφάλαια σύµφωνα µε την πιστοληπτική ικανότητα των 

δανειοδοτούµενων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, δύναται να διατηρούν χαµηλότερα 

κεφάλαια για εταιρείες µε καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα και να µπορούν να 

τιµολογούν τις συγκεκριµένες εταιρείες προνοµιακότερα. Ως αποτέλεσµα οι 

επιχειρήσεις θα προσπαθούν να παρουσιάζουν καλύτερα οικονοµικά στοιχεία ώστε 

να απολαµβάνουν υψηλότερης πιστοληπτικής βαθµολόγησης και άρα µειωµένης 

τιµολόγησης. Στην καλή εικόνα των οικονοµικών στοιχείων καθοριστικό ρόλο 

παίζουν πλέον οι χρηµατικές ροές (cash flows). 

              Όπως έχει αναφερθεί, η Βασιλεία II δίνει τη δυνατότητα δύο εναλλακτικών 

µεθόδων εκτίµησης της κεφαλαιακής επάρκειας έναντι του πιστωτικού κινδύνου στα 

πιστωτικά ιδρύµατα. Την Τυποποιηµένη Μέθοδο (η τράπεζα υποχρεούται να 

δεσµεύει τουλάχιστον το 8% του δανειακού του χαρτοφυλακίου σε Ίδια Κεφάλαια) 

και των εσωτερικών διαβαθµίσεων όπου το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων εξαρτάται 

από την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόµενου. 

             Για να γίνει κατανοητή η διαφορά των δύο µεθόδων ας υποθέσουµε ότι η 

τράπεζα Ι επιλέγει να εφαρµόσει την Τυποποιηµένη Μέθοδο και η ΙΙ των 

Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων. Για τον ίδιο πελάτη που έχει δάνειο 100 ευρώ η 

τράπεζα Ι θα υποχρεούται να δεσµεύει 8 ευρώ ενώ η Τράπεζα ΙΙ θα υποχρεούται να 
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διατηρεί εποπτικά κεφάλαια που µπορεί να πλησιάσουν και τα 50 ευρώ (συντελεστής 

έως 50%). Στην Ελληνική αγορά άλλα πιστωτικά Ιδρύµατα ακολουθούν την πρώτη 

και λοιπά τη δεύτερη προσέγγιση. Για τις εισηγµένες στο ΧΑΑ τράπεζες προβλέπεται 

γνωστοποίηση της µεθόδου που πρόκειται να υιοθετήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

στην αρχική φάση εφαρµογής των διατάξεων της Βασιλείας II το σύνολο των 

πιστωτικών ιδρυµάτων φαίνεται να επιλέγει την Τυποποιηµένη Μέθοδο λόγω 

απλούστερης και οικονοµικότερης εφαρµογής της, ενώ αναµένεται διαχρονικά οι 

µικρότερες τράπεζες λόγω περιορισµένου αριθµού πελατών να συνεχίσουν να 

επιλέγουν την Τυποποιηµένη Μέθοδο ενώ οι µεγαλύτερες των εσωτερικών 

διαβαθµίσεων. Σε αυτή τη περίπτωση οι εταιρείες µε καλή πιστοληπτική ικανότητα, 

που είναι συνήθως µεγάλες εταιρείες, συναλλάσσονται µε µεγάλους τραπεζικούς 

οµίλους, καθώς έτσι έχουν τη δυνατότητα να απολαµβάνουν ανταγωνιστικότερη 

τιµολόγηση ενώ, απεναντίας, οι εταιρείες µε χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα τις 

µικρότερες.(Υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων Eurobank) 

 Με την εφαρµογή των νέων κανονισµών το φαινόµενο όπου µια επιχείρηση 

µε µη ικανοποιητικά οικονοµικά στοιχεία µπορούσε να δανειστεί µε προνοµιακή 

τιµολόγηση λόγω προσφοράς εξασφάλισης (µετρητά, προσηµείωση υποθήκης κλπ.) 

εκ µέρους της αναµένεται να περιοριστεί και οι τράπεζες θα αναγκαστούν να 

τιµολογήσουν υψηλότερα. Η αιτία γι’ αυτό είναι ότι τα νέα µοντέλα αξιολόγησης δεν 

λαµβάνουν υπόψη τις εξασφαλίσεις. 

            Η απόλυτη εφαρµογή των διατάξεων της Βασιλείας II αναµένεται να 

προκαλέσει αύξηση µεταξύ 2% έως 4% στα εποπτικά κεφάλαια των ελληνικών 

τραπεζών λόγω του υψηλού ποσοστού οριστικών καθυστερήσεων αποπληρωµής 

πελατών αλλά και των δυσκολιών ρευστοποίησης εµπράγµατων εξασφαλίσεων. Αυτό 

ίσως δύναται να οδηγήσει τα επιτόκια σε περαιτέρω άνοδο καθώς τα µεγαλύτερα 

εποπτικά κεφάλαια αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των πιστωτικών ιδρυµάτων. Σε 

ουσιαστική αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων θα οδηγήσει και η πρόσθεση του 

Λειτουργικού κινδύνου στις βασικές κατηγορίες κινδύνου έναντι των οποίων 

υποχρεούνται οι τράπεζες να διατηρούν εποπτικά κεφάλαια. Πέραν από τους 

παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος γίνεται σαφές ότι η 

εναρµόνιση των τραπεζών µε τις νέες διατάξεις απαιτεί την προµήθεια από µέρους 

τους υψηλής τεχνολογίας και κόστους ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εφαρµογών 
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καθώς και την πρόσληψη σηµαντικού αριθµού εξειδικευµένων εργαζοµένων µε 

υψηλού επιπέδου κατάρτιση. 

            Συµπερασµατικά, δύναται να αναφερθεί ότι η εναρµόνιση της Ελληνικής 

τραπεζικής αγοράς µε τις διατάξεις της Βασιλείας II επέφερε και σταδιακά θα 

επιφέρει ανατρεπτικές µεταβολές σε επίπεδο Πιστωτικών Ιδρυµάτων όπου θα 

επηρεάσει: 

� Τη λήψη των αποφάσεων χορήγησης 

� Την τιµολόγηση των προϊόντων χορήγησης 

� Τον υπολογισµό της Κεφαλαιακής Επάρκειας 

� Την αύξηση των λειτουργικών εξόδων  

� Την στρατηγική ανάπτυξης και επέκτασής τους 

� Τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες 

� Την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία τους σε παγκόσµιο επίπεδο, 

ενώ σε επίπεδο πελατείας των πιστωτικών ιδρυµάτων επηρεάζει: 

� Την εγκρισιµότητα των εταιρικών χορηγήσεων 

� Την αναπροσαρµογή του κόστους δανεισµού  

� Την αύξηση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων 

� Την ανάγκη ύπαρξης συγχωνεύσεων, εξαγορών ή συνεργασιών. 

 

2.5.9 Οικονοµική κρίση και Βασιλεία II - Κριτική Συµφώνου Βασιλείας II 

Όπως αναλύσαµε στην προηγούµενη ενότητα, είναι σηµαντικά και 

αναµφισβήτητα τα οφέλη από την εφαρµογή του νέου εποπτικού πλαισίου. Ωστόσο, η 

τρέχουσα κρίση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

αποδεικνύει ότι, οι εποπτικοί κανόνες και οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν έως 

σήµερα δεν ήταν σωστές και επαρκείς, ώστε να αποτρέψουν την κατάρρευση 

µεγάλων χρηµατοπιστωτικών οµίλων που οδηγούν σε βαθιά ύφεση την οικονοµία. 

Χρειάζονται, εποµένως, νέοι βελτιωµένοι µηχανισµοί για τη διασφάλιση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και αποτελεσµατικότητας. Κρίνεται επείγον το 
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αίτηµα µιας νέας στρατηγικής για τη στήριξη και τη ριζική µεταρρύθµιση του 

ευρωπαϊκού τραπεζοπιστωτικού συστήµατος. (Ζαββός, 2008) 

Στο επίκεντρο, λοιπόν, της τρέχουσας πολιτικής, ακαδηµαϊκής και εν γένει 

δηµόσιας συζήτησης βρίσκεται το ζήτηµα της αναπροσαρµογής του ισχύοντος 

δηµοσίου χρηµατοπιστωτικού δικαίου, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ως 

συνέπεια της τρέχουσας κρίσης, η οποία, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, 

εκδηλώθηκε το 2007 στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των Η.Π.Α., προσέλαβε έκτοτε 

σηµαντικές διεθνείς διαστάσεις, και έχει προκαλέσει είτε κρίση σε άλλα 

χρηµατοπιστωτικά συστήµατα ανά την υφήλιο, είτε απλώς αναταραχή και έχει 

µεταπηδήσει στον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας σε παγκόσµιο σχεδόν επίπεδο. 

Ο κ. Χ. Γκόρτσος (2007) επισηµαίνει ότι έχουν καθιερωθεί κανόνες, οι οποίοι 

κρίνονται ως αναποτελεσµατικοί, όπως ενδεικτικά οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας 

των τραπεζών, οι οποίοι εντείνουν την «προκυκλικότητα», δηλαδή ωθούν τις 

τράπεζες να χορηγούν περισσότερα δάνεια κατά τη διάρκεια της ανόδου του 

οικονοµικού κύκλου και να είναι πιο διστακτικές στην πιστωτική τους δραστηριότητα 

κατά τη διάρκεια της ύφεσης, και οι κανόνες το κόστος της εφαρµογής των οποίων σε 

ορισµένες περιπτώσεις υπερακοντίζει τα οφέλη από την υιοθέτησή τους, τουλάχιστον 

ως προς ορισµένες διαστάσεις τους (µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ορισµένους 

κανόνες για την προστασία του καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών). 

Σύµφωνα µε τον κ. Φ. Καλφάογλου (www.epistimonikomarketing.gr,), οι 

ελλείψεις - αδυναµίες της Βασιλείας II όσον αφορά την επίδρασή της στους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα και 

σταθερότητα συνοψίζονται στα κάτωθεν:   

1. Επιµερισµός του κινδύνου: Το νέο πλαίσιο εισάγει για πρώτη φορά 

ρυθµίσεις για τις τράπεζες που χρησιµοποιούν την τεχνική της τιτλοποίησης για τη 

µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου εκτός των ισολογισµών τους και αναγνωρίζει τα 

πιστωτικά παράγωγα ως τεχνική µείωσης του κινδύνου. Αυτό αναµένεται να 

βοηθήσει σε ορθότερο επιµερισµό του κινδύνου µέσα στο τραπεζικό σύστηµα. Η 

µεταφορά όµως του πιστωτικού κινδύνου έχει δηµιουργήσει νέους φορείς κινδύνου 

που σε πολλές περιπτώσεις είναι έξω από το τραπεζικό σύστηµα και πέρα από τα όρια 

εφαρµογής της Βασιλείας II. Οι εταιρείες επενδύσεων υψηλής µόχλευσης (hedge 
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funds) είναι ένα τέτοιο παράδειγµα, οι οποίες έχουν σηµαντικές τοποθετήσεις σε 

πιστωτικά παράγωγα χωρίς να υπόκεινται σε ρυθµιστικούς κανόνες.  

2. ∆ιάχυση πληροφοριών: Η Βασιλεία II δίνει µεγάλη έµφαση στη διαφάνεια 

και τη διάχυση των πληροφοριών, αφού αφιερώνει ολόκληρο τον τρίτο πυλώνα στην 

πειθαρχία της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, για να επιβάλλουν πειθαρχία πρέπει 

να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να αξιολογήσουν µια τράπεζα, την 

ικανότητα να ερµηνεύσουν κατάλληλα τις πληροφορίες καθώς και την ικανότητα να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις των τραπεζών. Η Βασιλεία II εστιάζει κυρίως στο πρώτο 

και αγνοεί τα άλλα δύο, θεωρώντας την πληροφορία ως οµοιογενές αγαθό όπου το 

περισσότερο είναι πάντα καλύτερο από το λιγότερο και επιβάλλει στις τράπεζες και 

τις εποπτικές αρχές την υποχρέωση δηµοσιοποίησης πολλών πληροφοριών. Όµως η 

πειθαρχία της αγοράς εξαρτάται και από την ικανότητα της αγοράς να αξιολογεί την 

οικονοµική θέση των τραπεζών, καθώς και την ικανότητά της να επιβάλει 

διορθωτικές ενέργειες που αντανακλούν αυτές τις αξιολογήσεις, παράµετροι, τις 

οποίες το νέο πλαίσιο αγνοεί. 

3. ∆υνατότητα απορρόφησης ζηµιών: Το νέο πλαίσιο απαιτεί η εκτίµηση των 

παραµέτρων να λαµβάνει υπόψη όλες τις φάσεις του οικονοµικού κύκλου, αλλά αυτό, 

προς το παρόν, είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Συνεπώς, οι ζηµιές που 

εκτιµώνται απεικονίζουν ιστορική εµπειρία και όχι µελλοντικά γεγονότα. Το 

πρόβληµα αµβλύνεται, εν µέρει, µε την υποχρέωση των τραπεζών να διενεργούν 

ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) καθώς οι ασκήσεις 

αυτές είναι προσανατολισµένες στο παρελθόν µε δυνατότητα εκτίµησης της 

αναµενόµενης ζηµιάς. Η µη αναµενόµενη ζηµιά δεν µπορεί να εκτιµηθεί, ακριβώς, 

γιατί είναι µη αναµενόµενη. Όταν η ακραία κατάσταση εξελιχθεί σε κρίση, τότε τα 

κεφάλαια συχνά δεν είναι επαρκή. Εποµένως, ορισµένες φορές τίθεται σε αµφιβολία 

η δυνατότητα του κεφαλαίου να απορροφήσει µη αναµενόµενες ζηµιές, σε αντίθεση 

µε τη λογική του πλαισίου της Βασιλείας II. Περαιτέρω, το ερώτηµα που συχνά 

ανακύπτει είναι ποιους κινδύνους καλύπτουν τα κεφάλαια. Με βάση τη λογική του 

νέου πλαισίου, τα κεφάλαια προορίζονται να καλύψουν µικροοικονοµικούς 

κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς κ.λπ.), αλλά αγνοούν τους 

µακροοικονοµικούς κινδύνους, δηλαδή τους κινδύνους που δηµιουργεί το µάκρο - 

περιβάλλον. 
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4. Κίνδυνος µετάδοσης κρίσεων: Η µετάδοση κρίσεων στο σύγχρονο 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα εξαρτάται από τον βαθµό συσχέτισης µεταξύ των 

τραπεζών και από τον τρόπο αντίδρασης των εποπτικών αρχών σε µια κρίση. Η 

συσχέτιση µεταξύ των τραπεζών, ως αποτέλεσµα της διατραπεζικής αγοράς και των 

επενδύσεων που υπόκεινται σε κοινούς παράγοντες κινδύνου, δε λαµβάνεται υπόψη 

από τη Βασιλεία II και συνεπώς η συµβολή της αναµένεται µικρή.  

Σαφώς η αποτελεσµατικότητα και σταθερότητα έχει και ορισµένες 

παραµέτρους που είναι εκτός του πεδίου ανάλυσης του νέου Συµφώνου. Αυτό, όµως, 

δεν σηµαίνει ότι η Βασιλεία II δεν είναι επαρκώς και καλά σχεδιασµένη, αλλά ότι 

καταδεικνύει τους περιορισµούς. Ένα εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

όσο καλά σχεδιασµένο και αν είναι, µπορεί να επηρεάσει µέχρι ενός ορισµένου 

σηµείου την αποτελεσµατικότητα και σταθερότητα του συστήµατος. Υπάρχουν 

θέµατα σχετικά µε τον επιµερισµό των κινδύνων, τη διάχυση των πληροφοριών, τη 

δυνατότητα απορρόφησης ζηµιών και τον κίνδυνο µετάδοσης κρίσης που χρήζουν 

συµπληρωµατικών πολιτικών. Αναφέρεται, λοιπόν, από τον κ. Καλφάογλου, ότι θα 

ήταν χρήσιµο να επανεξεταστούν οι κανόνες της Βασιλείας II για την καλύτερη 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τον περιορισµό στην ένταση των 

κυκλικών διακυµάνσεων, καθώς και να υπάρξει καλύτερος συντονισµός των διεθνών 

κανόνων για την εποπτεία των τραπεζών, σε συνδυασµό µε εκείνους  που 

επιβάλλονται από τα Σύµφωνα Σταθερότητας της ΕΕ.  

Το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (συµβουλευτικό 

όργανο του υπουργείου Οικονοµίας) σε ειδική µελέτη του προβάλλει το ενδεχόµενο 

της δηµιουργίας ισχυρών ολιγοπωλίων στην τραπεζική αγορά λόγω της εφαρµογής 

της Βασιλείας II και ζητά από την κυβέρνηση να πάρει τις απαραίτητες «θεσµικές 

προφυλάξεις». Σε ειδική µελέτη του ΚΕΠΕ για τις συνέπειες από την εφαρµογή της 

νέας Συνθήκης τονίζεται ότι, πολλά τραπεζικά ιδρύµατα, ενόψει του νέου θεσµικού 

πλαισίου, ενδέχεται να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για να καλύψουν 

τις επιταγές του νέου πλαισίου σε κερδοφορία, χαρτοφυλάκια και ίδια κεφάλαια. Το 

ΚΕΠΕ προβλέπει ότι µια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στη δηµιουργία λίγων και 

µεγάλων δανειακών χαρτοφυλακίων µε αποτέλεσµα αντί τα ίδια κεφάλαια να 

καθορίζουν το όριο των χορηγήσεων (όπως επιτάσσει η Βασιλεία II) να συµβεί το 

αντίθετο. Το φαινόµενο, τονίζεται ότι, έχει ήδη ξεκινήσει  από  τις µεγάλες 

τράπεζες της  Ευρωζώνης. 
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Από την άλλη πλευρά, υπογραµµίζεται στην έκθεση ότι η υπερσυγκέντρωση 

απαιτήσεων από δάνεια σε ένα µικρό αριθµό εµπορικών τραπεζών θα καταστήσει 

δύσκολη την εποπτεία της νέας Συµφωνίας από τις ίδιες τις Κεντρικές Τράπεζες. Κάτι 

τέτοιο σηµειώνεται ότι θα καθιστούσε τις εµπορικές τράπεζες ευάλωτες σε 

ενδεχόµενες χρηµατοπιστωτικές κρίσεις οι οποίες συνοδεύονται και από 

µεταβλητότητα των νοµισµατικών συνθηκών. 

Τέλος, προτείνονται συµπληρωµατικά µέτρα για τις οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ 

που θα καταστήσουν την εφαρµογή της ακόµη περισσότερο αποτελεσµατική: 

� Το πρώτο µέτρο αφορά την λεπτοµερέστερη και πιο διάφανη τιµολόγηση 

των τραπεζικών προϊόντων. ∆ηλαδή, τη διαµόρφωση των 

επιτοκίων  χορηγήσεων λαµβάνοντας υπόψη όλες τις επιµέρους παραµέτρους 

ζήτησης και κόστους που τα επηρεάζουν.   

� Το δεύτερο µέτρο αφορά τη δηµιουργία ενός θεσµικού πλαισίου το οποίο θα 

αποτρέπει φαινόµενα συγκέντρωσης της αγοράς και, κατά συνέπεια, 

«ολιγοπώλησης» του τραπεζικού συστήµατος. Το µέτρο αυτό αποβλέπει στην 

αποτελεσµατική εφαρµογή της Βασιλείας II, αλλά και την άσκηση εποπτικού 

ελέγχου από τις εµπορικές τράπεζες.  

Επίσης, ο κ. Γ. Ζαββός (2008) τονίζει ότι είναι απαραίτητη η συµπλήρωση 

του ισχύοντος εποπτικού πλαισίου µε νέες προτάσεις, ώστε να καταστεί 

αποτελεσµατικότερο. Ο ίδιος θέτει ορισµένες προτάσεις όσον αφορά τους παρακάτω 

θεµελιακούς άξονες: 

Πρώτον, σύστηµα εποπτείας και χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στην Ε.Ε. 

που θα έχει ως κύριο στόχο την πρόβλεψη, την αποφυγή, τη διαχείριση και την 

επίλυση των συστηµικών κρίσεων.  

∆εύτερον, άµεση επέκταση των ρυθµίσεων και της εποπτείας στον «σκιώδη» 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα, που περιλαµβάνει hedge funds και equity funds από τα 

οποία µπορούν να προκληθούν τεράστιοι συστηµικοί κίνδυνοι. 

Τρίτον, επάρκεια κεφαλαίων των τραπεζών και των χρηµατοοικονοµικών 

εταιρειών  µέσω σηµαντικών ρυθµίσεων για τον περιορισµό των δυσµενών 

συνεπειών των οικονοµικών κύκλων (procyclicality) και της επιβολής µεγαλύτερων 

αποθεµατικών και προβλέψεων σε ανοδικές φάσεις του οικονοµικού κύκλου, ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες σε καθοδικές φάσεις. Επίσης, περιορισµός των ορίων της 
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οιονεί αυτορρύθµισης που προβλέπει η Βασιλεία II (δεύτερος πυλώνας) µε την 

εναπόθεση του εποπτικού ρόλου στους εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχων των ίδιων 

των τραπεζών που αποδείχθηκαν ανίκανοι να προβλέψουν την κρίση προτού λάβει 

µεγάλες διαστάσεις.  

Τέταρτον, µηχανισµοί ελέγχου και εποπτείας που να προλαµβάνουν και να 

αποτρέπουν, καθώς και µηχανισµοί σταθεροποίησης που να µετριάζουν τις 

επιπτώσεις συστηµικών φαινοµένων στην πραγµατική οικονοµία. 

 

Συµπέρασµα 

Η πρόσφατη κρίση και αναταραχή ανέδειξε όντως την ύπαρξη κενών στο 

υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο (Βασιλεία II), ιδίως σε επίπεδο πρόληψης, γεγονός 

που έθεσε εύλογα σε αµφισβήτηση το µέγεθος της αποτελεσµατικότητάς του και 

καθιστά επιβεβληµένη την ανάγκη αναθεώρησής του και, γενικότερα, την υιοθέτηση 

διεθνών κανόνων στο πλαίσιο της «νέας αρχιτεκτονικής του διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος». Σηµειώνεται, τέλος, ότι κρίνεται σκόπιµη η 

διαµόρφωση διεθνούς ρυθµιστικού πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας των τραπεζών, θέµα το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται του αντικειµένου 

της Βασιλείας II.  

 

2.5.10 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ 

Οι σηµαντικές διαφοροποιήσεις που επέφερε τα τελευταία έτη στο οικονοµικό 

κλίµα των χωρών η υφιστάµενη οικονοµική κρίση και οι δεδοµένες εξελίξεις στην 

Ευρωπαϊκή οικονοµία (προσφυγή της Ελλάδας και της Ιρλανδίας στο µηχανισµό 

στήριξης της ΕΕ και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και η ενδεχόµενη ένταξη 

σε αυτόν της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών), κρίνουν επιτακτική την 

ανάγκη της επικαιροποίησης των ελεγκτικών µηχανισµών των χρηµατοπιστωτικών 

συστηµάτων.  

Kεντρικοί τραπεζίτες και αξιωµατούχοι των χωρών - µελών της Επιτροπής 

της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία συµφώνησαν, εντός του 9
ου

/2010 και 

ύστερα από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις, για το πώς ο τραπεζικός κλάδος θα 

καταστεί λιγότερο τρωτός σε ενδεχόµενες χρηµατοοικονοµικές κρίσεις. Πιο 
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συγκεκριµένα, οι τράπεζες καλούνται πλέον να διπλασιάσουν το ποσοστό των 

κεφαλαίων τους, διαθέτοντας, ωστόσο, προθεσµία οκτώ ετών για τη συµµόρφωση σε 

αυτό. Οι περισσότερες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, 

ζήτησαν ακόµη αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που τελικά ανακοινώθηκαν, 

αλλά συµφώνησαν σε χαµηλότερο συνολικό δείκτη και σε παράταση της περιόδου 

προσαρµογής, κυρίως λόγω των ενστάσεων της Γερµανίας, µεταξύ άλλων. Έτσι, οι 

νέοι κανόνες θα εφαρµοστούν σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον 

Ιανουάριο του 2019. 

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας απαιτεί πλέον από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα να έχουν ίδια κεφάλαια που θα ανέρχονται στο 7% των 

στοιχείων του ενεργητικού τους, καθώς και περαιτέρω 2,5% «προφύλαξη» 

προκειµένου να αντεπεξέλθουν σε µελλοντικά τεστ. Οι τράπεζες που δεν 

θα  κατορθώσουν να ανταποκριθούν στους όρους, δεν θα µπορούν να καταβάλλουν 

µέρισµα, αν και δεν θα υποχρεωθούν να αυξήσουν το κεφάλαιό τους. Επιπρόσθετα, 

οι προσδιορισµοί αναφορικά µε το τι ορίζεται ως κεφάλαιο και µέγεθος ρίσκου έχουν 

επίσης γίνει πιο αυστηροί. Ο Ζαν Κλωντ Τρισέ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και πρόεδρος της οµάδας διαπραγµάτευσης, χαρακτήρισε τη συµφωνία 

«θεµελιώδη ενίσχυση των διεθνών κεφαλαιουχικών κανόνων... Η συνεισφορά τους 

στη µακροπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη θα είναι 

ουσιαστική», ενώ εξέφρασε και την πεποίθησή του ότι οι αµερικανικές αρχές θα 

υιοθετήσουν πλήρως το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας. 

(www.avgi.gr) 

Έντονη κριτική έχει δεχτεί το Νέο Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ, παρά του 

µικρού χρονικού διαστήµατος που µετρά η οριστικοποίησή του. Ο τύπος καταγράφει 

τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που η εφαρµογή του αναµένεται να καταγράψει 

τόσο στα ελληνικά όσο και στα παγκόσµια πιστωτικά ιδρύµατα. Παράλληλα, οι 

περισσότερες αναφορές που το συνδέουν µε την υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική 

κρίση ενώ λόγος γίνεται για τις πρόσφατες αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου στις οποίες 

προχώρησαν στα τέλη του 2010 ελληνικές Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 

Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Κύπρου, Geniki Bank) επιδιώκοντας την εναρµόνιση 

των κεφαλαίων τους (Tier 1) µε όσα η Βασιλεία ΙΙΙ ορίζει. Κρίνουµε ότι είναι νωρίς 

για την άσκηση κριτικής και την καταγραφή των επιπτώσεων που η Βασιλεία ΙΙΙ 

αναµένεται να επιφέρει στον τραπεζικό χώρο και για το λόγο αυτό, αποφεύγουµε επί 
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της παρούσας την περαιτέρω αναφορά στο ζήτηµα, δεδοµένης της ρευστής 

κατάστασης στην ελληνική οικονοµία και εν αναµονεί των εξελίξεων των κινήσεων 

των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

2.5.11 Συµπέρασµα 

Η ενσωµάτωση της Βασιλείας ΙΙ αποτελεί εγχείρηµα τεράστιων διαστάσεων 

που όµοιο του δεν έχει προηγούµενο ούτε στην Ελλάδα ούτε στην περισσότερο 

προηγµένη Ευρώπη. Η βασικότερη και πλέον κρίσιµη µετατροπή που φέρνει η 

Βασιλεία ΙΙ είναι η ριζική αλλαγή του τρόπου υπολογισµού της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών. 

∆εδοµένου ότι η Βασιλεία ΙΙ έχει ενσωµατώσει σε σηµαντικό βαθµό τις 

βέλτιστες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές σε αντίστοιχες εποπτικές απαιτήσεις, είναι 

εφικτός –υπό προϋποθέσεις- ο µετασχηµατισµός της εποπτικής απαίτησης σε πηγή 

πολύπλευρων επιχειρηµατικών ωφελειών µε απώτερο στόχο την δηµιουργία 

πρόσθετης αξίας για τους µετόχους των πιστωτικών ιδρυµάτων . 

Οι κυριότερες προϋποθέσεις για την µεγιστοποίηση των παράπλευρων 

ωφελειών από την υλοποίηση της «Βασιλείας ΙΙ»: 

• Η υιοθέτηση όσο γίνεται πιο εξελιγµένων µεθόδων υπολογισµού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των αναλαµβανόµενων κινδύνων, γεγονός που θα 

απαιτήσει σηµαντική βελτίωση στις τεχνολογικές υποδοµές και τα πληροφοριακά 

συστήµατα κάτι που συνεπάγεται σηµαντικό κόστος για τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

• Η καλλιέργεια κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε όλο το εύρος του 

οργανισµού. 

• Η ενεργός συµµετοχή της ανώτατης διοικητικής βαθµίδας και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου Η Βασιλεία ΙΙ αναµένεται να δηµιουργήσει πρόσθετη αξία 

για τον µέτοχο η οποία µπορεί να επιτευχθεί µέσω αύξησης της κερδοφορίας ή 

µείωσης του λειτουργικού κόστους από: 

• Τον περιορισµό των ζηµιών από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

• Την βελτίωση της πολιτικής και της διαδικασίας σχηµατισµού προβλέψεων 

για επισφαλή δάνεια. 
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• Την ενσωµάτωση των παραµέτρων κινδύνου στην τιµολόγηση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. Τον περιορισµό των ζηµιών από τον λειτουργικό 

κίνδυνο και του λειτουργικού κόστους. 

Με την εφαρµογή των νέων κανόνων της Βασιλείας ΙΙ µεταβάλλονται οι 

συνθήκες του τραπεζικού ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα: 

• Ευνοηµένες από τις αλλαγές θα είναι οι τράπεζες εκείνες που θα 

υιοθετήσουν την εξελιγµένη µέθοδο µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου (µέθοδος 

εσωτερικών διαβαθµίσεων ή ΙΚΒ) έναντι των τραπεζών που θα παραµείνουν στην πιο 

απλή µέθοδο (τυποποιηµένη), γεγονός το οποίο αντανακλά το κίνητρο που παρέχουν 

οι εποπτικές αρχές για διαρκή βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου των 

τραπεζών. Για το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αυτό σηµαίνει ότι ευνοηµένες θα 

είναι οι µεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες έχουν επιλέξει να προχωρήσουν στην 

εφαρµογή προηγµένων µεθόδων καθώς και εκείνες που είναι επικεντρωµένες στην 

λιανική τραπεζική µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το επίπεδο επισφαλειών που 

µπορεί να έχουν θα είναι ελεγχόµενο. 

• Για τις τράπεζες που κάνουν χρήση των εξελιγµένων µεθόδων η ανάπτυξη 

συστηµάτων µέτρησης και παρακολούθησης των αναλαµβανόµενων πιστωτικών 

κινδύνων από κάθε τράπεζα θα τους επιτρέψει να κάνουν καλύτερες σταθµίσεις της 

σχέσεως µεταξύ κινδύνου και τιµολόγησης δανείου. Αυτό σηµαίνει ότι θα 

οδηγηθούµε σε ένα πλαίσιο τιµολόγησης το οποίο θα είναι δικαιότερο και 

ακριβέστερο µιας και η τιµολόγηση του κάθε πελάτη θα σχετίζεται µε το 

αναµενόµενο ρίσκο του. Οι τράπεζες θα έχουν την δυνατότητα να «ανταµείψουν» 

τους πελάτες τους που είναι συνεπείς, τόσο τους εταιρικούς όσο και του ιδιώτες . 

• Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, το πρακτικό αποτέλεσµα αναµένεται 

επίσης να είναι θετικό. Στο παρελθόν τα χαµηλά επιτόκια αφορούσαν µόνο τις πολύ 

µεγάλες επιχειρήσεις. Με το νέο πλαίσιο αυτό θα διαφοροποιηθεί καθώς το χαµηλό 

επιτόκιο θα είναι συνάρτηση της καλής εικόνας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το 

µέγεθός της. 

• Για την πλειονότητα των τραπεζών η προσαρµογή τους στην Βασιλεία ΙΙ 

συνεπάγεται κόστος το οποίο είναι σηµαντικό ειδικότερα για τις τράπεζες εκείνες οι 

οποίες θα επιλέξουν τις εξελιγµένες µεθόδους, τόσο σε συστήµατα, 
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ανάπτυξηπροηγµένων µοντέλων µέτρησης κινδύνου όσο και σε εξειδικευµένο 

ανθρώπινο δυναµικό. 

• Σε ότι αφορά το ερώτηµα αν θα αυξηθούν τα εποπτικά κεφάλαια η 

απάντηση είναι ότι αυξήσεις θα χρειαστούν µόνο οι τράπεζες µε κακή ποιότητα 

χαρτοφυλακίου ή ανεπαρκή συστήµατα διαχείρισης κινδύνου. 

• Για τους δανειολήπτες και τις δανειολήπτριες εταιρίες θα αυξηθεί η 

δυσκολία στις χορηγήσεις δανείων λόγω της ατοµικής αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών. Στην ποσοτικοποίηση του πιστωτικού 

κινδύνου πλέον των καλυµµάτων θα λαµβάνεται υπόψη και η οικονοµική ευρωστία 

του αντισυµβαλλοµένου η οποία καθορίζεται από τις πιστωτικές διαβαθµίσεις είτε 

εξωτερικών φορέων είτε, για τις µεγαλύτερες τράπεζες που διαθέτουν στατιστικά 

στοιχεία ασυνέπειας των πελατών τους, από εσωτερικά µοντέλα. Έτσι για παράδειγµα 

για µια εταιρία µε διαβάθµιση ΑΑΑ ο συντελεστής στάθµισης είναι 20%, ενώ για µια 

εταιρία µε διαβάθµιση ΒΒΒ είναι 100%. Με την Βασιλεία Ι και στις δύο περιπτώσει ο 

συντελεστής στάθµισης ήταν 100%. 
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3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

3.1.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα βασικότερα σύγχρονα 

επιστηµονικά άρθρα και πηγές που σχετίζονται µε το θέµα του ελέγχου των 

τραπεζών. Η δοµή του κεφαλαίου προβλέπει τρεις υποκατηγορίες: (i) έρευνες που 

αφορούν την Επιτροπή της Βασιλείας, (ii) έρευνες που αφορούν τον έλεγχο των 

τραπεζών γενικά και (iii) έρευνες που αφορούν διάφορα χαρακτηριστικά των 

τραπεζών. Η χρονική περίοδος αυτών των άρθρων ορίζεται από το 2000 έως σήµερα. 

Τέλος, η περιγραφική παρουσίαση αυτών γίνεται µε βάση την πιο πρόσφατη έρευνα 

σε κάθε κατηγορία. 

 

3.1.2 Έρευνες που αφορούν το πλαίσιο της επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ 

Το σύµφωνο της Βασιλείας και η Σουηδική νοµοθετική αρχή 

Finansinspektionen υποχρεώνουν τις τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες να εκτιµούν 

τα Internal Risk Management Models (IRMMs) τους βασισµένα σε µια χρονική 

περίοδο ενός έτους (250 εργάσιµες µέρες). Ωστόσο ο Sjolander (2009) εκτιµάει τα 

Minimum Capital Risk Requirements (MCRRs) χρησιµοποιώντας δυο τεχνικές, την 

VaR(E)GARCH (Value at Risk Exponential Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity) και τον ICSS (Iterative Comulative Sums Of Squares) αλγόριθµο, 

καταλήγει ότι οι προβλέψεις κινδύνου είναι πιο ακριβείς όταν χρησιµοποιείται 

διάστηµα εκτίµησης µικρότερο από αυτό του ενός έτους που επιβάλλει η Βασιλεία. 

Κύριος λόγος γι αυτό το συµπέρασµα είναι ότι οι σχετικές πληροφορίες που 

λαµβάνονται υπόψη θεωρούνται ξεπερασµένες από τις αγορές σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Το VaR ορίζεται σαν την µέγιστη απώλεια που αναµένεται να 

συµβεί σε ένα συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα, µε ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

εµπιστοσύνης. Ύστερα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι µικρότερες περίοδοι, δεν 

επηρεάζονται από αυτό το πρόβληµα και το VaR(E)GARCH µοντέλο δεν υπερεκτιµά 

την ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια. Αν και δεν είναι σκοπός της έρευνας να 

ανακαλύψει το ιδανικό διάστηµα εκτιµάται ότι 150 εργάσιµες µέρες θα ήταν πιο 

κατάλληλες. Για τους παραπάνω λόγους, ο ερευνητής καταλήγει ότι η Βασιλεία ΙΙ 
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µπορεί να αποσύρει τον χρονικό ορίζοντα ενός έτους χωρίς να προέλθει 

χρηµατοοικονοµική αποσταθεροποίηση. 

Οι Pasiouras κ.ά. (2009) παρουσιάζουν µια στατιστική ανάλυση µε δεδοµένα 

από όλον τον κόσµο για να αναδείξουν την επίδραση των ρυθµιστικών νοµοθεσιών 

στην αποδοτικότητα του κόστους και του κέρδους των τραπεζών. Το δείγµα 

αποτελείται από 2853 παρατηρήσεις 615 εισηγµένων τραπεζών που λειτουργούν σε 

74 χώρες την περίοδο 2000-2004. Όσον αφορά την νοµοθεσία, επικεντρώθηκαν 

στους περιορισµούς των τριών Pillar της Βασιλείας ΙΙ(κεφαλαιακές απαιτήσεις, 

εποπτική δύναµη , πειθαρχία αγοράς) και στους περιορισµούς που υπόκεινται οι 

δραστηριότητες των τραπεζών. Το µοντέλο είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να 

συγκρίνονται µε τα ίδια στάνταρ οι τράπεζες όλων των χωρών και να συγκρίνεται η 

αποδοτικότητα του κέρδους και του κόστους των τραπεζών µε την νοµοθεσία, τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς, την οικονοµική ανάπτυξη και τις µακροοικονοµικές 

συνθήκες της κάθε χώρας. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι (παρότι αποδοτικότητα του κόστους δεν 

συνεπάγεται και αποδοτικότητα του κέρδους), τόσο η αποδοτικότητα και των δύο 

είχαν σηµαντική θετική σχέση µε την υψηλή εποπτική δύναµη και την πειθαρχία της 

αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις (pillar 1) έχει θετική επίδραση 

στην απόδοση του κόστους, αλλά αρνητική στην απόδοση του κέρδους. Αυτό 

συµβαίνει γιατί οι υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις σε συνδυασµό µε τις ακριβές 

δραστηριότητες του risk management σηµαίνουν υψηλή απόδοση κόστους, ενώ η 

αρνητική σχέση µε την απόδοση του κέρδους εξηγείται µε µια πιο ρευστή απόδοση 

κεφαλαίου. Το αντίστροφο αποτέλεσµα (δηλαδή αρνητική σχέση µε την απόδοση 

κόστους, και θετική µε το κέρδος) έχουν οι περιορισµοί στις δραστηριότητες των 

τραπεζών. Αυτό εξηγείται από τους ερευνητές επειδή οι τράπεζες θυσιάζουν την 

απόδοση κόστους, αφού δεν µπορούν να δραστηριοποιηθούν σε πολλούς τοµείς και 

επικεντρώνονται στους πιο αποδοτικούς, δηλαδή έχουν σαν συνέπεια την απόδοση 

του κέρδους. 

Οι Kunt κ.ά. (2008) ερευνούνε ποιος τύπος νοµοθεσίας και εποπτείας είναι ο 

πιο αποδοτικός στο να εγγυάται την υγεία του τραπεζικού συστήµατος. 

Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από 39 χώρες, διαπίστωσαν ότι όταν οι χώρες είναι 

συµµορφωµένες µε τις βασικές αρχές της Βασιλείας (Basel Core Principles - BCP) 

έχουν πιο υγιές τραπεζικό σύστηµα, βάση των µετρήσεων του Moody’s. Οι BCP υπό 
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την αιγίδα της Παγκόσµιας Τράπεζας και του IMF Financial Sector Assessment 

Program, δίνουν µια µοναδική πηγή πληροφόρησης για την ποιότητα της νοµοθεσίας 

και της επίβλεψης των τραπεζών ανά τον κόσµο.__ Σηµαντική προσφορά αυτής της 

έρευνας ήταν η προσπάθεια για να αναδειχθούν τα πιο κύρια συστατικά του 

νοµοθετικού πλαισίου. Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική και θετική σχέση µεταξύ της 

τροφοδότησης πληροφοριών στο κοινό και της βαθµολόγησης της “υγείας” µιας 

τράπεζας. Ανάµεσα σε άλλα χαρακτηριστικά όπως έλεγχος ποιότητας ιδρυµάτων, 

µακροοικονοµικό περιβάλλον και χαρακτηριστικά τραπεζών. Επίσης πάνω στο ίδιο 

αποτέλεσµα διαπιστώθηκε ότι η δηµοσίευση υψηλής ποιότητας πληροφοριών 

ενδυναµώνει τον θεσµικό ρόλο των νοµοθετών και της αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, 

χώρες όπου οι τράπεζες πρέπει τακτικά και ακριβώς να εκθέσουν τα οικονοµικό τους 

τα στοιχεία στους ρυθµιστές και στην αγοράς έχουν τις υγιέστερες τράπεζες. Το εν 

λόγο αποτέλεσµα, επαληθεύτηκε και µε έρευνα Z-score (αφορά τον κίνδυνο των 

τραπεζών).Όµως το αποτέλεσµα γίνεται λιγότερο ισχυρό όσο στο δείγµα βρίσκονται 

χώρες µε χαµηλό κατακεφαλήν εισόδηµα. Έτσι στόχος της παραπάνω έρευνας είναι 

για όσες χώρες θέλουν να αναβαθµίσουν την νοµοθεσία και την εποπτεία των 

τραπεζών τους, να δώσουν προτεραιότητα ανάµεσα και στις άλλες BCP αρχές, στην 

τροφοδότηση πληροφοριών. 

O Robert A. Jarrow (2007) κάνει µια κριτική για την αναθεωρηµένη 

κεφαλαιακή επάρκεια της Βασιλείας ΙΙ και για τις κύριες απαιτήσεις της από τις 

τράπεζες. Αναλύεται η θεωρία XYZ , (XYZ theory of regulatory capital) και 

υποστηρίζει ότι η αναθεωρηµένη Βασιλεία ΙΙ (The revised Basel II capital rule) δεν 

είναι µια καλή προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο. Τα συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήγει είναι τα εξής. Πρώτον, ότι η εκτίµηση πιστωτικού κινδύνου της Βασιλείας 

ΙΙ (τυποποιηµένη ή IRB), δεν παράγει µια καλή προσέγγιση για το ιδανικό ρυθµιστικό 

κεφάλαιο, είναι µια πολύ τραχιά προσέγγιση σε έναν ιδανικό κύριο κανόνα, και υπό 

αυτήν τη µορφή, αφήνει ανοικτά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση. Τα σοβαρά 

προβλήµατα είναι ότι το µέτρο κινδύνου VAR (για την Internal Ratings Based 

προσέγγιση)δεν είναι εννοιολογικά κατάλληλο, και ότι οι υποθέσεις που 

χρησιµοποιούνται για να εφαρµόσουν το VAR είναι ασυµβίβαστες µε τα στοιχεία της 

αγοράς. Για την µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου η Βασιλεία ΙΙ στηρίζεται στο VAR 

(Value at Risk). Το γεγονός όµως ότι ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο χρειάζεται 
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λιγότερο κεφάλαιο από ότι ένα πιο συγκεντρωµένο, την ώρα που το VAR υποθέτει 

ακριβώς το αντίθετο, το καθιστά όχι τον ιδανικό µετρητή κινδύνου. 

Το δεύτερο συµπέρασµα, βασισµένο στη XYZ θεωρία του ρυθµιστικού 

κεφαλαίου, είναι ότι (λόγω του πρώτου συµπεράσµατος)οι κανόνες της 

αναθεωρηµένης Βασιλείας ΙΙ πρέπει µόνο να εφαρµοστούν από κοινού µε τους 

εναλλακτικούς υπάρχοντες κανόνες για το καθορισµού ελαχίστου κεφαλαίου και 

όχι__ να τους αντικαταστήσουν. Κάτι τέτοιο είναι συνετό µε την Basel II NPR (Joint 

Notice of Proposed Rulemaking 2006), οδηγία που εξέδωσε το Federal Reserve 

Board τον Μάρτιο του 2006. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατασκευάστηκε µια ΧΥΖ 

θεωρία (όπου Χ το κεφάλαιο της τράπεζας, Ζ το ιδανικό κεφάλαιο µιας τράπεζας 

προσδιορισµένο από τις αρχές µε την προϋπόθεση ότι έχουν τέλεια γνώση, Υ το 

κεφάλαιο µιας τράπεζας προσδιορισµένο από την Βασιλεία ΙΙ), και συγκαταλέγεται 

στις δυναµικές θεωρίες καθώς το Χ,Υ,Ζ αντιπροσωπεύουν στοχαστικές µεταβλητές. 

Τέλος, το τρίτο συµπέρασµα, επίσης βασισµένο στη θεωρία XYZ, είναι ότι η 

διαβάθµιση του απαραίτητου κεφαλαίου µεµονωµένα στις τράπεζες προκειµένου να 

διατηρηθεί το σύνολο του κεφαλαίου της βιοµηχανίας είναι ένας πιο έγκυρος τρόπος 

για να προσεγγιστεί καλύτερα το ιδανικό επίπεδο του ρυθµιστικού 

κεφαλαίου. 

Οι Saurina και Trucharte (2007) ανέπτυξαν ένα µοντέλο πρόβλεψης της 

πιθανότητας µη εκπλήρωσης των όρων πληρωµής για τα ενυπόθηκα δάνεια 

(Probability of Default – PD) χρησιµοποιώντας την Spanish Credit Register η οποία 

έδωσε εικοσαετή χαρακτηριστικά 3 εκατοµµυρίων δανειοληπτών και ποιοτικά 

στοιχεία πίστωσης. Υπολογίζοντας διαφορετικά PD(Point-In-Time, Through 

thecycle, το µέσο του κύκλου και το µη κυκλικό) διαπίστωσαν ότι η ελάχιστη 

κεφαλαιακή επάρκεια της Βασιλείας ΙΙ µπορεί να είναι ευαίσθητη στην µεθοδολογία 

µέτρησης κινδύνου που εφαρµόζεται. Έτσι αφήνεται να εννοηθεί ότι η 

προκυκλικότητα της ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ πρέπει να 

διερευνηθεί περισσότερο. Η έρευνα αυτή εστιάστηκε στα χαρτοφυλάκια µε 

ενυπόθηκα δάνεια, γιατί είναι ο τοµέας µε την λιγότερη έρευνα και παράλληλα τα πιο 

σηµαντικά χαρτοφυλάκια µιας τράπεζας. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι µε τον όρο προκυκλικότητα 

εννοείται λιγότερη κεφαλαιακή επάρκεια όταν οι οικονοµικές συνθήκες (φάση του 
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κύκλου) είναι ανθούσες και περισσότερη όταν συµβαίνει το αντίθετο. Αυτό 

συνεπάγεται δυσάρεστες επιπτώσεις για το σύνολο της οικονοµίας. Εάν οι τράπεζες 

σύµφωνα µε τα συστήµατα κεφαλαιακής επάρκειας αλλάζουν τον τρόπο δανεισµού 

τους. π.χ. κατά την διάρκεια µιας ύφεσης, αν τα πιστωτικά µοντέλα υπερεκτιµήσουν 

τον κίνδυνο, οι τράπεζες θα περιορίσουν τις πιστώσεις και αυτό θα επιβαρύνει 

περισσότερο την κατάσταση. 

Ολοκληρώνοντας, µια πιο προσεκτική µατιά στα αποτελέσµατα δείχνει ότι το 

PIT PD(ο λόγος των αθετήσεων των όρων πληρωµής δανείων την συγκεκριµένη 

περίοδο, χωρίς παρόµοια συµπεριφορά στο παρελθόν, προς το σύνολο των 

δανειοληπτών υποθηκευµένων δανείων) έδειξε µεγάλη µεταβλητότητα κατά την 

διάρκεια ενός κύκλου και µε µεγάλες διακυµάνσεις στο προβλεπόµενο επίπεδο 

κεφαλαιακής επάρκειας. Οι TTC PD έδειξαν λιγότερη διακύµανση µε υψηλά__ 

επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ τα µη κυκλικά PD έδωσαν σταθερά αλλά µε 

πολύ χαµηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας. Έτσι τα TTC (οι αθετήσεις στην 

διάρκεια ενός κύκλου) ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος εκτίµησης µε την προϋπόθεση 

ότι δεν χρησιµοποιείται το χειρότερο σηµείο του κύκλου για τον υπολογισµό αυτών. 

Ο Das(2007) αναλύει διάφορα τεχνικά ζητήµατα που χρήζουν περαιτέρω 

σκέψης όσον αφορά την Βασιλεία ΙΙ. Πρώτα από όλα όσον αφορά τις συσχετίσεις 

µεταξύ των κλάσεων των παγίων στοιχείων στην ανάλυση κινδύνου, επισηµαίνεται 

ότι τέτοιου είδους συσχετίσεις έχουν νόηµα µόνο όταν υπάρχει “λεπτοµερή” 

συσχέτιση του χαρτοφυλακίου µε κάθε κλάση και όταν τα χαρτοφυλάκια ή οι 

επιχειρήσεις συναθροίζονται στο ρίσκο του ολόκληρου χρηµατοοικονοµικού θεσµού. 

Έπειτα αναδεικνύεται η προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί στις παραµέτρους των 

πιστωτικών συσχετίσεων της Βασιλείας ΙΙ. Η διανοµή απωλειών πίστωσης είναι πολύ 

ευαίσθητη στις αλλαγές των εκτιµήσεων παρά στις διανοµές απωλειών από τον 

κίνδυνο της αγοράς. 

Αξιοσηµείωτο είναι η τέσσερις διαφορετικές συσχετίσεις πίστωσης που 

αναλύονται την ώρα που η Βασιλεία ΙΙ υποθέτει µια απλοποιηµένη συσχέτιση. Ο 

υπολογισµός και των τεσσάρων µπορεί να προκαλέσει την αύξηση του απαιτούµενου 

κεφαλαίου για τον κίνδυνο. Τέλος προτείνεται µια προσεκτική εκτίµηση κινδύνου 

ουράς (tail risk) για να αποφευχθούν οι συστηµικές κρίσεις, ότι 
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πρέπει για κάθε κλάση να οριστικοποιηθεί ο ορίζοντας ρευστοποίησης, και ότι το 

µοντέλο του Merton (1977) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα πρώτο βήµα για την 

εφαρµογής του τρίτου Pillar (πειθαρχία αγοράς) του συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ. 

Οι Jasche κ.ά. (2007) αναλύει τις προβλέψεις των VaR για όλες τις 

Γερµανικές τράπεζες που χρησιµοποίησαν την IRB προσέγγιση το διάστηµα 2001-

2004. Αυτή η προσέγγιση έφερε πλεονεκτήµατα στο risk management, όπως 

µέτρηση, επίβλεψη και διαχείριση του κινδύνου της αγοράς για τα αγοραπωλούµενα 

χαρτοφυλάκια. Η θεωρητική προσφορά της παραπάνω έρευνας είναι να αναδείξει 

ποιοι εκτιµητές και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να υπάρξουν για να βγάλουν 

ασφαλή συµπεράσµατα για τις προβλέψεις του VaR. 

Οι ερευνητές κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα. Πρώτον, είναι χρήσιµο να 

υπολογίζεται η RoVaR (Return on Value at Risk) σαν τον λόγο P&L προς το VaR, 

για πολλούς οικονοµικούς και στατιστικούς λόγους. ∆εύτερον αν ένα RoVaR 

“συµπεριφέρεται καλά” τότε η µορφή και το επίπεδο της διανοµής του RoVaR µας 

ενηµερώνει για το πόσο το VaR έχει ρυθµιστεί(calibrated). Οι περισσότερες τράπεζες 

του δείγµατος θεωρούνται ότι “συµπεριφέρονται καλά”. Τέλος είναι χρήσιµο να µην 

γίνεται συνολική εκτίµηση για το επίπεδο και για το σχήµα του RoVaR. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το επίπεδο µπορεί να εκτιµηθεί για µικρότερες περιόδους (µισό 

χρόνο) ενώ το σχήµα για µεγαλύτερες (2 χρόνια). 

Οι Alexander και Baptista (2006) εξετάζουν τις οικονοµικές συνέπειες από 

την χρησιµοποίηση του “περιορισµένου” VaR (VaR-Constrained) στην επιλογή του 

χαρτοφυλακίου, όπως ορίζει το σύµφωνο της Βασιλείας. Πιο συγκεκριµένα όταν 

επιλέγεται το VaR-Constrained είναι πιθανόν οι τράπεζες να καταλήξουν µε πιο 

επικίνδυνα χαρτοφυλάκια, από τα κανονικά που θα κατείχαν χωρίς αυτό. Έτσι 

επισηµαίνεται η προσοχή που πρέπει να δείξουν οι νοµοθέτες όσον αφορά την χρήση 

του VaR για τον προσδιορισµό της ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας µπορεί να 

αυξήσει την ευθραυστότητα του τραπεζικού συστήµατος. Με την επιλογή της VaR 

προσέγγισης για τον προσδιορισµό της κεφαλαιακής επάρκειας, η καθηµερινή 

ελάχιστη χρέωση κεφαλαίου(capital charge) συσχετισµένη µε το χαρτοφυλάκιο µιας 

τράπεζας προσδιορίζονται από το µέγιστο είτε των i) το VaR των προηγουµένων 

ηµερών είτε ii) τον τριπλάσιο ηµερήσιο µέσο όρο των VaR των προηγουµένων 

εξήντα εργάσιµων ηµερών. Το ηµερήσιο VaR υπολογίζεται από µια περίοδο δέκα 

ηµερών το λιγότερο µε επίπεδο εµπιστοσύνης στο 99%. 
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Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις του VaR είναι καταρχήν το CVaR-Constraint 

το οποίο δίνει καλύτερες και πιο αποτελεσµατικές εκτιµήσεις για τις πιο 

“επικίνδυνες” τράπεζες όµως η αποδοτικότητα του µειώνεται για τις λιγότερο 

επικίνδυνες. Μια άλλη εναλλακτική είναι η προσέγγιση της τυπικής απόκλισης, η 

οποία αποκλείει την πιθανότητα κερδοσκοπίας του ελαχίστου κεφαλαίου που 

προκαλείται από τις VaR και CVaR προσεγγίσεις. Ολοκληρώνοντας, οι ερευνητές 

προτείνουν ότι είτε το CVaR, είτε η τυπική απόκλιση είναι καλύτεροι τρόποι 

αντιµετώπισης ευθραυστότητας των τραπεζών από ότι η VaR. 

Ο Rosch (2005) αναλύει εµπειρικά την πιθανότητα της αθέτησης των όρων 

των δανείων (Probability of Default – PD) που προκύπτει απo την προσέγγιση του 

εσωτερικού µοντέλου πιστωτικού κινδύνου (Internal Ratings Based) της κάθε 

τράπεζας σύµφωνα πάντα µε τις επιταγές της Βασιλείας ΙΙ για την κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών. Οι δυο “φιλοσοφίες” που αναλύονται είναι Through the 

cycle (TTC) και Point in time (PIT). Η πρώτη χρησιµοποιείται από τις εξωτερικές 

αντιπροσωπείες αξιολόγησης φερεγγυότητας (Moody’s και Standard & Poor)την ώρα 

που οι τράπεζες χρησιµοποιούν την δεύτερη. Την TTC την χρησιµοποιούν οι 

ελεγκτές καθώς χρειάζονται µια µακροοικονοµική άποψη, πιο σταθερή στον χρόνο 

που να µην εξαρτάται από τις φάσεις του κύκλου ζωής. Σηµειώνεται ότι κατηγορείται 

ότι δεν αποκαλύπτει όλες τις πληροφορίες. Η PIT εκφράζει την κατάσταση του 

δανειολήπτη πιο αποτελεσµατικά σε ένα ακριβές πιο σύντοµο διάστηµα (π.χ. ένα 

χρόνο). Υπό αυτήν τη µορφή, ενσωµατώνει όλη την σχετική πληροφορία που 

επηρεάζει την δανειοληπτική ικανότητα ενός οφειλέτη σε ένα__ έτος. Έτσι το 

χαρακτηρίζει η ευελιξία, η δυναµικότητα, αλλά και η µεγάλη διασπορά καθώς οι 

τιµές του αλλάζουν σε πολύ µικρότερο χρόνο, αµέσως µόλις αλλάξει η κατάσταση 

του δανειολήπτη. 

Επισηµαίνεται ότι, ο ερευνητής δεν κλείνει προς κάποια από τις δυο 

φιλοσοφίες καθώς η TTC µπορεί να δώσει σταθερά και αξιόπιστα αποτελέσµατα για 

παλαιότερα έτη και ο συνδυασµός µε την PIT δίνει την πιο ακριβή εικόνα για την 

παρούσα κατάσταση, ξεδιαλύνει το τοπίο της πρόβλεψης. Ωστόσο επισηµαίνει ότι η 

PIT µπορεί να τιµωρήσει τον δανειολήπτη όταν οι βραχυχρόνιες πιθανότητες 

αθέτησης όρων πληρωµής δανείου αυξηθούν. 

Οι Fernandez και Gonzalez (2005) αποδεικνύουν την χρησιµότητα έκθεσης 

πληροφοριών και των απαιτήσεων της ελεγκτικής, ελέγχοντας τρεις µηχανισµούς 
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επίβλεψης, τους περιορισµούς στις τραπεζικές διαδικασίες, την ελάχιστη κεφαλαιακή 

επάρκεια και την πειθαρχεία των εµπλεκοµένων. Πιο συγκεκριµένα, η χρησιµότητα 

τους αυξάνεται στον τοµέα ανάληψης ρίσκου από τις τράπεζες. Οι απαιτήσεις 

ελέγχου µειώνουν την ανάληψη ρίσκου από τις µεγάλες ασφάλειες καταθέσεων και η 

µεγαλύτερη έκθεση πληροφοριών µειώνει την ανάλυση ρίσκου από τις τράπεζες µε 

τις χαµηλότερες αξίες καταστατικών (charter value). Η ανάλυση της σχέσης 

µηχανισµών κινδύνου των τραπεζών δείχνουν ότι οι απαιτήσεις της λογιστικής και 

της ελεγκτικής είναι υποκατάστατα της πειθαρχίας και των περιορισµών στις 

διαδικασίες των τραπεζών και συµπληρωµατικές της ελάχιστης κεφαλαιακής 

επάρκειας. Η αποδοτικότητα της κεφαλαιακής επάρκειας παρατηρήθηκε ότι 

αυξάνεται όταν υπάρχει και αύξηση στην έκθεση πληροφοριών και αύξηση στις 

απαιτήσεις του εξωτερικού ελέγχου. Αυτά τα αποτελέσµατα ενισχύουν τις 

προσπάθειες του συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ όσον αφορά τα pillar 1 (ελάχιστη 

κεφαλαιακή επάρκεια) και pillar 3(πειθαρχία της αγοράς). Οι απαιτήσεις µεγαλύτερης 

κοινοποίησης πληροφοριών και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου που παρέχουν τη 

µεγαλύτερη διαφάνεια µπορούν να διαδραµατίσουν έναν κρίσιµο ρόλο στο ανωτέρω 

πλαίσιο, δεδοµένου ότι ενθαρρύνουν όχι µόνο τη βελτιωµένη πειθαρχία αγοράς αλλά 

και τις καλύτερες ρυθµιστικές διαδικασίες µε την παροχή χρήσιµων πληροφοριών. 

Ωστόσο υπάρχουν ερωτήµατα για το pillar 2(επίσηµη επίβλεψη) καθώς αποτελεί 

υποκατάστατο του ελέγχου των τραπεζών. Το βασικό µειονέκτηµα της παραπάνω 

έρευνας είναι ότι το 84% του δείγµατος ήταν από τράπεζες του δυτικού κόσµου. 

Παρά το γεγονός ότι αυτές είναι υπό την αιγίδα της Βασιλείας ΙΙ, ένα πιο οµοιογενές 

δείγµα µπορεί να αναδείξει ή να αντικρούσει κάποιες από αυτές τις πτυχές της 

έρευνας. 

Οι Peura και Jokivuolle (2004) παρουσιάζουν µια ανάλυση κεφαλαιακής 

επάρκειας προσοµοιώνοντας την διαφορά που υπάρχει µεταξύ του πραγµατικού 

κεφαλαίου της τράπεζας (όσον αφορά τα βιβλία) και την ελάχιστη κεφαλαιακή 

επάρκεια, δηλαδή το “buffer” του κεφαλαίου µια τράπεζας. Μια τέτοια ανάλυση 

θεωρείται κατάλληλη για την µέτρηση και το stress-testing της κεφαλαιακής 

επάρκειας, µια διαδικασία που έχει προτείνει η Επιτροπή της Βασιλείας (2002) σαν 

επιπρόσθετη απαίτηση για της τράπεζες κάτω από το Pillar 2 της Βασιλείας ΙΙ. Ο 

σκοπός αυτού του stress-testing είναι να αξιολογηθεί η επάρκεια του κεφαλαίου 

(capital buffer) πάνων σε όλες τις φάσεις του κύκλου µιας επιχειρηµατικής 
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δραστηριότητας. Το παραπάνω σηµαίνει ότι σε περιόδους µε προβλήµατα 

ρευστότητας, η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια θα µπορέσει να εξαλείψει φαινόµενα 

προκυκλικότητας. 

Τα αριθµητικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου 

ρυθµιστικού πλαισίου θα απαιτήσει µεγαλύτερα capital buffer από ότι τα κανονικά, 

κυρίως για τα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκια τραπεζών λόγω της αυξηµένης 

αστάθειά τους ως προς το ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας. Αυτή η αύξηση 

στο capital buffer υπολογίζεται ότι θα καταναλώσει γύρω στο 50% των 

αποταµιεύσεων της ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας για τα υψηλής ποιότητας 

χαρτοφυλάκια και όλες τις αποταµιεύσεις για τα µεσαίας ποιότητας χαρτοφυλάκια. 

Αυτό συµβαίνει λόγω του επιπρόσθετου λειτουργικού κινδύνου που υπάρχει στην 

ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια, πράγµα που δεν επηρεάζει το µέγεθος του buffer. 

Οι Wong κ.ά. (2003) υιοθετούν τα κριτήρια της Επιτροπής της Βασιλείας για 

να συγκρίνουν τις αποδόσεις σε µια σειρά από VaR µοντέλα. Το VaR είναι µια 

µέτρηση του κινδύνου της αγοράς, εκτιµώντας την µέγιστη εµπορική απώλεια µιας 

τράπεζας. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες απαιτούν από τις τράπεζες που 

επιτηρούν να δηµοσιεύσουν τα VaR τους, και αν αυτά δεν εκπληρώσουν τα κριτήρια 

της Επιτροπής της Βασιλείας, λαµβάνουν σαν τιµωρία µια µεγαλύτερη κεφαλαιακή 

επάρκεια. 

Τα κριτήρια της Βασιλείας έχουν οικονοµικές επιδράσεις για τις τράπεζες και 

αποτελούν ένα νέο πρότυπο ακριβέστερων προβλέψεων. Για την έρευνα έχουν 

συλλεχτεί 4000 τιµές του AOI (Australian All Ordinary Index) το οποίο είναι ένα 

καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο που υπόκεινται σε µια πληθώρα κινδύνων της 

αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων των προϊόντων, νοµισµατικού 

κινδύνου, κίνδυνου επιτοκίων και χρηµατιστηριακού κινδύνου. Υποθέτοντας ότι 

υπάρχει µια απλή τράπεζα που έχει µόνο ένα περιουσιακό στοιχείο-κεφάλαιο και η 

απόδοση αυτού ακολουθεί την κανονική κατανοµή, τα VaR µοντέλα της έρευνας, οι 

προσοµοιώσεις και οι παραµετρικές µέθοδοι τείνουν να δίνουν παρόµοιες τιµές. Αν 

και παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι τα VaR µοντέλα ARCH και GARCH δίνουν 

καλύτερες προβλέψεις αστάθειας, η συγκεκριµένη έρευνα αποδεικνύει την 

ακαταλληλότητα των παραπάνω καθώς αποτυγχάνουν στα κριτήρια της Βασιλείας. 

Τα αποτελέσµατα είναι αξιόπιστα για το σύνολο της περιόδου, αλλά και για 

υποπεριόδους της έρευνας, κάνοντας τα ARCH και GARCH ακατάλληλα για µια 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 134 

τράπεζα να υπολογίζει το VaR της µε συνέπεια να υπολογίζει και τον κίνδυνο της 

αγοράς. 

Οι Sironi και Zazzara (2003) επικεντρώνονται στην κεφαλαιακή επάρκεια 

της Βασιλείας και πιο συγκεκριµένα στο Pillar 1. Εξετάζουν την επίδραση του στις 

Ιταλικές τράπεζες και οδηγούνται σε τρία συµπεράσµατα. Αναφορικά µε το Pillar 

3(πειθαρχία αγοράς) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι λύνει µόνο το πρόβληµα της 

διαφάνειας και ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω προσπάθεια για να αντιµετωπιστούν 

τα υπόλοιπα προβλήµατα της αγοράς. Σε αυτήν την προοπτική, µια µεγαλύτερη 

συµµετοχή των εθνικών και διεθνών εποπτικών αρχών απαιτείται για να λύσει τα 

προβλήµατα όπως οι ρητές και υπονοούµενες εγγυήσεις που ευνοούν µερικές 

τράπεζες και ο καθορισµός των στόχων που ακολουθούνται από τις διαχειρίσεις 

τραπεζών. 

Τα συµπεράσµατά τους για το Pillar 1 είναι τα εξής. Πρώτον, οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις είναι πολύ ευαίσθητες στον κίνδυνο των τραπεζών και αυτό αποτελεί 

πλεονέκτηµα της Βασιλείας ΙΙ. ∆εύτερον, η IRB προσέγγιση εξαρτάται πολύ 

περισσότερο από τον κίνδυνο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου παρότι εξαρτάται η 

standard προσέγγιση. Αυτό µεταξύ άλλων σηµαίνει ποινές για τις Ιταλικές τράπεζες 

σε ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας. Τέλος ότι για να υιοθετηθεί η IRB προσέγγιση 

θα πρέπει να υπάρχει συσχετισµός επιστροφής κεφαλαίου µικρότερος του 20% που 

προτείνει η Βασιλεία, καθώς ο σχετικός δείκτης είναι χαµηλός στην Ιταλία σε 

αντίθεση µε τον PD (Probability of Default) που είναι υψηλός. 

Οι Danielsson κ.ά. (2002) αναλύουν το κατά πόσο η επιλογή του συστήµατος 

risk management (standard ή IRB προσέγγιση) επηρεάζεται από την παρουσία των 

τραπεζικών ρυθµιστών ή επιβλεπόντων. Το µοντέλο χρησιµοποιεί ένα “πράκτορα” 

µεταξύ του ιδιοκτήτη της τράπεζας και του risk management. Το κύριο συµπέρασµα 

της έρευνας είναι ότι η παρουσία ρυθµιστών µπορεί να µειώσει την ποιότητα του risk 

management µιας τράπεζας. Επιλέγονται δυο συστήµατα risk management, ένα 

“τραχύ” (φθηνό, µε χαµηλότερη ποιότητα) και ένα πιο “εκλεπτυσµένο” (ακριβό, µε 

πιο υψηλή ποιότητα) για να εκπροσωπήσουν την standard και την IRB προσέγγιση 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ότι τραπεζικά ιδρύµατα µε χαµηλό δείκτη 

εξωτερικών ρυθµιστών-εποπτών διαλέγουν το πιο εκλεπτυσµένο σύστηµα ή την IRB 

προσέγγιση. Ωστόσο από την άλλη πλευρά όταν έχουν να αντιµετωπίσουν ένα πιο 
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σφιχτό νοµοθετικό πλαίσιο επίβλεψης, τότε η προσπάθεια τους µειώνεται και κατά 

συνέπεια µειώνεται και το χρηµατικό ποσό για το risk management οπότε επιλέγουν 

την standard προσέγγιση. Επιπλέον αναδεικνύεται ότι η παρουσία εξωτερικών 

ελεγκτών έχει σηµαντικές επιδράσεις όπως προκυκλικότητα. Η σηµαντικότητα της 

παραπάνω έρευνας υπόκεινται στο γεγονός ότι το κύριο συµπέρασµα αυτής έχει 

διαφύγει από το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Οι κατευθύνσεις και το πιο απαιτητικό 

ρυθµιστικό πλαίσιο αυτής τείνει να οδηγήσει τις τράπεζες σε χαµηλότερου ποιοτικού 

επιπέδου, πιο φθηνό risk management. 

 

3.1.3 Έρευνες που αφορούν τον έλεγχο των τραπεζών 

Οι Barth κ.ά. (2009) χρησιµοποιώντας κυρίως δεδοµένα της Παγκόσµιας 

Τράπεζας (WBES – World Bank Business Environment Survey 2000) σε δείγµα που 

κάλυπτε 56 χώρες διαπίστωσαν ότι ο ανταγωνισµός των τραπεζών και η διάδοση της 

πληροφορίας µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων έχει σηµαντικά αποτελέσµατα στην 

µείωση της διαφθοράς των τραπεζών όσον αφορά τα δάνεια που αυτές χορηγούν. 

Πολλές εταιρίες για να επιτύχουν καλύτερους όρους δανεισµού δωροδοκούν τον 

υπεύθυνο της τράπεζας, και αυτός από την µεριά του λαµβάνει κάποιο χρηµατικό 

όφελος για τον κίνδυνο που διατρέχει στην περίπτωση που ανακαλυφθεί η 

ατασθαλία. Έτσι παρόλο που και ο υπάλληλος και η εταιρία µένουν ευχαριστηµένοι 

από αυτήν την συναλλαγή υπάρχει ρήγµα στην λειτουργία του τραπεζικού 

συστήµατος, το οποίο µε την σειρά του αδυνατεί να πετύχει την κεφαλαιακή 

επάρκεια που του επιβάλλεται µέσα στο πλαίσιο νόµων στο οποίο λειτουργεί. 

Εκτός των δυο κυρίων αποτελεσµάτων, βρήκανε επίσης ότι η αντικειµενική 

δικαιοσύνη και η καλύτερη επιβολή του νόµου έχουν παρόµοια συµβολή στην 

διαφθορά σε θέµατα δανεισµού. Κρατικοί και αλλοδαποί (ως προς την εξέταση χώρα) 

οργανισµοί, έχουν µικρότερη τάση προς διαφθορά σε θέµατα δανεισµού, και τέλος ο 

µεγάλος βαθµός ιδιωτικοποίησης και αλλοδαπής κυριότητας σε µια τραπεζική 

βιοµηχανία είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε περισσότερη ακεραιότητα σε θέµατα 

δανεισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα 

αποτελέσµατα κρίθηκαν απολύτως επαρκή από τους αντίστοιχους στατιστικούς 

ελέγχους. 
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Ολοκληρώνοντας, η έρευνα αυτή συνέβαλε και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς οι 

εκάστοτε εγχώριοι οικονοµικοί παράγοντες πρέπει να σκεφτούν διπλά τα εµπόδια που 

βάζουν σε ξένες τράπεζες όταν θέλουν να επενδύσουν σε αυτές, καθώς ο 

ανταγωνισµός όπως διαπιστώθηκε βοηθάει την σταθερότητα και την αποδοτικότητα 

του τραπεζικού συστήµατος µε την µείωση της διαφθοράς. Επίσης ο ρόλος των 

πιστωτικών ιδρυµάτων κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµος και ζωτικής σηµασίας, όσον 

αφορά τον διαµοιρασµό πληροφοριών.  

Οι Baourakis κ.ά. (2009) ερευνούν την κατασκευή ενός µοντέλου 

απολογισµού του κινδύνου για όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χρησιµοποιώντας 

µια πολυκριτηριακή µέθοδο κατηγοριοποίησης ονοµαζόµενη UTADIS(Utilities 

Additives Discriminates). Για την εν λόγο έρευνα, χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από 

την Βάση ∆εδοµένων της FAME που αφορούν 1100 ιδρύµατα µε έδρα το Η.Β. και 

την Ιρλανδία στο χρονικό διάστηµα 2001-2003, καθώς ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας 

του Η.Β. θεωρείται ο πιο µεγάλος και σηµαντικός παγκοσµίως. Χρησιµοποιήθηκε η 

Quiscore πιστωτική κατάταξη η οποία προσδιορίζει την πιθανότητα πτώχευσης ενός 

οργανισµού σε περίοδο ενός χρόνου. 

Σύµφωνα µε την Επιτροπή της Βασιλείας, ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως 

η πιθανότητα ένας οφειλέτης να αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες όρους. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κατά ένα 

µεγάλο µέρος αόρατος, µερικές φορές απαρατήρητο γεγονός. Εποµένως, η 

αξιολόγησή του απαιτεί προηγµένες τεχνικές διαµόρφωσης που θα τον συνδέσουν µε 

τις πηγές αβεβαιότητας που τον παράγουν. Η πιστωτική διαχείριση κινδύνων είναι 

µια σύνθετη διαδικασία που επιτρέπει τον προσδιορισµό, τη µέτρηση και τον έλεγχο 

των γεγονότων που οδηγούν στην έκθεση πιστωτικού κινδύνου. Οι πολλών 

µεταβλητών παραδοσιακές στατιστικές και οικονοµετρικές µέθοδοι όπως οι 

αναλύσεις discriminant, logit και probit είναι µεταξύ των πιο διαδεδοµένων για τη 

διαµόρφωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πρόσφατες µελέτες έχουν εξετάσει νέες non-

parametric µεθόδους και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα στοιχεία πιστωτικού 

κινδύνου είναι αδύναµα µη γραµµικά, προτείνοντας κατά συνέπεια ότι τα ιδιαίτερα 

σύνθετα/µη γραµµικά πρότυπα δεν αναµένονται να έχουν ένα ιδιαίτερο πλεονέκτηµα 

(από την άποψη της πρόβλεψης της πιθανότητας) έναντι των απλούστερων προτύπων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος αυτής της µελέτης ήταν να ερευνηθεί η δυνατότητα µιας 
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non-parametric µεθόδου πολλαπλών κριτηρίων στην ανάπτυξη των προτύπων 

αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου για τα οικονοµικά όργανα. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η φερεγγυότητα, το περιθώριο κέρδους και η 

απόδοση κεφαλαίου είναι τρεις από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για τον 

απολογισµό του πιστωτικού κινδύνου των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και την 

αξιολόγηση φερεγγυότητας των οικονοµικών οργάνων. Η ακρίβεια ταξινόµησης που 

λήφθηκε µε την προτεινόµενη µεθοδολογία πολλαπλών κριτηρίων ήταν υψηλότερη 

από 70% στο στάδιο επικύρωσης, το οποίο είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα 

έναντι άλλων δηµοφιλών µεθόδων για τα πρότυπα εκτίµησης όπως discriminant 

analysis και η λογιστική παλινδρόµηση. 

Οι Altamuro και Beatty (2009) εξετάζουν τα χαρακτηριστικά του 

εσωτερικού ελέγχου έτσι όπως έχουν οριστεί από την FDICIA (Federal Depository 

Insurance Corporation Improvement Act) στις αρχές του 1990 για να ελέγξουν κατά 

πόσο ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζει την έκθεση χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Η έρευνα εξετάζει και την εγκυρότητα συγκεκριµένων λογαριασµών 

και την ποιότητα χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Εξαίρεση από το δείγµα 

αποτελούν οι µη-αµερικανικές τράπεζες και τράπεζες µε περιουσιακά στοιχεία κάτω 

των 500 εκατοµµυρίων δολαρίων. H difference in difference µέθοδος που 

ακολουθήθηκε αποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις της FDICIA για τον εσωτερικό έλεγχο 

έχουν επίδραση στην εγκυρότητα των προβλέψεων για τις απώλειες δανείων, την 

συνέχιση των κερδών, την πρόβλεψη της ρευστότητας τόσο για τις τράπεζες που 

επηρεάζονται όσο και για αυτές που δεν έδειξαν ότι είχε επιρροή σε αυτές. 

Εξετάζοντας τις απαιτήσεις της FDICIA για τον εσωτερικό έλεγχο, µελετήθηκε το 

νοµοθετικό πλαίσιο της COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission) και πιο συγκεκριµένα του Sarbanes- Oxley Act (SOX). Όλα 

τα παραπάνω δείχνουν ότι οι βελτιώσεις στο εσωτερικό έλεγχο οδήγησαν σε αύξηση 

της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων στον τραπεζικό τοµέα. Ωστόσο µια 

από τις αλλαγές που προκαλεί ο εσωτερικός έλεγχος είναι η µείωση της 

συντηρητικότητας της λογιστικής, πράγµα που διχάζει τους ερευνητές στο κατά πόσο 

ενισχύουν την ποιότητα. 

Η τωρινή οικονοµική κρίση έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για 

καλύτερο εσωτερικό έλεγχο µε κάποιους να υποστηρίζουν την εντατικοποίηση της 

νοµοθεσίας γύρω από αυτόν, ενώ άλλοι βασισµένοι στην αποτυχία του (οικονοµική 
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κρίση) κάνουν λόγο για ένα καινούριο µεγαλύτερο πλαίσιο. Η σηµαντικότητα της 

έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι η µέθοδος που ακολουθήθηκε επιτρέπει να δείξει 

την επιρροή της FDICIA στην συνολική επίδραση στην έκθεση χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της τραπεζικής βιοµηχανίας σαν σύνολο, κάτι που µε προηγούµενες 

έρευνες δεν ήταν δυνατόν. 

Οι Agoraki κ.ά. (2009) ερευνούν κατά πόσο το ρυθµιστικό πλαίσιο έχει µια 

ανεξάρτητη επίδραση στην ανάληψη κινδύνου από κάποια τράπεζα και κατά πόσο 

αυτή η επίδραση µπορεί να ελεγχθεί από την δύναµη µιας τράπεζας. Για να θέσουν 

καλύτερα τις θεωρητικές αντιλήψεις τους, περιόρισαν την ανάλυση σε σχέση µε το 

ότι έχει να κάνει µε το ρυθµιστικό πλαίσιο στην κεφαλαιακή επάρκεια, τον 

περιορισµό των δραστηριοτήτων των τραπεζών και την δύναµη του εποπτικού 

ελέγχου. Για το δείγµα χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από την Βάση ∆εδοµένων της 

Παγκόσµιας Τράπεζας και δεκατρείς τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης την περίοδο 1998-2005. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η 

ισχυρές (market power) σε αγοραστική δύναµη τράπεζες τείνουν να διακρατούν 

χαµηλότερο πιστωτικό κίνδυνο και χαµηλότερο PD (probability of default). Η 

κεφαλαιακή επάρκεια µειώνει τον κίνδυνο γενικά, αλλά για τις ισχυρές τράπεζες δεν 

δείχνει να ισχύει µια τέτοια σχέση. Αυτά τα συµπεράσµατα αποδεικνύουν την 

επιτακτική ανάγκη να υπάρχει και έρευνα της ισχύς µια τράπεζας παράλληλα µε το 

ρυθµιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου 

χρεοκοπίας. Ολοκληρώνοντας αξίζει να σηµειωθεί ότι διαπιστώθηκε για την 

κεφαλαιακή επάρκεια και για τον εποπτικό έλεγχο ότι έχουν άµεση επίδραση στον 

πιστωτικό κίνδυνο καθώς µειώνουν τα µη- εκτελούµενα δάνεια. 

O Pathan (2009) ερευνά κατά πόσο τα δυνατά διοικητικά συµβούλια 

(συµβούλια που εκπροσωπούν τέλεια τα συµφέροντα των µετόχων) και η δύναµη του 

CEO (η ικανότητα του γενικού διευθυντή να επηρεάσει το διοικητικό συµβούλιο) 

συσχετίζεται µε την ανάληψη ρίσκου από την τράπεζα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

δείχνουν ότι τα ισχυρά διοικητικά συµβούλια έχουν θετική ισχυρή σχέση µε την 

ανάληψη κινδύνου, καθώς οι µέτοχοι (των οποίων τις επιθυµίες εκπροσωπούν) έχουν 

τάσεις για ανάληψη κινδύνου χωρίς να υπολογίζουν ιδιαίτερα την αξιοπιστία, το 

χρέος, τα αποθεµατικά και λοιπά στοιχεία. 

Σε αντίθεση οι CEO διοικήσεις είναι σχετισµένοι αρνητικά µε την ανάληψη 

κινδύνου καθώς το κύριο µέληµα τους είναι ο χαµηλός κίνδυνος, η υγεία, το 
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ανθρώπινο δυναµικό και ο χωρίς bonus µισθός τους. Χρησιµοποιώντας 1534 

παρατηρήσεις από 212 τράπεζες των ΗΠΑ την περίοδο του 1997-2004 κατέληξε στα 

παραπάνω αποτελέσµατα. Ωστόσο αίσθηση προκαλεί η αρνητική συσχέτιση του 

κινδύνου µε τους “ανεξάρτητους” διευθυντές καθώς θεωρήθηκε ότι αποτελούν τους 

ενδιάµεσους µεταξύ µετόχων, καταθετών και εποπτών. Ολοκληρώνοντας, η 

σηµαντικότητα αυτής της έρευνας έχει να κάνει µε το γεγονός ότι πρέπει να 

προσεχθεί η δοµή της ηγεσίας από τους νοµοθέτες, καθώς όποτε υπάρχει άµεση 

σύγκλιση µετόχων και διοίκησης υπάρχει πάντοτε ανάληψη εκτεταµένου κινδύνου 

Ο McIlroy (2008) αναλύει την οικονοµική κρίση του 2007 και προτείνει τρείς 

αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο. Πρώτον, να ελαχιστοποιηθεί ο ηθικός κίνδυνος 

(moral hazard) από το µοντέλο διανοµής των επικίνδυνων προϊόντων που µια 

τράπεζα διαθέτει. Προτείνεται µόνον ένα 20% από αυτά τα προϊόντα να µετα 

ασφαλίζονται. ∆εύτερον, η διαφάνεια στον κίνδυνο είναι σηµαντική για να 

λειτουργήσει ο ρυθµιστικός έλεγχος. Μόνο συγκεκριµένα παράγωγα και ABS 

(Assetbacked Securities) να µπορούν αγοραπωληθούν και αυτά µόνον όταν ο 

κίνδυνος έχει αναγνωριστεί σε αυτά και µετρηθεί κατάλληλα. Τέλος, αλλαγή στην 

Βασιλεία ΙΙ έτσι ώστε να µην είναι προκυκλική. Αυτό µπορεί να σηµαίνει µεγαλύτερη 

κεφαλαιακή επάρκεια αλλά σε δύσκολες στιγµές δεν θα χρειαστεί ρευστοποίηση που 

µπορεί να εµβαθύνει την κρίση. 

Οι τράπεζες απατώντας στις ρυθµίσεις της Βασιλείας Ι συσσώρευσαν τα 

δάνεια τους και τα µεταπωλούσαν µαζί µε τα ABS, στην διατραπεζική αγορά σαν 

περίπλοκα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία(CDOs – Collateral Debt Obligations). 

Εφόσον τα δάνεια αυτά αποµακρύνονταν από τους ισολογισµούς των τραπεζών, 

συνέχιζαν ανεξέλεγκτα την πολιτική τους, υποβοηθούµενες από την AAA 

βαθµολογία που απολάµβαναν τα προϊόντα τους. 

Σαφώς στην όλη ιστορία υπήρχαν και άλλοι παράγοντες όπως τοπικοί 

(Subprime δάνεια των αµερικανικών τραπεζών που άγγιζαν το 25% του συνόλου των 

δανείων των ΗΠΑ). Ωστόσο για να αποτραπούν παρόµοιες καταστάσεις και οι 

τράπεζες πρέπει να είναι πιο προσεκτικές στα δάνεια που οι ίδιες εκδίδουν, και τα 

CDO πρέπει να αναδεικνύουν τον κίνδυνο που εµπεριέχουν για να ελεγχτεί αν όχι 

εξαλειφτεί η προκυκλικότητα της Βασιλείας ΙΙ. 
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Οι Benink και Benston (2005) αναπτύσσουν ένα ρυθµιστικό πλαίσιο µέσα 

στο οποίο πιστεύουν ότι θα υπάρχει µεγαλύτερη σταθερότητα για τις τράπεζες στο 

µέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση(ΟΝΕ) και 

το κοινό νόµισµα ενίσχυσαν την ενδοδιαβάθµιση και την απελευθέρωση της αγοράς 

από συνοριακά εµπόδια. Ωστόσο αποθαρρυντικό παραµένει το στοιχείο ότι µετά από 

την µέτρηση του λόγου του κεφαλαίου προς το ενεργητικό των τραπεζών 10 

Ευρωπαϊκών Χωρών τα τελευταία 100 χρόνια αποδείχθηκε ότι έχουν πιάσει ιστορικό 

χαµηλό. 

Αυτό το γεγονός ενισχύει τον φόβο των ερευνητών γιατί µε την νέα µορφή 

των τραπεζών στην Ε.Ε., η υγεία τους θα επηρεαστεί περισσότερο από τρείς 

παράγοντες. Τον ανταγωνισµό µεταξύ των τραπεζών, τον ανταγωνισµό µε τις 

ηλεκτρονικές τράπεζες και τις απώλειες από τις µη προστατευµένες πλέον µη 

διαφοροποιηµένες τράπεζες. 

Έτσι, το πλαίσιο που προτείνουν παρουσιάζεται ως εξής. Πρώτον για τις 

κρατικές ή τις “too-big-to-fail” τράπεζες, η κυβέρνηση να εγγυάται 100% τις 

καταθέσεις. ∆εύτερον, να απαιτηθεί από τις τράπεζες να ασφαλίσουν τις καταθέσεις 

ενάντια των απωλειών, είτε µε υπηρεσίες καταθέσεων είτε µε υψηλότατο επίπεδο 

κεφαλαίου. Τρίτον, όταν ο λόγος κεφαλαίο προς ενεργητικό µειώνεται σε σηµαντικό 

βαθµό, τότε οι κυβερνητικές αρχές αναλαµβάνουν δράση είτε µε εξαγορά της 

τράπεζας είτε ακόµη µε την διάλυση της όσο το κεφάλαιο είναι ακόµη θετικό. Τέλος, 

η κεφαλαιακή επάρκεια της κάθε τράπεζας, ειδικά των µεγάλων, πρέπει να 

αξιολογείται ανά τρίµηνο, έτσι ώστε να υπάρχει ο ανάλογος χρόνος αντίδρασης από 

τις εποπτικές αρχές για όποια ενέργεια χρειαστεί. Με αυτές__ τις ενέργειες πιστεύεται 

ότι και ο έλεγχος κινδύνου θα αυξηθεί και η πειθαρχία της αγοράς επίσης χωρίς 

επιπλέον ρυθµίσεις και εποπτεία. 

Οι Bris και Cantale (2004) αναλύουν την επίδραση της κεφαλαιακής 

επάρκειας στην πολιτική κινδύνου των τραπεζών όταν οι µάνατζερ και οι µέτοχοι 

έχουν διαφορετική πληροφόρηση για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων 

τους. Έχοντας σαν δεδοµένο την άριστη κεφαλαιακή επάρκεια και την ασφάλεια 

καταθέσεων, επιδεικνύουν την µείωση του ρίσκου του χαρτοφυλακίου των δανείων 

µιας τράπεζας όταν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου. 

Παρατηρείται µια αύξηση της εποπτείας των µάνατζερ σε θέµατα δανείων όπως 

επίσης ότι η τάση που ακολουθείται είναι να επιλέγονται τα πιο ποιοτικά δάνεια 
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αφήνοντας πολλές φορές αρκετές κερδοφόρες επενδύσεις εκτός. Τέλος αποδεικνύουν 

ότι οι απαιτήσεις του χρέους και των καταθέσεων µπορούν να αποκαταστήσουν την 

αποδοτικότητα. 

Γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια στα χέρια των 

µάνατζερ µπορεί να γίνει ένας µη αποδοτικός παράγοντας για την τράπεζα. Η 

νοµοθεσία των τραπεζών που δεν υπολογίζει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

τράπεζας όπως ποσοστά µεριδίων ιδιοκτησίας, κλίµακα και αξία καταστατικού 

µπορεί να επιτρέψει στους “ ιδιοτελής” manager να επιλέξουν µη-άριστα υπερβολικά 

χαµηλά επίπεδα κινδύνου. Έτσι στόχος αυτής της έρευνας είναι η ευελιξία. 

∆ιαφορετικές τράπεζες πρέπει να τους επιτρέπονται να έχουν διαφορετική 

κεφαλαιακή επάρκεια. Αυτό φαίνεται πράγµατι να είναι η τάση στον κανονισµό 

τραπεζών: από το 1996 οι ρυθµιστές επιτρέπουν στα οικονοµικά όργανα να ελέγξουν 

και να αξιολογηθούν χρησιµοποιώντας το ιδιόκτητο εσωτερικό πρότυπο κινδύνου του 

οργάνου. Το σύµφωνο της Βασιλείας αναγνωρίζει αυτήν την ανάγκη και δίνει 

έµφαση στις εσωτερικές µεθόδους της κάθε τράπεζας. 

Οι Giudici και Bilotta (2004) εξετάζουν µια διαφορετική, αλλά συνάµα 

σύµφωνη µε τα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙ, µέθοδο µέτρησης του λειτουργικού 

κινδύνου. Μελετούν την Bayesian προσέγγιση, µια προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε 

πιλοτικά από την τράπεζα Monte dei Paschi di Siena, τον πέµπτο µεγαλύτερο 

τραπεζικό όµιλο στην Ιταλία. Αν και για λόγους εµπιστευτικότητας πολλές 

λεπτοµέρειες δεν παρουσιάζονται στην εν λόγο έρευνα, ωστόσο οι εντυπώσεις ήταν 

άκρως θετικές και οι ερευνητές ενισχύουν την υπόθεση ότι η εν λόγο προσέγγιση 

µπορεί µε περαιτέρω έρευνα, καθώς υπάρχουν ζητήµατα, να βοηθήσει στην εκτίµηση 

του κινδύνου µια τράπεζας και κατά συνέπεια στο ποσοστό του κεφαλαίου που 

πρέπει να διακρατεί. 

Λειτουργικός κίνδυνος χαρακτηρίζεται ως ο κίνδυνος µη-αναµενοµένων 

χρηµατικών απωλειών λόγω ανθρωπίνου, τεχνολογικού, διαδικασίας και εξωτερικού 

παράγοντα. Για να µετρηθούν τέτοιου είδους κίνδυνοι χρειάζονται δεδοµένα 

απωλειών, δεδοµένα που βρίσκονται σε έλλειψη. Η Bayesian µεθοδολογία που 

προτείνεται λύνει αυτήν την έλλειψη καθώς συγκαταλέγει διαφορετικές πηγές 

πληροφοριών ποσοτικές, όπως εσωτερικά και εξωτερικά δεδοµένα, καθώς και 

ποιοτικές πληροφορίες, όπως την γνώµη των ειδικών για την συχνότητα και την 

επίπτωση της κάθε απώλειας, δείκτες ελέγχου και δείκτες µοντέλου, δηλαδή στοιχεία 
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σχετικά µε τα περιστατικά των πραγµατικών οικονοµικών απωλειών. 

Ολοκληρώνοντας, ένα τέτοιο µοντέλο βοηθάει στην αξιολόγηση της συνεισφοράς του 

ελέγχου της τράπεζας στην µείωση του λειτουργικού κινδύνου. 

Οι Barth κ.ά. (2003) στην ερευνά τους ανέλυσαν την δοµή, το πεδίο δράσης, 

και τον βαθµό ανεξαρτησίας των οργάνων εποπτείας των τραπεζών. Όσον αφορά την 

δοµή, δυο καίρια διλλήµατα είναι κατά πόσο πρέπει να υπάρχει µια κεντρική αρχή 

επίβλεψης ή µια πολλαπλή µη-συγκεντρωµένη, και κατά πόσο η κεντρική τράπεζα 

πρέπει να εµπλέκεται στην επίβλεψη των τραπεζών µιας χώρας. Αν και η επισκόπηση 

της βιβλιογραφίας ήταν σχετικά φτωχή, ανέδειξε τα προτερήµατα της κάθε 

κατάστασης, χωρίς εµφανή τάση υπεροχής καµίας. Ωστόσο, κάτι που µε επιφύλαξη 

αναφέρουν είναι ότι προτιµάται από τους ερευνητές η κεντρική τράπεζα να µην 

εµπλέκεται σε θέµατα επίβλεψης των τραπεζών, για λόγους που έχουν να κάνουν µε 

την καταπολέµηση του πληθωρισµού. 

Όσον αφορά το πεδίο δράσης των οργάνων εποπτείας των τραπεζών αυτό έχει 

να κάνει µε το αν το αντικείµενο δράσης αυτών θα είναι αποκλειστικά τα τραπεζικά 

ιδρύµατα ή αν θα πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εγγυητικά- ασφαλιστικά 

ιδρύµατα. Και πάλι η φτωχή βιβλιογραφική επισκόπηση ανέλυσε τα προτερήµατα της 

κάθε κατάστασης χωρίς να καταδεικνύει την καλύτερη. Ενδεικτικά όµως αναφέρεται 

ότι το ΗΒ , η Ιαπωνία , η Γερµανία, η Σουηδία, η ∆ανία, η Νορβηγία, η Κορέα και η 

Ισλανδία τα τελευταία χρόνια οργάνωσαν τους µηχανισµούς επίβλεψης να 

εποπτεύουν όχι µόνο τραπεζικά ιδρύµατα τους αλλά και εγγυητικές-ασφαλιστικές 

εταιρίες. 

Τέλος, όσον αφορά τον βαθµό ανεξαρτησίας των οργάνων επίβλεψης αυτό 

αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο τα όργανα εποπτείας των τραπεζών δέχονται 

πολιτικές, οικονοµικές πιέσεις και επιρροές. Αναλύεται η σηµαντικότητα της 

ανεξαρτησίας, τα εµπόδια της και ο ρόλος της στην αποδοτικότητα και οµαλότητα 

του τραπεζικού συστήµατος. 

Στο ερευνητικό κοµµάτι της εργασίας τους, γίνεται µια στατιστική ανάλυση, 

σε δείγµα 55 χωρών, των παραγόντων των παραπάνω 3 χαρακτηριστικών σε σχέση 

µε την υγεία αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων και µε πιο συγκεκριµένο 

χαρακτηριστικό την κερδοφορίας τους. Το µόνο στατιστικά σηµαντικό γεγονός που 

ανακάλυψαν (αλλά που και αυτό απέτυχε σε ελέγχους επαλήθευσης) είναι ότι η 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 143 

κεντρική-µόνη αρχή επίβλεψης ενισχύει την κερδοφορία των τραπεζών. Επίσης ένα 

πιο γενικό συµπέρασµα από την ανάδειξη των αποτελεσµάτων είναι ότι η αλλαγή στο 

πλαίσιο της επίβλεψης θα επηρεάσει την κερδοφορία χωρίς να είναι σίγουρο προς 

ποια κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό που επισηµαίνεται είναι ότι ίσως άλλοι παράγοντες 

“υγείας” του τραπεζικού συστήµατος αποδειχτούν να έχουν σχέση σηµαντική µε τα 3 

παραπάνω χαρακτηριστικά των οργάνων επίβλεψης των τραπεζών. 

Οι Gunther και Moore (2003) ερευνούν την σηµαντικότητα των 

αναθεωρηµένων δεδοµένων λογιστικών εκθέσεων των τραπεζών. Αν και σχετικά 

λίγες τράπεζες αναθεωρούν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις τα τελευταία 

χρόνια, η έρευνά τους έδειξε ότι όταν γίνονται αυτές οι αναθεωρήσεις είναι ζωτικής 

σηµασίας. Πιο συγκεκριµένα βρήκαν ισχυρή σχέση ανάµεσα στις αναθεωρήσεις 

οικονοµικών καταστάσεων και στην υποβάθµιση στις αξιολογήσεις των ελεγκτών. 

Για να αναδείξουν την σηµαντικότητα των ευρηµάτων τους σύγκριναν τα κανονικά 

και τα αναθεωρηµένα στοιχεία των τραπεζών, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων. Έτσι ανακάλυψαν ότι οι αναθεωρήσεις είναι πιο κοντά στα δεδοµένα των 

αποτελεσµάτων του ελέγχου, ότι είναι κατάλληλες για µοντέλα προβλέψεων κινδύνου 

και τέλος ότι όταν µια τράπεζα αρχίζει να αντιµετωπίζει δυσκολίες, συνήθως 

υποτιµάει τον κίνδυνο στις κανονικές χρηµατοοικονοµικές αναφορές της. 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι ότι παρόλο που οι ερευνητές, οι ελεγκτές 

καθώς και οι µελετητές στις έρευνες τους χρησιµοποιούν τις κανονικές εκθέσεις, 

πρέπει να λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τους τις αναθεωρήσεις καθώς αυτές στις 

περισσότερες των περιπτώσεων αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήµατα των τραπεζών. 

Οι Evanoff και Wall (2002) µελετούν το σενάριο της αύξησης του ρόλου των 

δευτερευόντων χρεών (Subordinated Debt-SND) σαν µέτρο πρόληψης του κινδύνου 

µιας τράπεζας όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια. Υπήρξαν και στο παρελθόν 

τέτοιες προτάσεις, όπως το να χρησιµοποιηθεί το εύρος της απόδοσης των SND σαν 

σινιάλο για υποχρεωτική επίβλεψη ώστε να υπάρξουν διορθωτικές ενέργειες (Prompt 

Corrective Action-PCA) από τον τραπεζικό τοµέα των ΗΠΑ στις αρχές του 1990. 

Το αποτέλεσµα της έρευνάς τους ανέδειξε σχέση του εύρους της απόδοσης 

του SND µε τον κίνδυνο των τραπεζών, ωστόσο υπάρχουν µια σειρά από ζητήµατα 

τα οποία χρειάζονται λύση. Ένα από αυτά είναι η διαθεσιµότητα των πληροφοριών. 

Παρότι το υπουργείο οικονοµικών έχει συνήθως πληθώρα στοιχείων, υπάρχουν 
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προβλήµατα µε τις διακυµάνσεις των τιµών αυτών, που µπορεί να µην οφείλονται 

στην επικινδυνότητα µιας τράπεζας, έχοντας σηµαντικές επιπτώσεις για την εν λόγο 

τράπεζα. Επίσης υπάρχει πρόβληµα του ανοίγµατος (maturity) της δοµής µιας 

τράπεζας µε τα οµόλογα της, καθώς και προβλήµατα για τις µικρές τράπεζες που 

σχετίζονται µε ένα σχετικό µικρό τµήµα της αγοράς των ασφαλειών τους. 

Έτσι δείχνεται η εντύπωση ότι τα SND αποτελούν κάποια “τραχιά” όργανα 

για τους ελεγκτές που µπορούν να οδηγήσουν σε τελείως εσφαλµένα αποτελέσµατα. 

Ωστόσο, υποστηρίζεται από τους ερευνητές ότι µπορούν να αναπτύξουν ένα 

συµπληρωµατικό ρόλο και όχι να αντικαταστήσουν το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο 

για την κεφαλαιακή επάρκεια. 

 

3.1.4 Έρευνες που αφορούν περιπτώσεις τραπεζών, πτωχεύσεις και 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυτών 

Οι Mine και Ugur Omurgonulsen (2009), αναλύουν τους κύριους λόγους 

που οδήγησαν στην “δηµιουργική λογιστική” και πιο συγκεκριµένα στην απάτη της 

Τουρκικής τράπεζας Imarbank. Ελλείψεις στο νοµοθετικό πλαίσιο τραπεζικής και 

λογιστικής, η µη-αυτονοµία των κυβερνητικών νοµοθετών και των οργάνων 

επίβλεψης, πρακτικές δυσκολίες και δεοντολογικοί κανόνες καθώς και αδυναµίες του 

δικαστικού σώµατος ήταν οι λόγοι που επέτρεψαν την ανάπτυξη της δηµιουργικής 

λογιστικής σε συνδυασµό µε την προσωπική απληστία της διοίκησης- ιδιοκτησίας της 

Imarbank και των πελατών της. Τέλος, η µη-βούληση και η ανικανότητα της 

πολιτικής ηγεσίας να αντιµετωπίσει τέτοιου µεγέθους διαφθορά κρίνεται ζωτικής 

σηµασίας. 

Το συµπέρασµα της ιστορίας ήταν πρώτον, ότι όπως και στην Imarbank ο πιο 

καίριος τραπεζικός τοµέας είναι ο τοµέας του “licensing”. ∆εύτερον, ότι η εγγύηση 

των καταθέσεων, ακόµη και πλήρη είναι ένα προσωρινό µέτρο για έκτακτες 

περιόδους ώστε να αποφευχθεί ο πανικός και δεν είναι ένα µέσο για να διατηρηθεί η 

υγεία του τραπεζικού συστήµατος. Τρίτον, οι αδυναµίες του εσωτερικού και του 

εξωτερικού ελέγχου δηµιουργούν το κατάλληλο κλίµα για όλα τα είδη διαφθοράς. 

Τέταρτον, ο λειτουργικός κίνδυνος πρέπει να χαρακτηρίζεται ότι έχει σχέση µε 

ανθρώπινο παράγοντα, πόσο µάλλον για την θέση του χειριστή δεδοµένων. Τέλος η 

ανυπαρξία κυβερνητικών πρωτοβουλιών για µέτρα πάταξης της διαφθοράς και η µη 
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ορθή κρίση των καταθετών όσον αφορά την επιλογή της τράπεζας για τις συναλλαγές 

τους κρίνεται σηµαντική. Ολοκληρώνοντας, τα δεοντολογικά ζητήµατα που 

προκύπτουν µπορούν να αντιµετωπιστούν από την ανεξαρτησία των ελεγκτικών και 

λογιστικών διαδικασιών.  

Οι Koutoupis και Tsamis (2009) αξιολογούν τις λειτουργίες του εσωτερικού 

ελέγχου σε τρεις µεγάλες ελληνικές τράπεζες, έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε προσέγγισης. Η πρώτη µελέτη 

περίπτωσης αντιπροσωπεύει τη µεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών και 

αναφέρεται σε ένα τµήµα εσωτερικού ελέγχου που δεν χρησιµοποιεί καθόλου τη 

µέθοδο RBIA. Η δεύτερη µελέτη περίπτωσης αντιπροσωπεύει τα τµήµατα εκείνα του 

εσωτερικού ελέγχου που είτε δηλώνουν (χωρίς ωστόσο να το τεκµηριώνουν) ότι 

υιοθετούν µια προσέγγιση RBIA, είτε αναπτύσσουν το σχεδιασµό των εσωτερικών 

ελέγχων µε βάση κάποια αξιολόγηση κινδύνων. Τέλος, η τρίτη µελέτη περίπτωσης 

αναφέρεται σε µια τράπεζα που έχει υιοθετήσει πλήρως τη µέθοδο RBIA. 

Σε κάθε µελέτη περίπτωσης εξετάζονται τα εξής: 1) περιβάλλον ελέγχου, 

δηλαδή προσδιορισµός όλων των πιθανών ελέγχων των κεντρικών καταστηµάτων, 

των υποκαταστηµάτων και των θυγατρικών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που 

θεωρούνται επικίνδυνες 2) αξιολόγηση κινδύνων, δηλαδή εντοπισµός και ανάλυση 

όλων των πιθανών κινδύνων 3) πεδίο ελέγχων, δηλαδή ιεράρχηση των κινδύνων που 

σχετίζονται µε συγκεκριµένους τοµείς, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στο περιβάλλον 

του ελέγχου 4) σχεδιασµός ελέγχων, δηλαδή θέµατα σχετικά µε τη διεξαγωγή των 

ελέγχων, όπως είναι η επιλογή των τοµέων που θα ελεγχθούν, οι διαθέσιµες ώρες 

ελέγχου και η κατανοµή των πόρων στους ελέγχους. 

Σύµφωνα µε τις µελέτες περίπτωσης, υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις στις 

εκτίµηση του κινδύνου και στο σχεδιασµό του ελέγχου, µε κυρίαρχες την κυκλική 

προσέγγιση (cyclical approach) και το σχεδιασµό RBIA, όπου είναι και ο 

προτεινόµενος. Η κυκλική προσέγγιση εξασφαλίζει τον έλεγχο σε όλες τις 

δραστηριότητες της τράπεζας, µέσα σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, 

διαδικασία που µπορεί να είναι χρονοβόρα και να µην στοχεύει σε δραστηριότητες 

υψηλού κινδύνου. Η µεθοδολογία RBIA εστιάζει στην επεξεργασία υψηλού επιπέδου 

κινδύνων αντί να εκτελούνται λογιστικοί έλεγχοι χωρίς εστίαση στους κινδύνους. 

 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 146 

Οι ερευνητές παρατηρούν τα εξής:  

1.Προσδιορισµός του περιβάλλοντος ελέγχου: Στις δύο πρώτες µελέτες ο 

έλεγχος καθορίζεται µετά από τη λεπτοµερή ανάλυση των σχετικών οργανωτικών 

διαγραµµάτων και τµηµάτων της τράπεζας καθώς και δραστηριότητες που 

εγκυµονούν κάποιο κίνδυνο. Στην τρίτη, ο έλεγχος καθορίζεται µετά από γενική 

αξιολόγηση των κινδύνων και τον καθορισµό προτεραιοτήτων στις δραστηριότητες 

των τραπεζών. 

2.Αξιολόγηση κινδύνων: Στην πρώτη περίπτωση δεν εκτελείται καθόλου η 

αξιολόγηση των κινδύνων, ενώ στη δεύτερη, η αξιολόγηση του κινδύνου συνδέεται 

µε το χρόνο που παρήλθε από τον τελευταίο έλεγχο. Τέλος, η τελευταία µελέτη 

περιλαµβάνει τη λεπτοµερή χαρτογράφηση των κινδύνων ανά περιοχή ελέγχου και 

ανάλυση κινδύνου βασισµένη στην πιθανότητα του περιστατικού και στον αντίκτυπό 

του στους__ στόχους της τράπεζας.  

3.Πεδία και σχεδιασµός ελέγχου: Στην πρώτη περίπτωση, είναι 

προκαθορισµένο το χρονικό διάστηµα ελέγχου στα 2 έτη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο 

χρόνος από τον τελευταίο έλεγχο και οι υψηλού επιπέδου κίνδυνοι συνδέονται µε 

συγκεκριµένες περιοχές ελέγχου. Τέλος, στην τρίτη περίπτωση, ο σχεδιασµός 

ελέγχου αποτελείται από τους κινδύνους υψηλή επιπέδου. 

Οι Hooper και Kearins (2007) µελετούν τις δύο περιπτώσεις πτωχεύσεων 

της ίδιας τράπεζας Bank of New Zealand(BNZ) µε διαφορά ενός αιώνα η µία από την 

άλλη. Με αυτές τις δύο µελέτες περίπτωσης θέλουν αναδειχτούν οι παράγοντες που 

δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την τεχνολογική πρόοδο και τους 

αναθεωρηµένους κανόνες της λογιστική και ελεγκτικής, καθώς και τις δύο φορές ο 

κύριος λόγος αποτυχίας ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας και οι ανθρώπινες σχέσεις. 

Η πρώτη πτώχευση έγινε στα τέλη του 1880 µε κύριους δράστες την διοίκηση 

της BNZ, τον ελεγκτικό µηχανισµό και τις αδυναµίες στην νοµοθεσία τραπεζών. Η 

δεύτερη πτώχευση έναν αιώνα µετά έχει κύριους υπόλογους την µη- ανεξαρτησία των 

ελεγκτών και την αδυναµία των ρυθµιστικών οργάνων να αναλάβουν δράση. Τα 

κοινά σηµεία των δύο περιπτώσεων ήταν ότι και στις δυο υπάρχει µια µικρή ισχυρή 

οµάδα διοικούντων, υπάρχει δηµιουργική λογιστική αυτών, και αδυναµία του 

τραπεζικού ελέγχου παράλληλα µε την µη-ανεξαρτησία των ελεγκτών. Τέλος και στις 

δύο περιπτώσεις το κράτος έδωσε λύσεις στην τράπεζα, η οποία την τελευταία φορά 
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κόστισε γύρω στο 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Και τις δυο φορές οι 

υπεύθυνοι γλίτωσαν όλων των ευθυνών τους. 

Αυτή η έρευνα επιδεικνύει πως παρά την προφανή τεχνική πρόοδο στη 

νοµοθεσία, στον έλεγχο και στα πρότυπα λογιστικής, οι ανθρώπινοι παράγοντες 

µπορούν να εµποδίσουν την πραγµατοποίηση ουσιαστικής προόδου στα πλαίσια της 

λογιστικής. Οι δύο περιπτώσεις πτώχευσης της τράπεζας και η κυβερνητική διάσωση 

µε διαφορά ενός αιώνα επεξηγεί µερικά υποµένοντα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα. Τεχνική πρόοδος, µορφή νέων κανόνων καικανονισµών είναι πάντα 

δυνατή, αλλά εάν τέτοιοι κανόνες και κανονισµοί δεν µπορούν αποτελεσµατικά να 

εξαλείψουν αυτούς τους ανθρώπινους παράγοντες τότε η αξία τους αµφισβητείται. 

Και στις δυο περιπτώσεις η µαταιοδοξία, το ίδιον συµφέρον η απληστία και η 

φιλοδοξία των εµπλεκοµένων κατέστρεψαν το όποιο µέλλον της τράπεζας. Γίνεται 

άµεσα αντιληπτό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν µπορεί να εξαλειφτεί από την 

πρόοδο της νοµοθεσίας και της τεχνολογίας. Ολοκληρώνοντας, πολιτικές 

διασυνδέσεις ή ακόµη και η πρόθεση της κυβέρνησης να σώσει την “λαϊκή” τράπεζα, 

είναι παράγοντες µιας ακόµη πιο επικίνδυνης συµπεριφοράς, καθώς αυτοί που 

αποκοµίζουν το βάρος της απάτης είναι µόνον οι φορολογούµενοι.  

Ο Staikouras (2007) αναλύοντας της πτυχές της εσωτερικής εταιρικής 

διακυβέρνησης των τραπεζών και της σηµαντικότητας-ιδιαιτερότητας των 

τραπεζικών ιδρυµάτων καταλήγει σε δύο συµπεράσµατα. Πρώτο συµπέρασµα είναι 

ότι παρά την πειθαρχική δύναµη της αγοράς (όσον αυτή αφορά τις επιθετικές 

εξαγορές) αυτή δεν µπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο, παρά µόνο 

συµπληρωµατικό πλαίσιο για την νοµοθεσία της εταιρική διακυβέρνησης. ∆εύτερον, 

µετά από εκτενή ανάλυση της ισχύουσας νοµοθεσίας 2577/2006 της Τράπεζας της 

Ελλάδος, καταλήγει στην άποψη ότι το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο έρχεται σε αρκετές 

περιπτώσεις σε σύγκρουση µε το παλιό και ότι πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω 

ενέργειες για την αποφυγή σύγχυσης και νοµικής αβεβαιότητας. 

Ο νόµος 2577/2006 ήταν η απαρχή για τις ελληνικές τράπεζες να 

εγκαταστήσουν συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. ∆ύο ήταν οι κύριες προσφορές της 

παραπάνω νοµοθεσίας. Πρώτον το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο είναι πιο ευέλικτο, µε την 

έννοια ότι και οι τράπεζες από την µεριά τους θα µπορούν να έχουν το επίπεδο της 

εταιρικής διακυβέρνησης που επιθυµούν και από την άλλη θα υπάρχουν πιο γενικές 
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αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται, προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε τράπεζας έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι κανόνες που τις 

διέπουν. ∆εύτερον, αποκτά ένα προληπτικό παρά θεραπευτικό χαρακτήρα, καθώς 

αναπτύσσονται θέµατα προβλέψεων και απόδοση διοίκησης έναντι στον κίνδυνο. 

Ο νέος νόµος θέτει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου τόσο για 

τις τράπεζες όσο και για τις θυγατρικές τους µε µια προσέγγιση βασισµένη στον  

οργανισµό σαν σύνολο. Αναβαθµίζεται η διοίκηση αξιολόγησης κινδύνου (risk 

management) και η επίβλεψη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς από την εφαρµογή 

Ανεξάρτητων Εσωτερικών Μονάδων. Ρόλος αυτών είναι να αξιολογούν το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου και να προτείνουν βελτιώσεις στην διοίκηση. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η προσέγγιση αξιολόγησης είναι πιο “ενοποιηµένη” καθώς είναι 

δύσκολο να χωριστούν συγκεκριµένοι κίνδυνοι από άλλους, δυσκολεύοντας την 

µέτρησή τους. 

Ολοκληρώνοντας ενισχύεται η τραπεζική ευθύνη σε δυο επίπεδα. Στο πρώτο 

επίπεδο ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογείται από την επιβλέπουσα επιτροπή η οποία 

δίνει αναφορά στην διοίκηση, και σε δεύτερο επίπεδο ο εσωτερικός έλεγχος 

αξιολογείται από εξωτερικούς ελεγκτές που δίνουν αναφορά στην τράπεζα της 

Ελλάδος. 

Οι Acharya και Yorulmazer (2007) αναλύουν ένα άλλο χαρακτηριστικό των 

τραπεζών. Εκτός από το “too-big-to-fail” στο οποίο µια µεγάλη τράπεζα σώζεται 

συνήθως από την κυβέρνηση για την σηµαντικότητα της και για να αποφευχθούν οι 

συνέπειες µιας τέτοιας πτώχευσης, υπάρχει µια άλλη ιδιότητα των τραπεζών η “too-

many-to-fail”. Με αυτόν τον όρο επισηµαίνεται ότι λόγω µιας κρίσης ο αριθµός των 

τραπεζών είναι µεγάλος και εξαναγκάζει τους ρυθµιστές να τις εξαγοράσουν όλες ή 

έναν µεγάλο αριθµό από αυτές. 

Μια τέτοια ιδιότητα έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες, όπως το να 

“οµαδοποιούνται” πολλές µικρές τράπεζες µαζί, να επενδύουν σε παρόµοιους τοµείς 

και να είναι πιο ευάλωτες στον κίνδυνο. Έτσι υπάρχει και η αύξηση ενός άλλου 

κινδύνου, του συστηµικού κινδύνου, ο οποίος αντιπροσωπεύει την πτώχευση πολλών 

τραπεζών µε τις αναµενόµενες συνέπειες. 

Η κύρια συµβολή της παραπάνω ανάλυσης είναι η γέννηση ενός 

αποτελεσµατικού συστηµικού κινδύνου ανάµεσα στις τωρινές νοµοθεσίες και τις 
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τωρινές συνήθειες των κεντρικών τραπεζών και των νοµοθετών. Έτσι αναδεικνύεται 

η ανάγκη για κατανόηση και επανασχεδιασµό του ρυθµιστικού πλαισίου σε ένα πιο 

συστηµικό επίπεδο, παρά να εστιάζεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά. 

Ο Campbell (2006) αναλύει γιατί η πτώχευση των τραπεζών διαφέρει από 

αυτές άλλων επιχειρήσεων και επικεντρώνεται σε ζητήµατα που αφορούν τους 

πιστωτές-καταθέτες µιας τράπεζας καθώς και σε άλλα ζητήµατα που προκύπτουν από 

ένα τέτοιο γεγονός. Οι λόγοι που αντιµετωπίζεται διαφορετικά η πτώχευση µιας 

τράπεζας δεν είναι µόνο νοµικής φύσης, αλλά και λόγοι οικονοµικοί, κοινωνικοί και 

πολιτικοί. Από την διάλυση µιας τράπεζας µπορεί να επέλθουν προβλήµατα και σε 

άλλες µε αποτέλεσµα την γέννηση µιας συστηµικής κρίσης. Το σύστηµα πληρωµής 

µιας χώρας µπορεί να διακοπεί καθώς βασίζεται σε ένα µεγάλο βαθµό στις τράπεζες. 

Τέλος ο φόβος απώλειας ψήφων στις επόµενες εκλογές από θυµωµένους καταθέτες 

είναι ένας λόγος που οι κυβερνήσεις φέρονται και αντιµετωπίζουν διαφορετικά 

τέτοιες πτωχεύσεις. Παράγοντες πτώχευσης µια τράπεζας κατά τον Campbell είναι η 

φτωχή ποιότητα περιουσιακών στοιχείων, η κακή διαχείριση, κακές συµφωνίες, 

προβλήµατα ρευστότητας µια καλής διοίκησης, αλλά η έλλειψη καλής διοίκησης 

είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων ο κύριος λόγος διάλυσης. 

∆ύο είναι οι δρόµοι αντιµετώπισης προβληµάτων ρευστότητας των τραπεζών. 

Ο πρώτος είναι να στραφεί στην κεντρική τράπεζα για κάποια δανειακή υποστήριξη. 

Ο άλλος είναι να εγγυηθεί (συνήθως η κυβέρνηση) τις καταθέσεις των πελατών της 

εν λόγο τράπεζας έτσι ώστε όταν παρουσιαστούν τα πρώτα προβλήµατα αυτό να µην 

οδηγήσει σε πανικό. Όσον αφορά αυτές τις εγγυήσεις διεγείρονται κάποια ζητήµατα 

γιατί το να υπάρχει “πλήρης κάλυψη” από την κυβέρνηση είναι πράγµα σπάνιο. 

Πρώτη λύση είναι να τους θεωρήσει “µη-ασφαλείς πιστωτές” οπότε το να 

αποζηµιωθούν έστω στο ελάχιστο είναι απίθανο. ∆εύτερη λύση είναι να δοθεί 

προτεραιότητα στους πιστωτές-καταθέτες και να πληρωθούν οι καταθέσεις ως ένα 

επίπεδο. Αυτό συνήθως καλύπτει πλήρως τους µικρούς καταθέτες και µειώνει τους 

οικονοµικούς και πολιτικούς λόγους που αναφέραµε πιο πάνω χωρίς να τους 

εξαλείφει. Τρίτη και πιο διαδεδοµένη λύση τα τελευταία χρόνια είναι η παροχή 

εγγυήσεων, η ασφάλεια για τις καταθέσεις µε πιο γνωστή µορφή αυτής της 

ποσοστιαίας αποζηµίωσης για όλους τους καταθέτες ανεξαρτήτου ποσού. 

Μια πηγή από όπου µπορούν να πληρωθούν οι καταθέτες είναι από την 

προσωπική περιουσία των διοικούντων ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι έχουν 
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προσωπική ευθύνη για διάφορες αποφάσεις που οδήγησαν την τράπεζα σε αυτό το 

σηµείο, πόσο µάλλον όταν υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές-δάνεια µε τον στενό τους 

κύκλο. Αν και τότε η περιουσία αυτών δεν λύνει το πρόβληµα της αποζηµίωσης, ο 

φόβος αυτός µπορεί να οδηγήσει σε πιο προσεκτικές κινήσεις. 

Τέλος αναφορά γίνεται για το αν η τράπεζα βρίσκεται υπό µια δικαιοδοσία ή 

αν έχει περισσότερες ανά τον κόσµο, µε πολλά υποκαταστήµατα σε πολλές χώρες µε 

διαφορετική νοµοθεσία. Εάν συµβαίνει το δεύτερο εγείρονται διάφορα νοµοθετικά 

ζητήµατα. Η Basel Core Principal λύνει εκτός των ελαχίστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων και τέτοια θέµατα, αλλά δεν είναι διεθνώς αποδεκτά. 

Η Hüpkes (2006) αναλύει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του 

διπλού ρόλου του εποπτικού συστήµατος των τραπεζών της Ελβετίας. Οι εξωτερικοί 

ελεγκτές στην Ελβετία δεν εκτελούν µόνο λογιστικούς ελέγχους αλλά και ελέγχους 

κανονισµών, οι οποίοι περιλαµβάνουν συµµορφώσεις µε αδειοδοτήσεις, λειτουργικές 

απαιτήσεις, standards και κανονισµούς. Η Swiss Federal Bank Commission 

στηρίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στο ρόλο των εξωτερικών ελεγκτών. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης σύµφωνα µε την Hüpkes είναι η 

υψηλότερη συχνότητα των ελέγχων, οι πόροι και το ανθρώπινο δυναµικό που έχει, η 

αποτελεσµατικότητα του, η κατανοητή ενοποιηµένη εποπτεία του καθώς και η 

προσήλωση στην φήµη που έχουν αποκτήσει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όλες οι 

τράπεζες υπόκεινται σε τουλάχιστον έναν ολοκληρωµένο έλεγχο σε συνδυασµό µε 

αρκετούς ακόµη µικρότερους συµπληρωµατικούς στην διάρκεια ενός χρόνου. Το 

προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και ικανό ώστε να ανταπεξέλθει στις 

όποιες απαιτήσεις και προσαρµογές. Τέλος οι έλεγχοι τους µπορούν να συγκριθούν 

και να αλληλοβοηθηθούν µε ελέγχους από όλον τον κόσµο, λόγο της µορφής τους.  

Οι κίνδυνοι ενός τέτοιου συστήµατος είναι η σύγκρουση συµφερόντων, η 

απώλεια πληροφοριών και το υψηλότερο κόστος. Επισηµαίνεται η σύγκρουση που 

µπορεί να προκύψει µεταξύ τράπεζας-µετόχων µε τους επόπτες-καταθέτες. Μπορεί 

να υπάρχει καθυστέρηση στη ροη πληροφοριών όταν ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για 

την συλλογή, και τέλος οι εξετάσεις-έλεγχοι που εκτελούνται είναι πιο ακριβοί από 

αυτών του δηµόσιου τοµέα, λόγω µισθών, υψηλών απαιτήσεων και αξιοπιστίας. 

Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδείξει το σύστηµα εποπτείας µε την πιο 

αποτελεσµατική κριτική ανάλυση όσον αφορά την υγεία ενός χρηµατοπιστωτικού 
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ιδρύµατος. Ωστόσο δεν ξεχνάει να αναδείξει την σύγκρουση των συµφερόντων που 

µπορεί να επέλθει (παρόµοια κατάσταση µε τους οίκους αξιολόγησης) καθώς και την 

ανάγκη να υπάρχουν καλά εκπαιδευµένα και ικανά στελέχη για το εν λόγο εγχείρηµα. 

Ο Kornert (2003) αναλύει τους λόγους που οδήγησαν την τράπεζα Barings 

στις δυο κρίσεις της ιστορίας της, το 1890 και την τελική πτώχευση της 105 χρόνια 

µετά το 1995., Γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν τα κοινά σηµεία των δύο κρίσεων 

και οι συνέπειες που είχαν το εποπτικό σύστηµα καθώς και την επίδραση των domino 

σε άλλες τράπεζες. Σηµασία δείχνεται και στον ρόλο των κεντρικών τραπεζών σαν 

δανειστές έσχατης ανάγκης για να αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος του domino. 

Η πρώτη κρίση του 1980 είχε παγκόσµια επίδραση καθώς τα προβλήµατα 

αποπληρωµής των επενδύσεων στην Αργεντινή οδήγησαν την Barings του Λονδίνου 

σε προβλήµατα ρευστότητας. Λέγεται ότι τελικά η τράπεζα σώθηκε σε βάρος των 

ΗΠΑ καθώς η επιτακτική πώληση ασφαλειών οδήγησε σε πτωχεύσεις αµερικάνικων 

τραπεζών. Ακόµη και αν υπήρχε το σύστηµα των Οµοσπονδιακών Αποθεµάτων το 

1890, δεν θα υπήρχε διάσωση των αµερικανικών τραπεζών καθώς δεν ήταν γι αυτές 

πρόβληµα ρευστότητας, αλλά φερεγγυότητας. 

Η δεύτερη κρίση του 1995 προκλήθηκε από κερδοσκοπικές ανταλλαγές 

χρηµατοπιστωτικών παραγώγων τα οποία καταναλώθηκαν από την ικανότητα της 

Barings να καλύπτει τα χρέη της. Ωστόσο υπολογίζοντας και άλλους παράγοντες του 

1995, όπως η κρίση του Ιαπωνικού χρηµατιστηρίου, αναφέρεται ότι κανένας έλεγχος 

εσωτερικός και εξωτερικός δεν θα µπορούσε να αποκαλύψει τις ατασθαλίες. Η κρίση 

αυτή δεν προκάλεσε domino effect, ωστόσο και πάλι ο δανεισµός έσχατης ανάγκης 

δεν θα είχε ουσιαστικά κανένα αποτέλεσµα. Και οι δύο κρίσεις παρουσιάζουν το 

βαθµό στον οποίο οι τραπεζικοί εποπτικοί κανόνες διαµορφώνονται από την εµπειρία 

που κερδίζεται από τις µεµονωµένες κρίσεις και οι πολύ προσεκτικές αναλύσεις που 

απαιτούνται για να δοθεί µια κατάλληλη λύση. Και οι δύο κρίσεις θέτουν επίσης µια 

πρόκληση σε οποιαδήποτε µονόπλευρη εστίαση στη συµπεριφορά καταθετών. Οι 

θεωρίες που εξετάζουν µια ανάλυση των αποτελεσµάτων ντόµινο µπορούν να 

ωφελήσουν µόνιµα αυτήν την προοπτική. 

Οι Siddiqui και Podder (2002) αναλύουν την αποτελεσµατικότητα του 

χρηµατοοικονοµικού ελέγχου στον τραπεζικό τοµέα του Bangladesh. Από το δείγµα 

των 14 τραπεζών οι µισές είχαν υπερτιµήσει τα κέρδη τους. Ωστόσο το πιο 
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ενδιαφέρον γεγονός ήταν ότι κανένας από τους λογιστικούς ελέγχους αυτών των 

τραπεζών δεν εξέφρασε τις αντιθέσεις του, τρεις από αυτές είχαν την επιφυλακτική 

γνώµη των ελεγκτών και οι υπόλοιπες είχαν “καθαρές” εκθέσεις ελέγχου. 

Η χαµηλή πρόβλεψη της τάξης των δανείων, αυτόµατα οδηγεί σε 

υπερεκτίµηση κέρδους. Έτσι οι τράπεζες είχαν λάθη όσον αφορά στα κέρδη στις 

χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις και οι εξωτερικοί ελεγκτές πιστοποίησαν 

αυτές τις καταστάσεις σαν “αληθινές και δίκαιες”. Οι απαιτήσεις προβλέψεων 

δανείων υπόκεινται στην νοµοθεσία της Bangladesh Bank, µέσα στην οποία δίνεται 

και το δικαίωµα στους ελεγκτές να εκφράσουν την γνώµη τους για όποια ύποπτα 

γεγονότα υπέπεσαν στην αντίληψή τους. Στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπήρχε 

τίποτε. 

Η κακή διοίκηση µε την αδυναµία να αντιµετωπίσει ατασθαλίες στην 

πρόβλεψη των δανείων, στις εγκρίσεις, στις διαδικασίες πίστωσης, τεκµηρίωσης και 

ανάλυσης είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση τις τράπεζες του 

Bangladesh. Ολοκληρώνοντας, αντικειµενικότητα, τεχνικές ικανότητες και αποδοτική 

διοίκηση ελέγχου είναι παράγοντες που επισηµαίνουν οι ερευνητές για καλύτερη 

πρόβλεψη των δανείων και καλύτερη απόδοση του ελέγχου. 
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4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ά ΜΕΡΟΣ 

4.1 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

4.1.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, όπως 

αυτά ορίζονται από τις τράπεζες και στην έκρηξη αυτών την παρούσα περίοδο, η 

οποία κατά κύριο λόγο αποδίδεται στην υφιστάµενη οικονοµική κρίση. Εν συνεχεία, 

διερευνάται ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες το 

«προβληµατικό» πελατολόγια µε ιδιαίτερη αναφορά στις πρακτικές της Eurobank, 

ΕΤΕ και Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Επιπρόσθετα, ο συγγραφέας παρουσιάζει τα 

στοιχεία που συγκέντωσε κατόπιν έρευνας για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των 

ελληνικών τραπεζών. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά και εν 

συνεχεία διδνεργείται πρόβλεψη σχετικά µε την πορεία των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων. Τέλος, εξάγονται τα συγκριτικά συµπεράσµατα της έρευνας.   

 

4.1.2 Μη εξυπηρετούµενα δάνεια – Non Performing Loans 

Σύµφωνα µε την Π∆ΤΕ 2442/29.01.1999, οι τράπεζες υποχρεούνται να 

προσµετρούν στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια (Non Performing Loans - NPL) οιαδήποτε 

δάνεια έχουν παρουσιάσει καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους άνω των 90 ηµερών, 

πέραν των δανείων τα οποία είναι πλήρως καλυµµένα µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Ο 

εν λόγω ορισµός επαναλαµβάνεται στις Π∆ΤΕ 2588/20.08.2007 και 2589/20.08.2007, 

σχετικά µε τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας, µε εξαίρεση τα δάνεια 

(κυρίως στεγαστικά) που καλύπτονται από εµπράγµατη εξασφάλιση, όπου κρίνεται 

κρίσιµη η υπερηµερία πέραν των 180 ηµερών. 

Οι τράπεζες, στο τέλος κάθε χρήσης, είναι υποχρεωµένες να σχηµατίζουν 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι προβλέψεις αφορούν γεγονότα, τα οποία, 

όπως ορίζει ο νοµοθέτης «διαφαίνονται σαν πιθανά κατά την ηµέρα σύνταξης του 

ισολογισµού, αλλά δεν είναι γνωστό το ακριβές µέγεθος ή ο χρόνος στον οποίο θα 

προκύψουν». Η πρόβλεψη, λοιπόν, η οποία γίνεται στο τέλος έκαστης χρήσης, 

συνιστά µία επιβάρυνση των αποτελεσµάτων και αποβλέπει στην κάλυψη ζηµίας ή 

εξόδων ή υποτιµήσεως στοιχείων ενεργητικού, όταν κατά την ηµεροµηνία που 
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συντάσσεται ο ισολογισµός, είναι πιθανή η πραγµατοποίηση τους και το µέγεθος τους 

µπορεί να εκτιµηθεί, έστω και κατά ικανοποιητική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, µε τον 

όρο «προβλέψεις επί επισφαλείς απαιτήσεις», νοείται το σύνολο του δανειακού 

χαρτοφυλακίου της τράπεζας για το οποίο διαφαίνεται πιθανότητα να µην εισπραχθεί 

και κατά συνέπεια να προκύψει ζηµία και να υποτιµηθεί το ενεργητικό της. 

(www.taxheaven.gr) 

Έως την καθιέρωση και την εφαρµογή του παραπάνω ορισµού αναφορικά µε 

τα NPL, στα τέλη του 2008 κατ’ ουσίαν, η σύγκριση των καθυστερηµένων δανείων 

και κατά συνέπεια των επισφαλών απαιτήσεων των εµπορικών τραπεζών δεν είχε 

ιδιαίτερο νόηµα, καθώς εκάστοτε τραπεζικό ίδρυµα ακολουθούσε διαφορετικό 

ορισµό αναφορικά µε το πότε ένα δάνειο θεωρείται καθυστερηµένο. Ως εκ τούτου, δε 

δύνατο να πραγµατοποιηθεί ουσιαστική σύγκριση και να εξαχθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα γύρω από τις πραγµατικές επισφάλειες στα χορηγούµενα δάνεια των 

τραπεζών. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι στα αποτελέσµατα που αφορούσαν το 9µηνο 

του 2008, η Τράπεζα της Ελλάδος δήλωσε ότι ο δείκτης δανείων του συνόλου των 

Ελληνικών τραπεζών που βρίσκονται σε καθυστέρηση διαµορφώνεται στο 4,8%. Την 

ίδια στιγµή, ωστόσο, οι µεγάλες εµπορικές τράπεζες παρουσίασαν µια πιο αισιόδοξη 

εικόνα καθώς σύµφωνα µε τα δηλωθέντα στοιχεία 9µηνου του 2008, η Eurobank 

EFG εµφανίζει δείκτη καθυστερήσεων 2,7%, η Alpha Bank 3,5%, η Τράπεζα 

Πειραιώς 3,4% ενώ η Εθνική Τράπεζα, µε στοιχεία ∆εκεµβρίου 2008, εµφανίζει 

δείκτη καθυστερήσεων µόλις 2,9%. Αν οι τέσσερις µεγάλες τράπεζες, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της εγχώριας τραπεζικής αγοράς, εµφανίζουν 

καθυστερήσεις κοντά στο 3% τότε οι υπόλοιπες τράπεζες θα πρέπει να έχουν δείκτη 

καθυστερήσεων κοντά στο 12%, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η δήλωση της 

Τράπεζας της Ελλάδος, παραδοχή η οποία φυσικά δεν ίσχυε. 

Όσον αφορά την απεικόνιση των επισφαλών δανείων στις οικονοµικές 

καταστάσεις των τραπεζών, νοείται ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα επιδιώκουν την 

απεικόνιση όσο το δυνατόν λιγότερων καθυστερηµένων δανείων σε αυτές, καθώς 

(α) η εµφάνιση υψηλού δείκτη καθυστερηµένων δανείων καταδεικνύει προβληµατικό 

χαρτοφυλάκιο και χαµηλή ποιότητα χορηγήσεων, και (β) η εµφάνιση προβλέψεων 

συρρικνώνει την κερδοφορία τους. Υπό το παραπάνω πρίσµα και αποβλέποντας στη 

µείωση των σχηµατιζόµενων προβλέψεων, λέγεται ότι συχνά τίθενται σε εφαρµογή 
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«λογιστικά τρικ» στις δηµοσιευθέντες οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών, όπως 

για παράδειγµα η µη εµφάνιση των ρυθµισµένων δανείων στα καθυστερούµενα 

δάνεια, παρότι πρόκειται για δάνεια που παρουσιάζουν προβλήµατα στην 

αποπληρωµή τους,  η δηµοσιοποίηση διαφορετικών στοιχείων στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και στο επενδυτικό κοινό και λοιπά. 

 

4.1.3 Ρυθµίσεις καθυστερούµενων δανείων 

Στην παρούσα υποενότητα γίνεται λόγος για τη συνεργασία των τραπεζών µε 

τους πελάτες τους, προκειµένου να ρυθµίσουν λογαριασµούς οι οποίοι εµφανίζουν 

καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους, ενώ παρατίθενται συγκεκριµένα 

παραδείγµατα µε πολιτικές που ακολουθούν οι τράπεζες. 

Αντιµετώπιση από τις τράπεζες 

Υπό το πρίσµα των όσων προηγήθηκαν, υφίσταται ιδιαίτερη ανησυχία τόσο 

για το σηµερινό δείκτη προβληµατικών χορηγήσεων, όσο και για τη µελλοντική του 

πορεία. Οι τράπεζες βρίσκονται µπροστά στη σοβαρότερη κρίση που έχει πλήξει 

ποτέ το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η διαχείριση της πρόκλησης αυτής 

αποτελεί µια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Τα πιστωτικά ιδρύµατα καλούνται να 

αναθεωρήσουν ριζικά τη στρατηγική τους και να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. 

Για το λόγο αυτό, την περίοδο συγγραφής της παρούσας, το σύνολο των πιστωτικών 

ιδρυµάτων έχει στρέψει την προσοχή του στη διαχείριση των επισφαλών δανείων µε 

διάφορους τρόπους όπως (α) ενίσχυση των τµηµάτων εισπράξεων των τραπεζών, (β) 

τροποποίηση των προγραµµάτων αποπληρωµής των υφιστάµενων λογαριασµών – 

ρύθµιση του λογαριασµού, (γ) λήψη περαιτέρω εξασφαλίσεων για επισφαλή δάνεια, 

όπου αυτό κρίνεται εφικτό και άλλα. 

Άλλωστε, γνωστός τραπεζίτης επισηµαίνει: «∆εν µπορείς να αφήσεις να 

“σκάσει” µια εταιρεία που χρωστά 50 εκατ. ευρώ επειδή λόγω της τρέχουσας 

οικονοµικής συγκυρίας της λείπουν ξαφνικά 1-2 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε µε τη χρηµατοδότησή µας, αφού από τις τρεις 

δεξαµενές άντλησης ρευστότητας (καταθέσεις, διατραπεζική και ΕΚΤ) λειτουργεί 

αποτελεσµατικά µόνον η τελευταία, πρέπει να σταθούµε δίπλα στις επιχειρήσεις που 

έχουν καλό προϊόν, τεχνογνωσία, υψηλές εξασφαλίσεις αλλά που λόγω της µειωµένης 

ζήτησης παρουσιάζουν ρευστοτική δυσχέρεια. Όλοι βγαίνουν κερδισµένοι καθώς η 
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τράπεζα δεν προχωρά σε προβλέψεις, η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της και το 

προσωπικό δε βγαίνει στην ανεργία. Άλλωστε η εµπειρία µε τη Lehman Βrothers 

απέδειξε ότι το κόστος της χρεοκοπίας ήταν δυσανάλογα µεγαλύτερο σε σχέση µε το 

κεφάλαια που θα χρειαζόταν να βάλουν οι ΗΠΑ για να τη σώσουν. Φανταστείτε, τι 

αρνητικές επιπτώσεις θα είχε το κανόνι µιας γνωστής εταιρείας µέσα στο ήδη νοσηρό 

κλίµα που κινείται η ελληνική οικονοµία». (www.tovima.gr) 

Παράλληλα µε τις προσπάθειες για µείωση των επισφαλών δανείων, οι 

τράπεζες στρέφουν την προσοχή τους στον περιορισµό των επίφοβων χορηγήσεων 

τηρώντας αυστηρότερα µέτρα πιστοληπτικής αξιολόγησης του υφιστάµενου και 

δυνητικού πελατολογίου, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω. Στόχος αυτής της 

κίνησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους, µε απώτερο σκοπό 

τη βελτίωση των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων και δεικτών όπως κερδοφορίας, 

αποδοτικότητας, ρευστότητας κλπ.. προκειµένου να διατηρηθούν υγιείς στις 

δυσµενείς συνθήκες της αγοράς. 

Στη βάση των παραπάνω, πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε υπηρεσιακές 

µονάδες τραπεζών, οι οποίες έχουν αναλάβει τη ρύθµιση των προβληµατικών 

τους χορηγήσεων. Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν διαπιστώθηκε κατά πρώτο 

λόγο ότι, στην πλειονότητά τους, τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι πρόθυµα και 

συνεργάσιµα στις εισηγήσεις ρυθµίσεων υφιστάµενων δανείων. Πολλάκις, µάλιστα, 

παρατηρείται οι ίδιοι οι τραπεζικού υπάλληλοι να κατευθύνουν τους πελάτες στη 

ρύθµιση του λογαριασµού, ενίοτε µε ίδιο όφελος (προκειµένου, δηλαδή, τα δάνεια 

αυτά να µην επιβαρύνουν τα αποτελέσµατά τους, µε όλες τις δυσµενείς συνέπειες που 

αυτό ενέχει). Σηµειώνεται, επιπλέον, ότι ακολουθούνται διαφορετικές τακτικές ανά 

τµήµα τράπεζας όσον αφορά διαφορετικά είδη χρηµατοδοτήσεων, ήτοι διαφορετικά 

αντιµετωπίζονται οι ρυθµίσεις των στεγαστικών δανείων, της καταναλωτικής πίστης, 

των επαγγελµατικών χρηµατοδοτήσεων, των χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) 

και ούτω καθεξής. Προέκυψε, ωστόσο, συνολικά µία κοινή γραµµή διαχείρισης των 

ρυθµίσεων των δανείων καθώς οι διευκολύνσεις που παρέχονται συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

1. Επιµήκυνση διάρκειας χρηµατοδότησης. Το πιστωτικό ίδρυµα σε 

συνεννόηση µε τον πελάτη επιµηκύνει τη διάρκεια της υφιστάµενης χρηµατοδότησης, 

προκειµένου να µειωθεί η τακτική (µηνιαία συνήθως) απαιτητή καταβολή. Ως εκ 

τούτου, το κεφάλαιο αποπληρώνεται µε βραχύτερο ρυθµό και η δόση συρρικνώνεται 
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ανάλογα µε τη διαµόρφωση της διάρκειας του δανείου. Αρνητική και αναπόφευκτη 

συνέπεια για τον οφειλέτη αποτελεί η πληρωµή περισσότερων τόκων κεφαλαίου, η 

αύξηση, δηλαδή, του κόστους κεφαλαίου που προκύπτει από την τροποποίηση αυτή. 

2. Πληρωµή µόνον τόκων για ένα διάστηµα. Τη ρύθµιση αυτή δύναται να 

συνοδεύει αντίστοιχη επιµήκυνση της διάρκειας του δανείου. Το θετικό της 

δυνατότητας αυτής είναι η σηµαντικά µικρότερη µηνιαία καταβολή προς την τράπεζα 

(αφού για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα θα εξοφλούνται µόνον οι τόκοι του 

κεφαλαίου και το κεφάλαιο θα παραµένει το ίδιο), ωστόσο αρνητικό σηµείο για τον 

οφειλέτη αποτελεί και πάλι η πληρωµή περισσότερων τόκων κεφαλαίου στο βάθος 

των ετών. 

3. Αναστολή πληρωµής δόσης. Στην περίπτωση αυτήν, ο οφειλέτης επιλέγει να 

µην καταβάλλει κανένα ποσό στην τράπεζα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ούτε καν 

τους τόκους που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη περίοδο. Τις περισσότερες φορές, 

αυτή η περίοδος χάριτος παρέχεται προκειµένου στο διάστηµα αυτό να εξοφληθεί το 

σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν συσσωρευτεί. Ως εκ τούτου, οι τόκοι 

της περιόδου αυτής κεφαλαιοποιούνται µε αποτέλεσµα η νέα δόση µετά το πέρας της 

περιόδου αναστολής πληρωµών να εµπεριέχει επιπλέον επιβάρυνση σε τόκους. 

4. Μεταφορά – Συγκέντρωση οφειλών – Αναχρηµατοδότηση. Στην 

καταναλωτική πίστη η λύση που συχνά προτείνεται είναι η µεταφορά των δανείων σε 

ένα προϊόν µε χαµηλότερο επιτόκιο και µε µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής, που 

να εξασφαλίζει τη µείωση της µηνιαίας δόσης σε ποσοστό έως και 70%. 

Επισηµαίνεται ότι πολλές τράπεζες αντιλαµβανόµενες τη δυσκολία των 

οικονοµικών συγκυριών, έχουν εγκαινιάσει τη δηµιουργία νέων προϊόντων για την 

προστασία συγκεκριµένων ευπαθών οµάδων, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως.  

 

4.1.3.1 Η περίπτωση της Efg Eurobank 

Παράδειγµα προς εξέταση αποτελεί και η Efg Eurobank, οι τροποποιήσεις 

των προγραµµάτων αποπληρωµής των προβληµατικών χορηγήσεων της οποίας, 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος του δανείου, ήτοι (α) 

καταναλωτικά δάνεια, (β) στεγαστικά δάνεια και (γ) επαγγελµατικά δάνεια. Για κάθε 

είδος χορήγησης ισχύουν διαφορετικοί όροι και διαφορετικά προϊόντα για τη ρύθµισή 

του. Προτού αναφέρουµε αναλυτικά τι ισχύει για τα καταναλωτικά δάνεια, 
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επισηµαίνεται ότι το εν λόγω τραπεζικό ίδρυµα δίνει καταρχάς ιδιαίτερη έµφαση 

στην άσκηση πίεσης στους ενεχόµενους του δανείου, επιδιώκοντας τη λήψη 

εµπράγµατης εξασφάλισης (κατά κύριο λόγο προσηµείωσης υποθήκης) σε περίπτωση 

που αυτό είναι εφικτό. Αναφορικά λοιπόν µε τα δάνεια καταναλωτικής πίστης 

(καταναλωτικά, προσωπικά, πιστωτικές κάρτες) της Efg Eurobank, τα οποία 

εµφανίζουν δυσκολία και καθυστερήσεις στην αποπληρωµή τους, ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

� Στην περίπτωση που η καθυστέρηση είναι 1 έως 2 µηνών, το σύνολο των 

οφειλών συγκεντρώνεται σε ένα πρόγραµµα, το οποίο ονοµάζεται «εντάξει» 

και το οποίο διέπεται από σταθερό επιτόκιο, όχι ιδιαίτερα προνοµιακό. Το 

πρόγραµµα «εντάξει» έχει συνήθως δεκαετή διάρκεια. 

� Στην περίπτωση που η ληξιπρόθεσµη οφειλή του πελάτη ξεπερνά τους 2 

µήνες δόσεων, τότε υφίσταται οι εξής επιλογές: 

(α) αν ο πελάτης και οι εγγυητές δε διαθέτουν ακίνητο στην κυριότητά τους, 

προκειµένου να εγγραφεί προσηµείωση, τότε ακολουθεί το λεγόµενο 

«rescheduling». Πρόκειται για ένα προϊόν που συγκεντρώνει όλα τα δανειακά 

υπόλοιπα καταναλωτικής πίστης του Συγκροτήµατος, δύναται να επιµηκυνθεί η 

διάρκειά του µε µέγιστη τη 15ετία και συνήθως την πρώτη διετία η δόση και το 

επιτόκιο είναι ιδιαίτερα χαµηλό (ενίοτε περιλαµβάνει µόνον τόκους κεφαλαίου), 

ώστε να είναι σε θέση ο πελάτης να καταβάλει εµπρόθεσµα. Μετά το πέρας της 

πρώτης διετίας, το επιτόκιο και η δόση µεταβάλλονται και αρχίζει να εξοφλείται 

µεγαλύτερο µέρος κεφαλαίου. Νοείται ότι τους όρους της εν λόγω τροποποίησης 

γνωρίζει ο πελάτης και συµφωνεί ρητά από την αρχή.  

(β) αν οι ενεχόµενοι του δανείου διαθέτουν κάποιο ακίνητο το οποίο 

προτίθενται να προσηµειώσουν, τότε ακολουθεί το πρόγραµµα «Home Equity», 

το οποίο διέπεται από ιδιαίτερα προνοµιακό επιτόκιο. 

Σηµειώνονται τα κάτωθεν: 

• Όταν πρόκειται για συνταξιούχο, δηµόσιο υπάλληλο, άνεργο ή πελάτη µε χρόνια 

ασθένεια, δύναται να πραγµατοποιηθεί το υπ’ αριθµόν (1) rescheduling, 

ανεξάρτητα αν υφίσταται στην κυριότητά του πελάτη ακίνητο ελεύθερο 

βαρών. Στην περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει ακίνητο που επιθυµεί να 

παραχωρήσει ως εµπράγµατη εξασφάλιση, τότε υπογράφει µία υποσχετική, 



  Διπλωματική εργασία                                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

 159 

όπου δεσµεύεται να µη µεταβιβάσει την ακίνητη περιουσία του χωρίς πρώτα 

να ενηµερώσει την τράπεζα. 

• Όταν, παρά την οριστικοποίηση και εφαρµογή της τροποποίησης του 

προγράµµατος αποπληρωµής, τα δάνεια συνεχίζουν να µην εξυπηρετούνται, η 

Efg Eurobank προτίθεται να ρυθµίσει εκ νέου το εν λόγω δάνειο, µόνον µε την 

εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης σε ακίνητο ή τη λήψη κάποιας άλλης 

µορφής εµπράγµατης εξασφάλισης. 

• Σηµειώνεται ότι η Efg Eurobank διαθέτει αρµόδιο τµήµα, το οποίο αφού λάβει 

την ηλεκτρονική αίτηση ρύθµισης του δανείου και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από τον πελάτη, διαµορφώνει ανάλογη πρόταση την οποία 

αποστέλλει στον υπεύθυνο του λογαριασµού, ο οποίος την επικοινωνεί στον 

πελάτη. 

• Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί καµία από τις παραπάνω επιλογές και το 

δάνειο προωθηθεί στη νοµική υπηρεσία, επιδιώκεται εκ νέου προφορικός 

διακανονισµός. 

 

4.1.3.2 Η περίπτωση της ΕΤΕ 

Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν λάβει 

κατευθύνσεις σχετικά µε τις ρυθµίσεις των λογαριασµών που παρουσιάζουν 

καθυστερήσεις, βάσει του Ν. 3816/2010 – «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και 

επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία 

δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς».  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η αναθέρµανση της οικονοµίας ως στόχος για 

την υπέρβαση της οικονοµικής κρίσης επιβάλλει µέτρα που θα ενισχύσουν τη 

ρευστότητα στην αγορά. Στην επίτευξη του στόχου αυτού συνεισφέρει ο νόµος 

3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010) για τη ρύθµιση οφειλών επιχειρήσεων, επαγγελµατιών 

και αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, ο οποίος θέτει στο επίκεντρο των ρυθµίσεών 

του τη στήριξη των επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και αγροτών, τη διατήρηση της 

πιστοληπτικής τους ικανότητας και την ενίσχυση της ενεργούς συµµετοχής τους στην 

οικονοµική ζωή. 
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Ο Νόµος 3816/2010 δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, επαγγελµατίες και 

αγρότες που έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονοµική θέση µέσα από τη ρύθµιση των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύµατα και, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, µε την αναστολή ή µετάθεση της εκπλήρωσης δανειακών τους 

υποχρεώσεων να «ανασάνουν», να καλύψουν τις άµεσες ανάγκες τους, να 

διατηρήσουν τη βιωσιµότητά τους και να προάγουν την επιχειρηµατική τους δράση. 

Ενδεικτικά, αναφορικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, αναφέρονται τα 

κάτωθεν. 

Ο νέος Νόµος ρυθµίζει καταρχήν τις οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελµατιών 

και αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την 

1.1.2005. Ειδικότερα: 

 α) Σε ρύθµιση υπάγεται το σύνολο της ληξιπρόθεσµης οφειλής από κάθε 

σύµβαση δανείου ή πίστωσης εφόσον το σύνολο της ληξιπρόθεσµης οφειλής από την 

κάθε σύµβαση δεν υπερβαίνει το ποσόν των 1.500.000 ευρώ. 

β) Η ρύθµιση γίνεται µε επιτόκιο ενήµερης οφειλής και κατ’ ελάχιστον σε 

επτά έτη. Τα δύο πρώτα έτη ο δανειολήπτης καταβάλει µόνον τόκους και µετά τις 

τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

γ) Αν πρόκειται για ληξιπρόθεσµες οφειλές µετά την 30.7.2007, ο 

δανειολήπτης δεν υποχρεούται να προκαταβάλει για τη ρύθµιση κανένα ποσόν. Αν 

πρόκειται, ωστόσο, για ληξιπρόθεσµες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007, 

υποχρεούται να καταβάλει το 10% της οφειλής, δίχως να υπολογίζονται τόκοι 

ανατοκισµού και υπερηµερίας. 

δ) Για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές µετά την 30.7.2007 διαγράφονται µε τη 

ρύθµιση οι τόκοι ανατοκισµού και υπερηµερίας. Για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της 

περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007 διαγράφονται οι τόκοι ανατοκισµού και 

υπερηµερίας, εφόσον εξοφληθεί το ήµισυ της οφειλής. 

ε) Σε ρύθµιση υπάγονται και ληξιπρόθεσµες οφειλές από συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης που δεν έχουν καταγγελθεί. ∆εν υπάγονται αντιθέτως 

επιδοτούµενα ή εγγυηµένα δάνεια. 

Σηµειώνεται, επιπρόσθετα, ότι ο Νόµος 3816/2010 περιλαµβάνει αναφορές 

και για ρυθµίσεις ενήµερων οφειλών αλλά και για φραγµούς στον Τειρεσία. 
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Τονίζεται, άλλωστε, και ο υπ’ αριθµόν 3869/2010 Νόµος (ΦΕΚ 

130/Α/03.08.2010) περί ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. Ο εν 

λόγω Νόµος επιδιώκοντας να δώσει µια δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωµένους 

πολίτες που έχουν αποδεδειγµένη µόνιµη αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, 

τους επιτρέπει τη ρύθµιση της οφειλής τους και την απαλλαγή από σηµαντικό µέρος 

των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη µε βάση το εισόδηµα τους 

ένα µέρος αυτών που καθορίζεται από το ∆ικαστήριο. Κατά το διάστηµα της 

εξυπηρέτησης του χρέους διαφυλάττεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής 

διαβίωσης. Ο υπερχρεωµένος καταναλωτής ή επαγγελµατίας, εφόσον ανταποκριθεί 

στη ρύθµιση  που θα ορίσει το δικαστήριο ή σε περίπτωση εξώδικου συµβιβασµού θα 

έχει συµφωνήσει µε τους πιστωτές, θα αποκτήσει το δικαίωµα για ένα νέο οικονοµικό 

ξεκίνηµα στη ζωή του, απαλλασσόµενος από το υπόλοιπο των χρεών του. 

 

4.1.3.3 Η περίπτωση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, δηµιούργησε το νέο προϊόν «προστατεύω τους 

ανέργους», το οποίο παρέχει στους υφιστάµενους πελάτες που βρίσκονται σε 

κατάσταση ανεργίας τη δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων των δανείων τους 

για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Πιο συγκεκριµένα, προβλέπει: (α) έως 12 µήνες 

αναστολή καταβολής δόσεων για τα καταναλωτικά δάνεια, µε αντίστοιχη επιµήκυνση 

της διάρκειας του δανείου, (β) έως 24 µήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα 

στεγαστικά δάνεια, µε δυνατότητα επιµήκυνσης της διάρκειας του δανείου έως 5 έτη. 

Σηµειώνεται, ότι το εν λόγω προϊόν παρέχεται και στην περίπτωση όπου ένας από 

τους συνδικαιούχους του δανείου είναι άνεργος. 

Εν κατακλείδι, γίνεται σαφές, ότι οι υπάλληλοι εκάστοτε τράπεζας 

αξιολογούν µε διαφορετικά κριτήρια έκαστο υφιστάµενο λογαριασµό και τις ανάγκες 

αυτού, επιδιώκοντας από κοινού µε τον πελάτη την εξεύρεση µιας λύσης η οποία θα 

είναι τηρήσιµη και αποτελεσµατική σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Νοείται ότι στην 

περίπτωση που ο πελάτης δύναται να προσφέρει εµπράγµατη εξασφάλιση (π.χ. 

προσηµείωση υποθήκης) έναντι της αιτούµενης διευκόλυνσης, η τράπεζα 

διαµορφώνει ευνοϊκότερους όρους αναφορικά µε τη διάρκεια, την τιµολόγηση και τις 

ανάγκες του πελάτη.(www.ttbank.gr) 
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4.1.4 Συγκέντρωση στοιχείων για την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των 

ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων 

Στην παρούσα και τελευταία ενότητα της εργασίας, πραγµατοποιείται έρευνα 

αναφορικά µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών, βάσει των 

δηµοσιευθέντων αποτελεσµάτων 9µήνου 2010 και επιχειρείται η εξαγωγή 

συµπερασµάτων. 

Παρατίθενται, λοιπόν, ακολούθως, πίνακες µε τα αποτελέσµατα των δεικτών 

των µη εξυπηρετούµενων δανείων (δείκτης NPL) των τραπεζών που εµπεριέχονται 

στον δείκτη FTSE XA 20, τον δείκτη µε τις 20 µεγαλύτερες εταιρίες του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Υπενθυµίζεται ότι οι τράπεζες αυτές είναι οι: 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Efg Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, 

Τράπεζα Κύπρου, Marfin Λαϊκή Bank, ΑΤΕ Bank και Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 

Πέραν από τις προαναφερθείσες τράπεζες, γίνεται λόγος για την ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου των Emporiki Bank και Geniki Bank, οι οποίες πολλάκις έχουν 

απασχολήσει πρόσφατα τον οικονοµικό τύπο λόγω του ενδιαφέροντος που 

παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά τους. 

Προτού προχωρήσουµε και προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των 

παρακάτω αποτελεσµάτων, κρίνονται σκόπιµες οι παρακάτω διευκρινίσεις. 

 

i. Τα παρακάτω αποτελέσµατα αφορούν τα αποτελέσµατα του 

Συγκροτήµατος – Οµίλου εκάστου πιστωτικού ιδρύµατος και τα 

στοιχεία ελήφθησαν από τις επίσηµες ιστοσελίδες εκάστης 

τράπεζας και τα αντίστοιχα δελτία τύπου που τα συνοδεύουν. 

 

ii. ∆είκτης NPL ορίζεται το σύνολο των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων (ως αυτά ορίστηκαν άνωθεν) επί του συνόλου των 

δανείων της τράπεζας. 
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ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ  

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841, εισήχθη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880, στη ίδρυσή του δηλαδή και από τον 

Οκτώβριο του 1999, η µετοχή της Τράπεζας διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο 

της Νέας Υόρκης. Επί της παρούσας, το δίκτυό της αριθµεί 574 καταστήµατα στην 

Ελλάδα και συνολικά 1.178 µονάδες σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται 

διεθνώς. Οι πρόσφατες εξελίξεις θέλουν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να 

ολοκληρώνει επιτυχώς και µάλιστα µε υπερκάλυψη την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

που έθεσε τον 10

ο
/2010, ενώ τον 2

ο
/2011 σηµειώνεται η πρόταση της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος προς της Alpha Bank για συγχώνευση των δυνάµεών τους, 

την οποία, ωστόσο, απέρριψε η δεύτερη. Ακολούθως παρατίθεται πίνακας, µε τα 

πρόσφατα δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα αναφορικά µε την πορεία του NPL δείκτη 

της εν λόγω τράπεζας. 

 

Πίνακας 5.1, ∆είκτης NPL ΕΤΕ 

Το ύψος των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPLs) του Οµίλου βάσει των 

δηµοσιευθέντων αποτελεσµάτων 9µήνου 2010 ανέρχεται στο 8,10% του συνολικού 

χαρτοφυλακίου έναντι 7,4% για το α’ εξάµηνο 2010.  Σηµειώνεται, δηλαδή, µια 

ποσοστιαία αύξηση 9,5% από το προηγούµενο τρίµηνο έναντι ποσοστιαίας αύξησης 

4,2% από το α’ στο β’ τρίµηνο του εν λόγω έτους. Με λίγα λόγια, διπλασιάζεται ο 

ρυθµός αύξησης των NPL δανείων, γεγονός που εν µέρει δικαιολογείται από την 

επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας µας, παραµένει, εντούτοις, 

ιδιαίτερα ανησυχητικό και ικανό ώστε να αφυπνίσει τη διοίκηση του Συγκροτήµατος, 

αναφορικά µε το χειρισµό των προβληµατικών χορηγήσεων. 

Στην Τουρκία (Finansbank) ο αντίστοιχος δείκτης µη εξυπηρετούµενων 

δανείων ανέρχεται στα επίπεδα του 5,7% το 9µηνο του 2010 επί του συνολικού 

χαρτοφυλακίου έναντι 5,6% το εξάµηνο και 5,7% το α’ τρίµηνο του ίδιου έτους, 

παραµένοντας στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση µε τη λήξη του 2009, εξέλιξη που 

συµβαδίζει µε την ανάκαµψη της Τουρκικής οικονοµίας και σηµατοδοτεί τη 

Αποτελέσµατα 3/2010 6/2010 9/2010 

∆είκτης NPL 7,10% 7,40% 8,10% 
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σταθεροποίηση των νέων επισφαλειών σε επίπεδα ίδια σε σχέση µε την αρχή του 

έτους. Παράλληλα, οι ανακτήσεις από επισφαλείς χορηγήσεις κινούνται σε υψηλά 

επίπεδα, οι οποίες σε συνδυασµό µε τη σταθεροποίηση των νέων καθυστερήσεων 

είχαν σαν αποτέλεσµα την πτώση του ύψους των προβλέψεων κατά 20% σε σχέση µε 

το προηγούµενο τρίµηνο.  

Να σηµειωθεί ότι στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπου δραστηριοποιείται η 

ΕΤΕ (Βουλγαρία, Ρουµανία, ΠΓ∆Μ, Σερβία-Μαυροβούνιο, Αλβανία, Κύπρος, 

Τουρκία) ο δείκτης NPL βάσει αποτελεσµάτων 9µήνου 2010 διαµορφώθηκε στα 

επίπεδα του 11,6% από 10,6% βάσει αποτελεσµάτων 6µήνου 2010.  

Τα προαναφερθέντα συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραµµα, όπου γίνεται 

φανερή η θετική συνεισφορά του χαµηλού δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων της 

Finansbank στο συνολικό δείκτη NPL του Συγκροτήµατος, έναντι του δείκτη NPL 

που προκύπτει από τη δραστηριοποίησή του Οργανισµού στη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος, 

εξαιτίας της αρνητικής µεταβολής του επηρεάζει αρνητικά και τα συνολικά 

αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος. 

ΕΤΕ

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σε�-10

Α�οτελέσµατα

∆
εί
κ
τη
ς 
N
P
L

Όµιλος

Finansbank

ΝΑ Ευρώ�η

 

 

Γράφηµα 4.1, Πορεία ∆είκτη NPL ΕΤΕ 

 

Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου του Οµίλου, διενεργήθηκαν €991εκ. προβλέψεις 

το 9µηνο του 2010 (εκ των οποίων €343εκ. στο γ’ τρίµηνο του έτους) έναντι €735εκ. 
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το 9µηνο του 2009 µε αποτέλεσµα οι συσσωρευµένες προβλέψεις να ανέρχονται σε 

€3,3δισ., ήτοι 4,5% των συνολικών χορηγήσεων του Οµίλου. Το ποσοστό κάλυψης 

των µη εξυπηρετούµενων δανείων παραµένει σταθερά στο 63%, πριν βεβαίως 

ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 

  

AALLPPHHAA  BBAANNKK  

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879. Το 1999 πραγµατοποίησε την εξαγορά του 

51% των µετοχών της Ιονικής Τράπεζας και στις τον Απρίλιο του 2000 εγκρίθηκε η 

συγχώνευση αυτής µε απορρόφηση από την Alpha Tράπεζα Πίστεως. Από την 

συγχώνευση αυτή προήλθε η εν θέµατι τράπεζα. Σηµειώνεται ότι γνώρισε µεγάλη 

ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ µαζί µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 

αποτελούν τα δύο ισχυρότερα ιδρύµατα της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς, καθώς 

διαθέτουν το µεγαλύτερο σύνολο ενεργητικού στο σύνολο των ελληνικών τραπεζών. 

Ακολούθως παρατίθεται πίνακας, µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα 

αναφορικά µε την πορεία του NPL δείκτη της εν λόγω τράπεζας. 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2, ∆είκτης NPL Alpha Bank 

 

Ο δείκτης καθυστερήσεων (NPLs) ανήλθε στο 7,5% τον 9ο/2010 έναντι 6,9% 

το εξάµηνο του ίδιου έτους, στην Ελλάδα στο 7,8% (από 7,10% στο εξάµηνο), ήτοι 

σε απόλυτα νούµερα δηµιουργία νέων καθυστερήσεων ύψους 289 εκατ. ευρώ από 

332 εκατ. ευρώ το προηγούµενο τρίµηνο (επιβράδυνση). Αντίστοιχα, στην Κύπρο ο 

δείκτης NPL κινείται στο 6,1% το 9µηνο του 2010 (από 5,4% το εξάµηνο), ενώ στην 

υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, 

Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Κύπρος) διαµορφώθηκε στο 8,1% (από 7,2% το εξάµηνο). Το 

κάτωθεν διάγραµµα συνοψίζει τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα. 

 

Αποτελέσµατα 6/2010 9/2010 

∆είκτης NPL 6,90% 7,50% 
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Γράφηµα 4.2, Πορεία ∆είκτη NPL Alpha Bank 

 

Συµπεραίνουµε αύξηση του NPL δείκτη σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης 

του Οργανισµού, επισηµαίνοντας τις χαµηλές επισφάλειες που παρουσιάζει η 

Τράπεζα στην Κύπρο, οι οποίες συνεισφέρουν στη διατήρηση των συνολικών 

επισφαλειών σε αποδεκτά επίπεδα και µάλιστα σε επίπεδα κάτω από τον αντίστοιχο 

δείκτη στην Ελλάδα. Σηµειώνεται το ύψος των καθυστερηµένων δανείων στις χώρες 

της ΝΑ Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται η Τράπεζα, το οποίο επιδρά αρνητικά στο 

συνολικό δείκτη. 

Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου του Οµίλου, ο δείκτης καθυστερήσεων έχει 

επηρεαστεί  αρνητικά από τη µείωση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. Οι 

προβλέψεις αποµειώσεως ανήλθαν σε €644,3εκ. στο τέλος του 9µήνου 2010. Οι 

σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω ανερχόµενες σε €2,1δις και 

διαµορφώθηκαν στο 4% του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση µε το 3% 

κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 

53%, ενώ, συµπεριλαµβανοµένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 133%, ποσοστό 

ιδιαίτερα ικανοποιητικό, σύµφωνα πάντα µε το δελτίο τύπου της τράπεζας, δεδοµένης 

της συντηρητικής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου.  
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Αναφορικά µε την πορεία των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ο Chief 

Financial Officer της Alpha Bank, δήλωσε ότι δεν αναµένεται να κορυφωθούν πριν 

τις αρχές του 2012. Πιο συγκεκριµένα, µιλώντας στο Dow Jones Newswires, ανέφερε 

"καθώς δεν περιµένουµε ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη έως τα µέσα του 

2011 και υπάρχει µια υστέρηση δύο τριµήνων στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, 

εκτιµούµε ότι τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια δε θα κορυφωθούν µέχρι τις αρχές του 

2012". 

 

EEFFGG  EEUURROOBBAANNKK  

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία 

«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. 

Με την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα,  

επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους και εξελίχθηκε σε εµπορική 

τράπεζα αποτελώντας ένας από τους ισχυρότερους Οργανισµούς στο Ελληνικό 

τραπεζικό γίγνεσθαι. Επί της παρούσας, η Eurobank EFG αποτελεί έναν Ευρωπαϊκό 

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό µε παρουσία σε 10 χώρες και σύνολο ενεργητικού 

€86,5 δις. µέσα από ένα δίκτυο άνω των 1.600 καταστηµάτων, επιχειρηµατικών 

κέντρων και σηµείων εξυπηρέτησης, όσο και µέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης. 

 Ακολούθως παρατίθεται πίνακας, µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε την πορεία του NPL δείκτη της εν λόγω τράπεζας. 

 

Πίνακας 5.3, ∆είκτης NPL Efg Eurobank 

 

Το ύψος των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL’s) του Οµίλου ανέρχεται 

στο 9,0%, βάσει αποτελεσµάτων 9µήνου 2010, έναντι 8,10% το εξάµηνο. 

Σηµειώνεται, ωστόσο ότι το Σεπτέµβριο του προηγούµενου έτους, τα µη 

εξυπηρετούµενα δάνεια άγγιζαν µόλις το 6,40% του συνολικού χαρτοφυλακίου του 

Αποτελέσµατα 9/2009 6/2010 9/2010 

∆είκτης NPL 6,40% 8,10% 9,00% 
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Οµίλου. ∆ιαφαίνεται, εν ολίγοις, µία ραγδαία αύξηση των επισφαλών δανείων, µέτρα 

για την ανακοπή της οποίας έχει πλέον λάβει το Συγκρότηµα. 

Στην Ελλάδα ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων διατηρείται σε 

αντίστοιχα υψηλά επίπεδα, διαµορφούµενος σε 9,02% το 9µηνο του 2010 έναντι 

8,09% το εξάµηνο ενώ στη ΝΑ Ευρώπη (Πολωνία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, 

Κύπρος, Ουκρανία, Τουρκία) στα επίπεδα του 8,6% το 9µηνο από 8,13% το εξάµηνο 

του 2010, αποτελέσµατα τα οποία συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραµµα. 
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Γράφηµα 4.3, Πορεία ∆είκτη NPL Efg Eurobank 

 

Όπως γίνεται φανερό, ο δείκτης NPL παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση στο 

σύνολό του. Τη µεγαλύτερη επιδείνωση, ωστόσο, παρουσιάζει στην Ελλάδα, όπου τα 

επισφαλή δάνεια ξεπερνούν το µέσο όρο των επισφαλειών της επιχείρησης. 

Παράλληλα, στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης σηµειώνεται αύξηση των επισφαλειών, µε 

µικρότερη, ωστόσο, αύξηση των νέων καθυστερούµενων δανείων απ’ ό, τι 

παρουσιάζει τόσο η Ελλάδα, όσο και το σύνολο του Οργανισµού.  

Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου της τράπεζας, η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας 

είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στην 

Ελλάδα, ενώ η βελτίωση των µακροοικονοµικών συνθηκών στην Κεντρική και 
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Νοτιοανατολική Ευρώπη συνετέλεσε στη µείωση των προβλέψεων στο εξωτερικό. 

Στο γ’ τρίµηνο του 2010 οι συνολικές προβλέψεις του Οµίλου υποχώρησαν κατά 2%, 

ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 20% και διαµορφώθηκαν σε €1δις, από €853εκ. 

το εννεάµηνο του 2009.  

Αξίζει, ωστόσο, να επισηµανθεί η µείωση που καταγράφεται στη δηµιουργία 

νέων δανείων σε καθυστέρηση. Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 

90 ηµερών διαµορφώθηκαν σε €594εκ. το Γ’ τρίµηνο του 2010 και ήταν χαµηλότερα 

κατά 14% σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο. Σύµφωνα µε την πεποίθηση 

της τράπεζας, πρόκειται για µια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία αναµένεται ότι θα 

συνεχιστεί στο επόµενο τρίµηνο. Αναφέρεται, τέλος, ότι οι σωρευτικές προβλέψεις 

εξαιρουµένων των εξασφαλίσεων καλύπτουν το 52% των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων.   

ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩΣΣ  

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως 

ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέµεινε µέχρι 

το 1991. Έκτοτε, παρουσιάζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, µεγεθών και 

δραστηριοτήτων. Την περίοδο συγγραφής της παρούσας, ο  Όµιλος της Τράπεζας 

Πειραιώς διαθέτει ένα δίκτυο 882 καταστηµάτων (361 στην Ελλάδα και 521 στο 

εξωτερικό) και ίδια κεφάλαια που διαµορφώθηκαν στα €3.362 εκ.. Παράλληλα, το 

σύνολο των απασχολούµενων στον όµιλο ανερχόταν σε 13.414 άτοµα. Σηµειώνεται 

ότι η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε εντός του 1

ου
/2010 επιτυχώς αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου. Ακολούθως παρατίθεται πίνακας, µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε την πορεία του NPL δείκτη της εν λόγω τράπεζας. 

Πίνακας 4.4, ∆είκτης NPL Τράπεζας Πειραιώς 

Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων επί του συνολικού 

χαρτοφυλακίου του Οµίλου διαµορφώθηκε στο 6,8% στις 30.09.2010, έναντι 6,0% 

στις 30.06.2010, προσθέτοντας €289εκ.. επισφαλή δάνεια. Στο κλείσιµο της χρήσης 

Αποτελέσµατα 9/2009 12/2009 6/2010 9/2010 

∆είκτης NPL 4,80% 5,08% 6,01% 6,80% 
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2009 ο εν λόγω δείκτης διαµορφώθηκε στο 5,08%, έναντι 4,8% το 9µηνο της ίδιας 

χρήσης. ∆ιακρίνεται µια συνεχής αυξητική πορεία των επισφαλών δανείων, µεταβολή 

η οποία, σύµφωνα µε το δελτίο τύπου της Τράπεζας, προήλθε κυρίως από 

επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα καθώς οι επιχειρήσεις πλήττονται 

ιδιαίτερα από τη συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Ο αντίστοιχος δείκτης NPL προς το σύνολο των δανείων της ελληνικής 

τραπεζικής αγοράς καταγράφει άνοδο στο 6,3% στο 9µηνο από 5,5% τον Ιούνιο του 

2010, και 4,7% το ∆εκέµβριο του 2009. Στα επιχειρηµατικά δάνεια στην Ελλάδα ο 

δείκτης NPL ανήλθε σε 3,9% το Σεπτέµβριο του 2010, έναντι 3,3% τον Ιούνιο του εν 

λόγω έτους. 

Οι διεθνείς δραστηριότητες (Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Κύπρος, 

Ουκρανία, Αίγυπτος, Ηνωµένο Βασίλειο, Η.Π.Α.) εµφανίζουν αύξηση των 

καθυστερήσεων στο 8,7% στο 9µηνο του 2010 από 7,63% το εξάµηνο και 6,3% στο 

σύνολο της προαναφερθέντα συγκεντρώνονται στο παρακάτω διάγραµµα, όπου 

γίνεται εύκολα φανερό ότι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της τράπεζας στην 

Ελληνική αγορά είναι καλύτερη από την αντίστοιχη στις χώρες του εξωτερικού όπου 

δραστηριοποιείται η τράπεζα και, παρά την επιδείνωση του δείκτη NPL της 

Ελληνικής αγοράς το τρίµηνο 7

ος
-9

ος
/2010, το χαρτοφυλάκιο της Ελλάδας 

συνεισφέρει στην διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου του Οµίλου σε 

σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. 
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Γράφηµα 4.4, Πορεία ∆είκτη NPL Τράπεζας Πειραιώς 
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Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, βάσει των δηµοσιευθέντων 

αποτελεσµάτων περί των µη εξυπηρετούµενων δανείων, καταφέρνει να διατηρεί την 

ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου σε ικανοποιητικά επίπεδα συγκριτικά µε 

τα αντίστοιχα της αγοράς. Μάλιστα, η διοίκηση της Τράπεζας ισχυρίζεται ότι αυτό 

οφείλεται στην επιλεκτική της έκθεση στα καταναλωτικά δάνεια (µη επέκταση στην 

αγορά του καταναλωτικού factoring, σχετικά µικρότερο µερίδιο αγοράς στις 

πιστωτικές κάρτες) και στην εστίαση στην αγορά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε 

ισχυρά καλύµµατα.  

 

ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑ  ΚΚΥΥΠΠΡΡΟΟΥΥ  

 

Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος είναι µέρος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας 

Κύπρου που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899, όπου και κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο 

της αγοράς. Στα 19 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, σηµειώνει σταθερά ανοδική 

πορεία και γρήγορη ανάπτυξη. Σήµερα το δίκτυο της στην Ελλάδα αριθµεί 170 

καταστήµατα στα οποία απασχολούνται 3.000 άτοµα. Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα 

Κύπρου ολοκλήρωσε εντός του 1

ου
/2010 επιτυχώς αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 

Ακολούθως παρατίθεται πίνακας, µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα 

αναφορικά µε την πορεία του NPL δείκτη της εν λόγω τράπεζας. 

 

Πίνακας 5.5, ∆είκτης NPL Τράπεζας Κύπρου 

Το ποσοστό των δανείων πελατών µε καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών 

τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισµένα («µη εξυπηρετούµενα δάνεια») επί του 

συνόλου των δανείων του Συγκροτήµατος ανήλθε στο 6,7% στις 30 Σεπτεµβρίου 

2010 έναντι 6,2% στις 30 Ιουνίου 2010 σηµειώνοντας αύξηση 50 µονάδων βάσης. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ο σχετικός δείκτης ανερχόταν σε 5,6%. 

Σηµειώνεται ότι, όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα, στην Κύπρο 

ο σχετικός δείκτης διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διαµορφούµενος στις 30 

Αποτελέσµατα 12/2009 6/2010 9/2010 

∆είκτης NPL 5,60% 6,20% 6,70% 
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Σεπτεµβρίου 2010 σε 6,6% (30 Ιουνίου 2010: 6,1%) ενώ στην Ελλάδα σε 7,0% (30 

Ιουνίου 2010: 6,8%). Συνολικά, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του 

Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα 

λαµβάνοντας υπόψη την ένταση της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης.  
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Γράφηµα 5.5, Πορεία ∆είκτη NPL Τράπεζας Κύπρου 

 

Το εν λόγω γεγονός αποδίδεται από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου κυρίως στην 

επιλεκτική και συντηρητική πολιτική που το Συγκρότηµα ακολουθούσε, ακόµα και 

σε προγενείς εποχές ευηµερίας για τη χώρα µας, τα αποτελέσµατα της οποίας 

εκµεταλλεύεται τώρα, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία (κέρδη µετά τη φορολογία 

€248 εκ.), ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια (σηµειώνεται ότι τον Οκτώβρη του 

2010 το Συγκρότηµα ολοκλήρωσε µε επιτυχία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 

€345εκ. για περαιτέρω ενδυνάµωση της κεφαλαιακής του βάσης) και ικανοποιητική 

ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 87%). 

Το Συγκρότηµα, λαµβάνοντας υπόψη το µακροοικονοµικό περιβάλλον και 

την επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, διατήρησε την σχετικά υψηλή χρέωση 

για προβλέψεις για αποµείωση δανείων η οποία ανήλθε σε 1,11% των συνολικών 

δανείων σε ετήσια βάση για το εννεάµηνο 2010 (έτος 2009: 0,96%).  
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Μέσω των αυξηµένων προβλέψεων και του ικανοποιητικού επιπέδου των 

σωρευµένων προβλέψεων, το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων 

µε προβλέψεις διαµορφώθηκε σε 55% στις 30 Σεπτεµβρίου 2010. Το υπόλοιπο των 

µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι πλήρως καλυµµένο µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις 

µε το ποσοστό της κάλυψης περιλαµβανοµένων των εµπράγµατων εξασφαλίσεων να 

ανέρχεται σε 118% (105% λαµβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης). 

 

MMAARRFFIINN  ΛΛΑΑΪΪΚΚΗΗ  BBAANNKK  

Πρόκειται για ένα Συγκρότηµα που αποτελείται από ένα σύγχρονο δίκτυο 

καταστηµάτων σε 11 χώρες. Η Marfin Εγνατία Bank αποτελεί τη θυγατρική της στην 

Ελλάδα, στην οποία και ανήκει κατά 95%. Αξίζει να τονίσουµε ότι η Marfin Λαϊκή 

Bank ολοκλήρωσε πρόσφατα (2

ος
/2011) επιτυχώς αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

συνολικού ύψους €488,2εκ.. Ακολούθως παρατίθεται πίνακας, µε τα πρόσφατα 

δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα αναφορικά µε την πορεία του NPL δείκτη της εν λόγω 

τράπεζας. 

Πίνακας 4.6, ∆είκτης NPL Marfin Λαϊκή Bank 

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια (NPLs) του Οµίλου φθάνουν το 7,1% των 

χορηγήσεων, βάσει αποτελεσµάτων 9µήνου 2010, έναντι 6,6% το εξάµηνο του ίδιου 

έτους. Ο δείκτης αυτός, το 9µηνο του 2010, φθάνει το 7,5% στην Ελλάδα, το 5,6% 

στην Κύπρο και το 10,0% στις υπόλοιπες χώρες δραστηριότητας του Οµίλου (Ρωσία, 

Ρουµανία, Ουκρανία, Σερβία, Εσθονία, Μάλτα, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστραλία) . Το 

∆εκέµβριο του 2009 τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια του Οµίλου άγγιξαν το 6,1% του 

συνόλου των χορηγήσεων µε την Ελλάδα να κινείται στο 6,2%, την Κύπρο στο 5,3%, 

και τις υπόλοιπες χώρες στο 8%. Τα παραπάνω συνοψίζονται κάτωθεν. 

Αποτελέσµατα 12/2009 6/2010 9/2010 

∆είκτης NPL 6,10% 6,60% 7,10% 
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Γράφηµα 4.6, Πορεία ∆είκτη NPL Marfin Λαϊκή Bank 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η συνεισφορά της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου της τράπεζας στην Κύπρο είναι θετική καθώς συνεισφέρει στη 

διατήρηση του δείκτη NPL του συγκροτήµατος σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Το 

επίπεδο του δείκτη στην Ελλάδα σηµειώνεται ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο 

του Οµίλου, ενώ είναι ξεκάθαρη η αρνητική επίδραση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου των λοιπών χωρών δραστηριοποίησης της τράπεζας στο δείκτη NPL 

του Συγκροτήµατος. 

Η ροή των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων µειώθηκε σηµαντικά από 

€500εκ. το 9µηνο του 2009 σε €345εκ. το 9µηνο του 2010, δηλαδή 31% χαµηλότερα 

σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αυτή ήταν εµφανής και σε τριµηνιαία βάση, µε τη ροή 

των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων να µειώνεται σε €98εκ. το γ’ τρίµηνο του 

2010 έναντι €124εκ. το β’ τρίµηνο του ίδιου έτους. Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου της 

Τράπεζας, η προαναφερθείσα βελτίωση απορρέει από τη βελτίωση της ποιότητας του 

ενεργητικού στην Κύπρο και το χώρο των διεθνών δραστηριοτήτων του Οµίλου, 

κυρίως στην Ουκρανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Οι προβλέψεις έναντι των πιστωτικών κινδύνων διαµορφώθηκαν σε €60,9εκ. 

το γ’ τρίµηνο του 2010, 12% χαµηλότερα σε σύγκριση µε το β’ τρίµηνο, λόγω της 

βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Το 9µηνο του 2010, οι προβλέψεις έναντι 

των πιστωτικών κινδύνων διαµορφώθηκαν 10% υψηλότερα, σε €201,4εκ.. Ο δείκτης 
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κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων, στις 30.09.2010, ήταν βελτιωµένος 

κατά 20 µονάδες βάσης σε τριµηνιαία βάση και 70 µονάδες βάσης σε ετήσια βάση 

51,2%  πλήρως ευθυγραµµισµένος µε το στόχο του Οµίλου, σύµφωνα µε το δελτίο 

τύπου αυτού, για τη δηµιουργία πλεονάσµατος προβλέψεων για την κάλυψη των µη 

εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. 

Ο δείκτης προβλέψεων ως ποσοστό του µέσου όρου των χορηγήσεων 

µειώθηκε σε 89 µονάδες βάσης το γ’ τρίµηνο του 2010 από 102 µονάδες βάσης το β’ 

τρίµηνο του ιδίου έτους, ακολουθώντας σε γενικές γραµµές την πτωτική πορεία της 

ροής των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. 

Συµπερασµατικά, δύναται να λεχθεί ότι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της εν 

λόγω τράπεζας διατηρείται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, συναρτήσει της 

υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης και δεδοµένης πάντα της ποιότητας των 

χαρτοφυλακίων του ανταγωνισµού. 

  

AATTEE  BBAANNKK  

Η Αγροτική τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1929. Λειτούργησε αρχικά ως 

ένα εξειδικευµένο πιστωτικό ίδρυµα, µε σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του 

αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα, ο οποίος παραµένει και σήµερα ένας από τους 

βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησης της µε προσφορά πιστώσεων και εγγυήσεων σε 

αγρότες και συνεταιρισµούς και µε ταχεία διανοµή των κοινοτικών επιδοτήσεων. Από 

τις αρχές τις δεκαετίας του ’80 εµπλούτισε τις δραστηριότητες τις παρέχοντας ευρύ 

φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο προς τα φυσικά 

πρόσωπα – πελάτες όσο και στις ατοµικές και λοιπές επιχειρήσεις. Το 1991 

µετατράπηκε σε Α.Ε. και το 2000 πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

της και εισήχθη στο Χ.Α.Α.. Πλέον έχει επιβεβαιώσει τη θέση της ως µία από τις 

µεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτοντας το δεύτερο µεγαλύτερο τραπεζικό 

δίκτυο εξυπηρέτησης στην χώρα µας και το µεγαλύτερο στην Ελληνική Περιφέρεια. 

Ακολούθως παρατίθεται πίνακας, µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα 

αναφορικά µε την πορεία του NPL δείκτη της εν λόγω τράπεζας. 
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Πίνακας 4.7, ∆είκτης NPL ΑΤΕ Bank 

 

Ο δείκτης καθυστερήσεων δανείων (NPLs) διαµορφώθηκε στο 10,6% το 

εννεάµηνο του 2010 έναντι 9,6% το εξάµηνο του ίδιου έτους, σηµαντικά υψηλότερα 

από το 7,6% το ∆εκέµβριο της προηγούµενης χρονιάς. Τα αποτελέσµατα αυτά 

καταδεικνύουν την ανάγκη εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, καθώς η 

ποιότητά του δε διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αφού 1 και πλέον δάνεια στα 

10 εµφανίζει καθυστερήσεις πέραν των 90 ηµερών.  

Σε απόλυτους αριθµούς, η δηµιουργία νέων µη εξυπηρετούµενων δανείων για 

το γ’ τρίµηνο του 2010 επιβραδύνθηκε σε €182,6εκ., έναντι €212,1εκ. το 

προηγούµενο τρίµηνο. Στον κάτωθεν πίνακα παρουσιάζονται σε απόλυτα νούµερα τα 

νέα µη εξυπηρετούµενα δάνεια εκάστου τριµήνου.  

Αποτελέσµατα 9/2009 12/2009 3/2010 6/2010 9/2010 

∆ηµιουργία NPL 

δανείων, σε εκατ.€ 

120,8 258,0 152,3 212,1 182,6 

Πίνακας 4.8, ∆ηµιουργία NPL δανείων ΑΤΕ Bank 

 

Ακολούθως παρουσιάζεται η πορεία της δηµιουργίας νέων µη 

εξυπηρετούµενων δανείων σε διάγραµµα (υπενθυµίζουµε ότι η ATE BANK δεν 

εµφανίζει δραστηριότητα στο εξωτερικό, ως εκ τούτου ο δηµοσιευθέν NPL δείκτης 

αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητά της στην Ελληνική αγορά). 

 

Αποτελέσµατα 12/2009 6/2010 9/2010 

∆είκτης NPL 7,60% 9,60% 10,60% 
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Γράφηµα 4.7, Πορεία δηµιουργίας NPL δανείων ΑΤΕ Bank 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η µεγαλύτερη έκρηξη των NPL δανείων της 

ATE Bank σηµειώνεται στο 4

ο
 τρίµηνο του 2009. Προφανώς λόγω συντονισµένης 

προσπάθειας και καλύτερης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου το α΄ τρίµηνο του 2010 

σηµειώνεται ιδιαίτερη βελτίωση, µε τα νέα NPL δάνεια να συρρικνώνονται και να 

αγγίζουν τα €152,3εκ., έναντι €258,0εκ. τον 12

ο
 του 2009. Στο β’ τρίµηνο του 2010 

τα νέα NPL δάνεια παρουσιάζουν αύξηση διαµορφούµενα σε €212,1εκ., ενώ στα 

πρόσφατα αποτελέσµατα του 9µήνου του ίδιου έτους σηµειώνεται αξιοσηµείωτη 

επιβράδυνση στη δηµιουργία νέων NPL δανείων, καθώς αυτά διαµορφώνονται σε 

€182,6εκ.. Ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών δανείων από προβλέψεις ανήλθε σε 

65,9%, βάσει αποτελεσµάτων 9µήνου 2010 από 61,6% τον 9

ο
/2009, ποσοστό που 

αποτελεί ένα από τα υψηλότερα της αγοράς. 

Σχολιάζοντας τα µεγέθη, ο διοικητής της τράπεζας, Θεόδωρος Πανταλάκης, 

αναφέρει στο δελτίο τύπου της τράπεζας τα εξής: «ο Όµιλος συνέχισε να εστιάζει στην 

εξυγίανση του χαρτοφυλακίου δανείων συγκρατώντας το ρυθµό αύξησης των δανείων 

σε καθυστέρηση και διατηρώντας υψηλό το ύψος των διενεργούµενων προβλέψεων». 
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TTΑΑΧΧΥΥ∆∆ΡΡΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΑΑΜΜΙΙΕΕΥΥΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ιδρύθηκε το 1900. Το 2002 µετατράπηκε σε 

Ανώνυµη Εταιρεία και 4 χρόνια αργότερα, το 2006, του χορηγήθηκε η άδεια 

λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος. Έκτοτε τέθηκε υπό την εποπτεία της Τράπεζας 

της Ελλάδος και εισήχθη επιτυχώς στο Χ.Α.Α., στο πλαίσιο του κρατικού 

προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων. Ακολούθως παρατίθεται πίνακας, µε τα πρόσφατα 

δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα αναφορικά µε την πορεία του NPL δείκτη του εν λόγω 

πιστωτικού ιδρύµατος. 

Πίνακας 4.8, ∆είκτης NPL Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 

 

Ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων διαµορφώθηκε στο 1,44%, βάσει 

αποτελεσµάτων 9µήνου 2010, έναντι 1,4% το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο και 

1,23% το ∆εκέµβρη του 2009, όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα.  
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Γράφηµα 4.8, Πορεία ∆είκτη NPL Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 

Παρότι ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων εµφανίζει διαχρονική άνοδο, 

συγκριτικά µε τις λοιπές Τράπεζες γίνεται ξεκάθαρο ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

διατηρεί ιδιαίτερα χαµηλές επισφάλειες και το ποιοτικότερο χαρτοφυλάκιο στην 

Αποτελέσµατα 12/2009 6/2010 9/2010 

∆είκτης NPL 1,23% 1,4% 1,44% 
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Ελληνική αγορά (καθώς δεν εµφανίζει δραστηριότητα στο εξωτερικό) και µάλιστα µε 

µεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισµό. 

Οι προβλέψεις αποµείωσης αξίας δανείων διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των 

€33,75εκ., έναντι €27,72εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 21,73%. Στο δελτίο τύπου της τράπεζας σηµειώνεται ότι ο υπολογισµός 

των προβλέψεων είναι σύµφωνος µε τις ελάχιστες απαιτούµενες και µε βάση την 

Τράπεζα της Ελλάδος. Η διατήρηση του υγιούς χαρτοφυλακίου αποδίδεται κατά 

κύριο λόγο στη φύση της λειτουργίας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία 

έγκειται πρωτίστως στη συγκέντρωση καταθέσεων και έπειτα στη χορήγηση δανείων, 

ιδιαίτερα προσεκτικά και εξασφαλισµένα.  

 

GGEENNIIKKII  BBAANNKK  

Η GENIKI Bank, από το 2004, είναι µέλος της µεγάλης οικογένειας της 

«Societe Generale», ενός από τους µεγαλύτερους και ισχυρότερους 

χρηµατοοικονοµικούς οµίλους της Ευρώπης που δραστηριοποιείται σε 82 χώρες, µε 

163.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσµο, έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη 30 

εκατοµµυρίων πελατών παγκοσµίως. Η περίπτωση της Γενικής Τράπεζας απασχολεί 

ιδιαίτερα τον Όµιλο «Societe Generale», καθώς η ελληνική θυγατρική της εµφανίζει 

δραµατική επιδείνωση του χαρτοφυλακίου των δανείων της. Η Geniki Bank, µόνον 

στο 9µηνο του 2010, σχηµάτισε επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους 312,7 εκατ. ευρώ, 

όταν οι σωρευµένες προβλέψεις της στις 31/12/09 ανέρχονταν σε 417,1 εκατ. ευρώ. 

Μέσα σε 9 µήνες, δηλαδή, οι προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 74,8%. Και αυτό γιατί 

στις 30 Σεπτεµβρίου του 2010, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια της Γενικής Τράπεζας 

έφτασαν το 1,1 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο της αύξησης, επί 

συνόλου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (προ προβλέψεων) ύψους 4,4 δισ. ευρώ. 

Εν ολίγοις, γίνεται κατανοητό ότι το ένα στα τέσσερα δάνεια της τράπεζας ή 

το 25,1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεών της δεν εξυπηρετείται εντός 90 ηµερών. 

Πρόκειται για επίδοση ιδιαίτερα αρνητική, καθώς τα NPL της Geniki Bank, πόρρω 

απέχουν από τον µέσο όρο του τραπεζικού συστήµατος και από τους NPL δείκτες 

των λοιπών τραπεζών, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν άνωθεν. Την ήδη επιβαρυµένη 

κατάσταση επιδεινώνει η ανακοίνωση ότι η Geniki Bank προχώρησε σε καταγγελία 
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δανειακών συµβάσεων συνολικού ύψους 582,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 

13,25% των συνολικών της χορηγήσεων. 

Η διοίκηση της Γενικής αποδίδει την επιδείνωση του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεών της στην κρίση της ελληνικής οικονοµίας, που επέδρασε στα 

εισοδήµατα νοικοκυριών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο οδήγησε 

στην αναθεώρηση επί τα χείρω των αρχικών εκτιµήσεων για τις προβλέψεις της 

φετινής χρονιάς.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συντελεστής κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων διαµορφώθηκε στο 67,1% στο 9µηνο του 2010, ενώ αντίστοιχα για τα 

επιχειρηµατικά δάνεια ο εν λόγω συντελεστής κάλυψης ανήλθε στο 61,88%. 

Συνολικά, η Geniki Bank σχηµάτισε προβλέψεις στο 9µηνο του 2010, οι οποίες 

αντιστοιχούν στο 64,64% των δανείων σε καθυστέρηση, δείκτης κάλυψης εξαιρετικά 

υψηλός αν συνυπολογιστεί ότι στις 30 Ιουνίου 2010 ο µέσος συντελεστής κάλυψης 

για το τραπεζικό σύστηµα διαµορφωνόταν στο 42,8%. Το δε ποσοστό των 

σωρευµένων προβλέψεων της Γενικής επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου 

της ανέρχεται στο επίσης υψηλό 16,25%.  

 

EEMMPPOORRIIKKII  BBAANNKK  

Η Εµπορική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1907, είναι εισηγµένη στο ΧΑ από το 1909 

και είναι µία από τις µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 

2000 σύναψε συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας µε το διεθνή χρηµατοοικονοµικό 

όµιλο της Credit Agricole, που απέκτησε αρχικά το 6,7% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Εµπορικής ενώ σήµερα κατέχει το 91% περίπου. Επί της παρούσας, η Εµπορική 

Τράπεζα διαθέτει 340 καταστήµατα στην Ελλάδα και ο όµιλος της απασχολεί 7.600 

άτοµα περίπου. 

Ο δείκτης NPL της Emporiki Bank ως ποσοστό του συνόλου αγγίζει το 

10,80%, ξεπερνώντας ακόµη και το ποσοστό καθυστερήσεων στο χαρτοφυλάκιο της 

ΑΤΕ (10,60%). 

Οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες επηρέασαν τις προβλέψεις για ζηµίες 

λόγω αποµείωσης του χαρτοφυλακίου των παλαιών δανείων, διατηρώντας τις 

συνολικές προβλέψεις σε υψηλά επίπεδα, παρά τη µείωσή τους κατά 18% σε σχέση 

µε το υψηλό του β’ τριµήνου του 2010. Εναρµοσµένη µε τις οικονοµικές συνθήκες, η 
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Emporiki Bank προχώρησε στο γ’ τρίµηνο του 2010 σε προβλέψεις ύψους €259,1εκ., 

διαµορφώνοντας το συνολικό κόστος κινδύνου για το 9µηνο του 2010 σε €826,1εκ., 

αυξηµένο κατά 58,9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. 

Ως ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων, οι προβλέψεις αποµείωσης 

πλησιάζουν το 4%, που είναι µακράν το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ ελληνικών 

τραπεζών, µε µόνη εξαίρεση την επίσης «γαλλοκρατούµενη» Geniki Bank (7,88%). 

Η περίπτωση της Emporiki Bank, έχει ιδιαίτερα ανησυχήσει και 

προβληµατίσει τα κεντρικά του Οµίλου της Credit Agricole, καθώς εκτός από τις 

υψηλές ζηµίες που παρουσίασε επηρεάζοντας αρνητικά τα αποτελέσµατα του 

Οµίλου, από τις αρχές του 2008 µέχρι το τέλος του α’ εξαµήνου 2010, δηλαδή στην 

περίοδο των σοβαρών δυσκολιών για την ελληνική οικονοµία, οι προβλέψεις και οι 

διαγραφές προβληµατικών δανείων της Εµπορικής έχουν κοστίσει στο γαλλικό Όµιλο 

1,4 δις ευρώ. 

Η εν λόγω τράπεζα, µέσω του δελτίου τύπου, της ανακοινώνει ότι το 

χαρτοφυλάκιο των νέων χρηµατοδοτήσεών της είναι πλήρως εξορθολογισµένο και 

υγιές, ακολουθώντας την τάση που καταγράφεται από τις αρχές του 2010, µε τις 

προβλέψεις στις νέες χορηγήσεις να παραµένουν σχεδόν µηδενικές, χάρη στις 

διαδικασίες έγκρισης πιστώσεων οι οποίες έχουν βελτιωθεί σηµαντικά.\ 

 

4.1.5 Εκτιµήσεις για την πορεία των µη εξυπηρετούµενων δανείων 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις στελεχών τραπεζών ο µέσος όρος του δείκτη µη 

εξυπηρετούµενων δανείων αναµένεται να ανέλθει κοντά στο 10% στο τέλος 

∆εκεµβρίου 2010, ενώ για το 2011 προβλέπεται θα ξεπεράσει το 12% (ήτοι δάνεια 

ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ θα στιγµατιστούν ως µη εξυπηρετούµενα, ενώ το σύνολο 

των καθυστερήσεων θα ξεπεράσει τα 31 δισ. Ευρώ). Εκτιµάται, µάλιστα, ότι αν οι 

τράπεζες δεν είχαν έγκαιρα προχωρήσει στην εφαρµογή προγραµµάτων ρυθµίσεων 

των δανείων τους και αναδιαρθρώσεων των υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις 

όσο και για τα µεµονωµένα νοικοκυριά, οι καθυστερήσεις στο τέλος του 2010 θα 

ξεπερνούσαν αισθητά το ποσοστό του 10%. 

Αναφορικά µε το 2011, επιτελικά στελέχη τραπεζών κάνουν λόγο για ένα 

πολύ δύσκολο έτος, ειδικότερα για το πρώτο εξάµηνο. Οι πιο αισιόδοξοι αναµένουν 

σταθεροποίηση της κατάστασης στο δεύτερο εξάµηνο υπό την προϋπόθεση ότι θα 
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δοθεί µια αποτελεσµατική συνολική λύση στο πρόβληµα του κρατικού χρέους και θα 

προχωρήσουµε στην υλοποίηση του µνηµονίου και των διαρθρωτικών αλλαγών. Αν 

αυτά πραγµατοποιηθούν, εκτιµάται ότι στο δεύτερο εξάµηνο του 2011 θα δούµε τα 

πρώτα θετικά στοιχεία και θα δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για την ανάκαµψη της 

οικονοµίας το 2012. 

Στο πλαίσιο αυτό εκτιµούν επιδείνωση των επισφαλειών στο πρώτο εξάµηνο 

του 2011, σταθεροποίηση στο δεύτερο εξάµηνο και βελτίωση της εικόνας στο τέλος 

του έτους. Πολλοί, ωστόσο, εµφανίζονται περισσότερο απαισιόδοξοι, αναµένοντας 

µια βίαιη πτώση στο πρώτο εξάµηνο του 2011 και προβλέποντας µακρά περίοδο 

πλαγιο-καθοδικής πορείας της οικονοµίας καθώς για την προσαρµογή των δοµών της 

οικονοµίας απαιτείται πολύς χρόνος και πολλή δουλειά. 

Αναφορικά µε τις προβλέψεις, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν 

προχωρήσει στην αύξηση της διενέργειας προβλέψεων, σε έκθεση της ΤτΕ 

επισηµαίνεται ότι η βελτίωση αυτή δεν είναι ικανοποιητική ιδίως µάλιστα αν ληφθεί 

υπόψη η επίδραση που θα ασκήσει στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των 

τραπεζών ο αρνητικός ρυθµός µεταβολής της οικονοµικής δραστηριότητας. Γι' αυτό, 

απαιτείται µια σηµαντική ενίσχυση του αποθέµατος των προβλέψεων έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου. Η διαπίστωση σχετικά µε την ανάγκη αύξησης των 

προβλέψεων προκύπτει και από το γεγονός ότι την ίδια περίοδο αυξήθηκε και ο λόγος 

των ''καθαρών'' καθυστερήσεων (δηλαδή της διαφοράς µεταξύ των δανείων σε 

καθυστέρηση και των συσσωρευµένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο) προς 

το σύνολο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. 

 

4.1.6 Συµπεράσµατα έρευνας 

Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν και συνυπολογίζοντας και 

συνεκτιµώντας τις αναφορές στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο αναφορικά µε το υπό 

εξέταση θέµα, θα επιχειρήσουµε να καταλήξουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα, όπως 

αυτά παρουσιάζονται ακολούθως. 

Στο κάτωθεν διάγραµµα παρουσιάζονται συνολικά οι δείκτες NPL δανείων 

των 8 τραπεζών - Οµίλων που εµπεριέχονται στο δείκτη FTSE XA 20, τον δείκτη µε 

τις 20 µεγαλύτερες εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπως αυτοί 

παρουσιάστηκαν πρωτύτερα.  
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Γράφηµα 4.9, Πορεία δεικτών NPL συγκεντρωτικά 

 

Βάσει του διαγράµµατος και των όσων προηγήθηκαν, συµπεραίνουµε τα κάτωθεν: 

� Το σύνολο των παραπάνω 8 τραπεζών παρουσιάζουν άνοδο των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων βάσει αποτελεσµάτων 9

ου
/2010 σε σύγκριση µε 

το α’ εξάµηνο του 2010, γεγονός που από το σύνολο των εν λόγω πιστωτικών 

ιδρυµάτων αποδίδεται στις υφιστάµενες δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και 

στην αστάθεια που επικρατεί στην Ελληνική αγορά.  

� Παρατίθεται κάτωθεν πίνακας που περιλαµβάνει την κατάταξη των τραπεζών 

που εµπεριέχονται στο δείκτη FTSE/ASE-20, βάσει αποτελεσµάτων δείκτη 

NPL, αρχίζοντας από το πιστωτικό ίδρυµα µε τη βέλτιστη ποιότητα 

χαρτοφυλακίου και προχωρώντας προς τα επιδεινούµενα. 
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6/2010 9/2010 

1. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 1. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

2. Τράπεζα Πειραιώς 2. Τράπεζα Κύπρου 

3. Τράπεζα Κύπρου 3. Τράπεζα Πειραιώς 

4. Marfin Λαϊκή Bank 4. Marfin Λαϊκή Bank 

5. Alpha Bank 5. Alpha Bank 

6. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 6. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

7. Efg Eurobank 7. Efg Eurobank 

8. ATE Bank 8. ATE Bank 

Πίνακας 4.10 Κατάταξη τραπεζών FTSE/ASE-20 

 

� Στο σύνολο των χορηγήσεων του εννιαµήνου 2010, ο δείκτης για τις 8 

τράπεζες που εµπεριέχονται στο δείκτη FTSE/ASE-20 διαµορφώθηκε στο 8% 

το 9µηνο του 2010, από 7,3% το προηγούµενο τρίµηνο και 6,6% στο πρώτο 

τρίµηνο του έτους.  

� Βάσει στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση στα µη εξυπηρετούµενα 

δάνεια στο τρίτο τρίµηνο του 2010 για το σύνολο των ελληνικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων διαµορφώθηκε στο 8% (µε το απόλυτο µέγεθος στο 1,61 δισ. 

ευρώ, από τα €2,21δις στο τέλος του β’ τριµήνου 2010). Ο δείκτης των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών ανήλθε 

στο 9% τον Ιούνιο του 2010, από 7,7% που ήταν στο τέλος ∆εκεµβρίου 2009 

και 5% που ήταν στο τέλος του 2008. Η µείωση του ρυθµού αύξησης είναι 

θετικό στοιχείο, ωστόσο το απόλυτο µέγεθος εξακολουθεί παραµένει 

ανησυχητικά υψηλό.  
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� Την καλύτερη ποιότητα χαρτοφυλακίου διατηρεί το Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο αποκλίνοντας, µάλιστα, σηµαντικά από τα χαρτοφυλάκια των 

λοιπών τραπεζών. 

� Ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου, η οποία λαµβάνοντας υπόψη και τα 

αποτελέσµατα των λοιπών υπό µελέτη τραπεζών, είναι η δεύτερη τράπεζα, 

µετά το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο η οποία παρουσιάζει το µικρότερο NPL 

δείκτη, βάσει των δηµοσιευθέντων αποτελεσµάτων 9µήνου 2010 (κατά τα 

αποτελέσµατα 6µήνου 2010 τη θέση αυτή κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς). 

Συνυπολογίζοντας την ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του Ταχυδροµικού 

Ταµιευτηρίου (ήτοι κατά κύριο λόγο συγκέντρωση καταθέσεων και ιδιαίτερα 

προσεκτικές και εξασφαλισµένες δανειοδοτήσεις), γίνεται εύκολα κατανοητό 

το συγκριτικό πλεονέκτηµα της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας 

Κύπρου έναντι των ανταγωνιστών της.  

� Μολονότι η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί ικανοποιητική ποιότητα 

χαρτοφυλακίου σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της, σηµειώνεται ότι 

παρουσίασε µεγάλη αύξηση στα απόλυτα νούµερα των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων, προσθέτοντας στο γ’ τρίµηνο του 2010 €289 εκ., ακολουθώντας την 

EFG Eurobank, η οποία προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της €462 εκ.. 

Σηµειώνεται ότι αρκετά µεγάλο είναι το µέγεθος και για την ΑΤΕbank, 200 

εκατ. ευρώ, ενώ µόλις 97 εκατ. ευρώ υπολογίζεται αντίστοιχα για την 

Τράπεζα Κύπρου.  

� Σύµφωνα µε ανάλυση της Merit Χρηµατιστηριακής, οι επισφάλειες για τους 13 

τραπεζικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά (τα 

νούµερα της τράπεζας Marfin Εγνατία δεν υπολογίζονται πλέον στο σύνολο 

καθώς ανήκει στον όµιλο της Marfin Popular) ανέρχονται σε 5,06 δις. ευρώ, 

αυξηµένες κατά 36,5% σε σχέση µε το 9µηνο του 2009 ενώ οι νέες 

επισφάλειες για το γ’ τρίµηνο µειώθηκαν κατά 6,2% σε σχέση µε το αµέσως 

προηγούµενο τρίµηνο. (www.merit.gr, 2011) 

� Αν εξαιρέσουµε τις επισφάλειες της Εµπορικής Τράπεζας και Γενικής 

Τράπεζας που στο α’ εξάµηνο ήταν διογκωµένες, οι επισφάλειες των 

υπόλοιπων αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση µε το β’ τρίµηνο. Συνολικά, σε 

κανένα πιστωτικό ίδρυµα δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικά αυξηµένες 
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επισφάλειες σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Η εικόνα αυτή δεν 

αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας 

(ετήσια µείωση ΑΕΠ γ’ τριµήνου στο 4,5%) και δεν προβλέπεται άµεσα 

µείωση του ρυθµού αύξησης των επισφαλειών. 

� Χαρακτηριστικό στοιχείο που ενισχύει το παραπάνω συµπέρασµα είναι η 

µεγάλη διαφορά που παρατηρείται στο ποσοστό των καθυστερούµενων 

δανείων µεταξύ των 2 ελληνογαλλικών τραπεζών (Emporiki Bank, Geniki 

Bank) και των υπολοίπων 11 οµίλων όσον αφορά την ελληνική αγορά. Η 

µεγάλη αυτή διαφορά µέσα στα πλαίσια της ίδιας αγοράς µπορεί να οφείλεται 

είτε σε υπερεκτίµηση των επισφαλειών από τις πρώτες, είτε σε 

συντηρητικότερη πολιτική από τις δεύτερες ή και σε συνδυασµό των δυο 

µαζί. 

� Συνολικά, οι δραστηριότητες στα Βαλκάνια παρουσιάζουν χειρότερη 

συµπεριφορά από την Ελλάδα ως προς τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ενώ 

καλύτερα φαίνονται τα χαρτοφυλάκια σε Τουρκία, Κύπρο και Πολωνία. Οι 

δραστηριότητες στις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης παρουσιάζονται 

αρκετά επισφαλείς προς το παρόν, κρίνοντας από τους υψηλούς δείκτες µη 

εξυπηρετούµενων δανείων αν και αυτές οι αγορές δίνουν υψηλές προσδοκίες 

για το µέλλον. 

� Η σηµαντική αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων δεν αντισταθµίζεται 

από την αύξηση των προβλέψεων που διενεργούν οι τράπεζες. 

 

Σηµειώνεται ότι κατ’ ουσίαν σύγκριση µε το 9µηνο του 2009 δε δύναται να 

πραγµατοποιηθεί καθώς τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν δε θα είναι ασφαλή, 

αφού οι επισφάλειες άρχισαν να διογκώνονται µετά το γ’ τρίµηνο του 2009. Τέλος, 

τονίζεται ότι πρέπει να συνυπολογίζεται η συχνή αναφορά του τύπου στα 

δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα των τραπεζών αναφορικά µε τις επισφάλειες, ότι, 

δηλαδή,  αυτά απολαµβάνουν τα νοµοθετικά κενά που υπάρχουν στην Ελλάδα και τις 

«λογιστικές αλχηµείες» που δύναται να εφαρµοστούν, και οι οποίες συχνά τους 

επιτρέπουν να δηµοσιεύουν ευνοϊκότερα αποτελέσµατα από αυτά που στην 

πραγµατικότητα ισχύουν.  
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Β’ ΚΟΜΜΑΤΙ 

5.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1.1 Εισαγωγή  

Η σηµαντικότερη επένδυση, ο πλέον αξιόλογος πόρος που διαθέτουν πλέον 

οι ελληνικές τράπεζες είναι οι άνθρωποι που την στελεχώνουν. Η σωστή πρόσληψη 

προσωπικού είναι βασικός παράγοντας στην διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και συνακόλουθα στη µείωση των υφιστάµενων επισφαλειών ως 

περιγράφηκαν στην προηγούµενη θεµατική ενότητα. Βασικός παράγοντας για την 

επιλογή του «κατάλληλου ανθρώπου» στην «κατάλληλη θέση», είναι το τµήµα 

ανθρώπινων πόρων. Η πρόσληψη των σωστών ανθρώπων και η απόσπαση της 

καλύτερής τους απόδοσης, είναι βασικοί παράγοντες οι οποίοι βοηθούν τις τράπεζες 

να εκπληρώσουν τους στόχους τους, λειτουργώντας σε ένα πρωτοφανώς αντίξοο 

εξωτερικό περιβάλλον. Αν δεν προσληφθούν ικανά στελέχη που να 

αντιλαµβάνονται τις ανάγκες των υφιστάµενων «προβληµατικών» πελατών, τότε 

θα επιδεινωθούν άµεσα οι επισφάλειες καθώς η διαχείρισή τους δε θα είναι 

ορθολογική και αποτελεσµατική. Αν προσληφθούν ταλαντούχα και φιλόδοξα 

άτοµα, οι ελληνικές τράπεζες θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν ένα δυνατό 

ανθρώπινο οργανισµό µέσω της αποτελεσµατικής διοίκησης (Longenecker, Moore 

and Petty, σελ. 281). 

Σκοπός της παρούσας θεµατικής ενότητας είναι να εξετάσει τον ρόλο και την 

λειτουργία του τµήµατος του ανθρωπίνου δυναµικού των ελληνικών τραπεζών. Πιο 

συγκεκριµένα, ο ερευνητής εξέτασε τις απόψεις των εργαζοµένων σχετικά µε τον 

τρόπο λειτουργίας του τµήµατος του ανθρωπίνου δυναµικού διερευνώντας αν αυτή 

οδηγεί  στην επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα 

θέµατα της αξιολόγησης και της αµοιβής του προσωπικού. Επίσης, διερεύνησε την 

δεκτικότητα των υπαλλήλων της εταιρείας στην εφαρµογή νέων µεθόδων 

αξιολόγησης, αµοιβής και διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης ώστε 

να ανταποκριθούν στις νέες αυξανόµενες απαιτήσεις που προκύπτουν από την 

αύξηση των επισφαλειών.  

Η επόµενες υποενότητες περιγράφουν την ερευνητική µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για το δεύτερο κοµµάτι της εµπειρικής µελέτης. Πιο συγκεκριµένα, 

περιέχει την µέθοδο έρευνας που ακολουθήθηκε, την αιτιολόγηση της επιλογής, την 
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διαδικασία της έρευνας, το σχηµατισµό τους δείγµατος και τέλος τους περιορισµούς 

της µελέτης.  

 

5.1.2 Μέθοδος έρευνας και επιλογή ερευνητικής µεθόδου    

Στη βιβλιογραφία δύο είναι οι βασικοί τύποι έρευνας στην διοίκηση 

επιχειρήσεων: η ποιοτική και η ποσοτική έρευνα.  Η ποιοτική έρευνα εµφορείται 

κυρίως από αντι-θετικιστικές προσεγγίσεις έρευνας και αντίληψης της 

κοινωνικής πραγµατικότητας. Με αυτή επιχειρείται η κατανόηση κοινωνικών 

φαινοµένων και διαδικασιών µέσα από την εµπειρία των υποκειµένων (Mason, 

1996). Απαντά συνήθως στα ερωτήµατα: Γιατί …; Με ποιο τρόπο …; 

Ο πιο κάτω πίνακας παραθέτει µερικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής 

έρευνας σε σχέση µε την ποσοτική. Η αντιπαραβολή δε γίνεται για λόγους 

αξιολογικής σύγκρισης αλλά για να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της (Silverman, 1998).   

Ποιοτική έρευνα Ποσοτική έρευνα 

      Ευέλικτη – εύκαµπτη (στη διαδικασία) 

      Υποκειµενική 

      Θεωρητική 

      Στηρίζεται σε κείµενα, περιγραφές, 

οµιλία 

      Παράγει υποθέσεις 

      Πολιτικά (µε την ευρύτερη έννοια του 

όρου) χρωµατισµένη 

      Αυστηρή – άκαµπτη (στη διαδικασία) 

      Αντικειµενική 

      Πρακτική 

      Στηρίζεται σε αριθµούς 

      Ελέγχει υποθέσεις 

      Πολιτικά ανεξάρτητη 

  

Η προτεινόµενη έρευνα θα περιγράψει συµπεριφορές, κίνητρα και στάσεις µε 

ένα δοµηµένο τρόπο µε στόχο να εξάγει συµπεράσµατα γενικεύσιµα και γι ’αυτό 

ανήκει στην κατηγορία των ποσοτικών ερευνών (Wilson, 2004).  
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Σύµφωνα µε το Wilson (2004) η ποσοτική  έρευνα µπορεί να ορισθεί ως ένας 

τύπος ή µια κατηγορία έρευνας που διεξάγεται µε πιο δοµηµένο τρόπο από ότι η 

ποιοτική, έχει µεγαλύτερα δείγµατα και οδηγεί σε ποσοτικοποιηµένα δεδοµένα τα 

οποία περιγράφουν συµπεριφορές, κίνητρα, και στάσεις. Για την προσέγγιση και για 

τις ανάγκες των ερευνητικών ερωτηµάτων επιλέχτηκε οι µέθοδος της δηµοσκόπησης 

µε ερωτηµατολόγια.  

Η δηµοσκόπηση είναι η κύρια µέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων στο 

µάρκετινγκ και το µάνατζµεντ.  Οι Tull και Ηαwkins (1993) δίνουν τον εξής ορισµό 

για την δηµοσκόπηση. “∆ηµοσκόπηση είναι η συστηµατική συγκέντρωση 

πληροφοριών µέσω ερωτηµατολογίου µε σκοπό την κατανόηση κάποιας πλευράς της 

συµπεριφοράς του ερευνώµενου πληθυσµού”.  

Επιλέχτηκε η µέθοδος της δηµοσκόπησης µε ερωτηµατολόγια γιατί µπορεί 

να µας δώσει µετρίσιµα στοιχεία που αφορούν απόψεις, στάσεις, προτιµήσεις και 

άλλα περιγραφικά γνωρίσµατα της συµπεριφοράς των υπαλλήλων, για σχετικά 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (Aaker, 1995). 

Παράλληλα, η δηµοσκόπηση είναι ο πιο εύκαµπτος τρόπος απόκτησης πρωτογενών 

στοιχείων, και βοηθάει τον ερευνητή να συλλέξει πληροφορίες πάνω σε θεµελιώδη 

κίνητρα (Malhotra et al. , 2003). 

Σε συµφωνία, ο Πετράκης (2006) γράφει ότι οι δοµηµένες προσεγγίσεις 

(ερωτηµατολόγια) είναι οι καταλληλότερες όταν ο ερευνητής θέλει να 

ποσοτικοποίησει το ερευνητικό υλικό. Εάν επίσης ο ερευνητής έχει αποφασίσει να 

καλύψει ένα µεγάλο δείγµα κοινού, στοχεύοντας για παράδειγµα σε πανελλήνια 

κάλυψη ή ανάγκη για τµηµατοποίηση των πληροφοριών, τότε σε αυτή την περίπτωση 

η δοµηµένη προσέγγιση θα πρέπει να προτιµηθεί από τις άλλες τεχνικές επαφής.  

Οι δηµοσκοπήσεις διακρίνονται σε τύπους, µε βάση το µέσο επικοινωνίας που 

χρησιµοποιούν για τους ερωτώµενους. Πιο συγκεκριµένα οι τύποι αυτοί είναι 1) 

Προσωπική συνέντευξη 2) Τηλεφωνική συνέντευξη, 3) Ταχυδροµική συνέντευξη και 

4) Μέσω e-mail (Saunders et al., 2006). Για την έρευνα αυτή, επιλέχτηκε η 

µέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων.  

Οι προσωπικές συνεντεύξεις πραγµατοποιούνται σε συνοµιλία πρόσωπο µε 

πρόσωπο ερωτώµενου και ερευνητή. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτηµα της 

προσωπικής συνέντευξης , ότι δηλαδή ο ερευνητής έρχεται σε άµεση επαφή µε τον 
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ερωτώµενο. Οι Kotler and Keller (2006) συµπληρώνουν ότι η προσωπική συνέντευξη 

είναι η πιο ευέλικτη µέθοδος. Από την άλλη πλευρά η προσωπική συνέντευξη είναι 

σχετικά δαπανηρή µέθοδος, χρονοβόρα και απαιτεί αρτιότερο σχεδιασµό. Επιλέγηκε 

αυτή η µέθοδος γιατί εκτιµήθηκε ότι θα εξασφάλιζε ένα αρκετά ικανοποιητικό 

ποσοστό συµµετοχής.  

 

5.1.3. ∆ιεξαγωγή έρευνας και δειγµατοληψία  

∆ηµιουργήθηκε λοιπόν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο µοιράστηκε σε 

εργαζόµενους όλων των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Το 

ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σχεδόν σε όλη την ιεραρχία της εκάστοτε τράπεζας. 

∆ηλαδή, σε ανώτερα, µεσαία και κατώτερα στελέχη. Ο ερευνητής δεν µπόρεσε να 

εξασφαλίσει την πρόσβαση του και να διανέµει το ερωτηµατολόγιο στην ανώτατη 

διοίκηση της επιχείρησης.  

Τα άτοµα επιλέχθηκαν µε τυχαίο τρόπο από τις λίστες της εταιρείας απλά 

χωρίσθηκαν ανάλογα µε την θέση που κατείχαν. Ο πίνακας 5.1 δείχνει την κατανοµή 

των συµµετεχόντων ανάλογα µε την θέση τους.  

Πίνακας 5.1 Αριθµός συµµετεχόντων στην έρευνα σχετικά µε την θέση τους στην 

εκάστοτε τράπεζα  

Κατώτερα στελέχη  

Μεσαία 

στελέχη  

Ανώτερα 

στελέχη  Σύνολο  

69 119 52 240 

Όπως φαίνεται και παραπάνω 69 απαντήσεις ήρθαν από τα κατώτερα στελέχη, 

119 από τα µεσαία στελέχη και 52 από τα ανώτερα στελέχη (σύνολο 2340 

απαντήσεις).  Οι απαντήσεις των ανώτερων στελεχών ήταν λιγότερες δεδοµένου ότι ο 

αριθµός τους στην εταιρεία είναι αναλογικά µικρότερος. 

Το ερωτηµατολόγιο ήταν χωρισµένο σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

υπήρχαν λίγες ερωτήσεις σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Η 

δεύτερη ενότητα περιείχε 24 ερωτήσεις της κλίµακας Likert, όπου οι 

συµµετέχοντες καλούνταν να δηλώσουν τον βαθµό συµφωνίας τους ή διαφωνίας τους 

χρησιµοποιώντας µια σκάλα 5 διαβαθµίσεων, µε το 5 να αντιπροσωπεύει το 

«συµφωνώ απόλυτα» και το 1 «διαφωνώ απόλυτα» 
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Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, συνολικά, ο ερευνητής κατάφερε να 

συγκεντρώσει 240 απαντήσεις σε διάστηµα τεσσάρων εβδοµάδων επισκεπτόµενος 

ελληνικές τράπεζες στη Θεσσαλονίκη σχεδόν καθηµερινά κατά την διάρκεια 

διεξαγωγής της έρευνας. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαϊου 

2011.  

Σε γενικές γραµµές, οι εργαζόµενοι των τραπεζών ήταν πρόθυµοι να 

συµµετέχουν στην έρευνα, ειδικά όταν πληροφορούνταν ότι είναι φοιτητική και ότι 

τα αποτελέσµατά της δεν θα χρησιµοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Η συµπλήρωση 

του ερωτηµατολογίου από τους συµµετέχοντες διήρκησε κατά µέσο όρο 5-7 λεπτά. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο ερευνητής διάβαζε τις ερωτήσεις στους 

ερωτώµενους και σηµείωνες αυτός τις απαντήσεις τους. Λίγοι ήταν αυτοί που 

συµπλήρωσαν µόνοι τους το ερωτηµατολόγιο. Τέλος, ο συγγραφέας ενηµέρωνε τους 

ερωτηθέντες ότι δεν χρειάζεται να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία δεδοµένου 

ότι η έρευνα ήταν ανώνυµη.  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε το SPSS και πιο συγκεκριµένα 

πραγµατοποιήθηκε περιγραφική στατιστική µε ανάλυση ποσοστών, µέσων όρων 

και τυπικών αποκλίσεων (Malhotra et al., 2003) .   

5.1.4 Περιορισµοί της µελέτης 

Όπως κάθε έρευνα και η παρούσα µελέτη είχε κάποια αδύνατα σηµεία. 

Πρώτον, το δείγµα ήταν σχετικά περιορισµένο – 240 απαντήσεις. Μεγαλύτερη 

συµµετοχή θα βελτίωνε την αξιοπιστία της έρευνας. Ακόµη, η συλλογή των 

στοιχείων έγινε σε τέσσερις εβδοµάδες που σηµαίνει ότι δεν µετρήθηκαν οι στάσεις 

των εργαζοµένων µέσα στο χρόνο. Επίσης, η έρευνα διεξήχθη µόνο στη 

Θεσσαλονίκη, ως εκ τούτου δεν υφίσταται γεωγραφική διασπορά. Η συµµετοχή 

περισσότερων εργαζοµένων από διαφορετικές περιοχές της χώρας στην έρευνα θα 

εξασφάλιζε µεγαλύτερη κατανόηση του ρόλου του τµήµατος των ανθρωπίνων πόρων 

στην στρατηγική των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι εργαζόµενοι που συµµετείχαν 

στην έρευνα µπορεί να µην ήθελαν να µιλήσουν αρνητικά για τον εργοδότη τους, 

στοιχείο που περιορίζει την αντικειµενικότητα των απαντήσεών τους. Τέλος, το 

δείγµα αποτελούταν µόνο από εργαζόµενους των ελληνικών τραπεζών. Θα είχε 

ενδιαφέρον να καταγραφούν και οι απόψεις των µετόχων, ή άλλων ειδικών συµβούλων 

σε θέµατα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.  
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5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

5.2.1 Εισαγωγή  

Ανάλυση δεδοµένων είναι η δόµηση, ταξινόµηση και οργάνωση των 

πληροφοριών µε σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης (Πετράκης, 2006, σελ. 155). 

Βασικός  σκοπός της ανάλυσης των δεδοµένων είναι να 1) δώσει απάντηση στους 

ερευνητικούς στόχους, 2) να πείσει τον όποιο αναγνώστη ότι η πρωτογενής γνώση 

που παρουσιάζεται προσφέρει κάποια βοήθεια στο διερευνώµενο θεµατικό πεδίο και 

3) να αποδείξει την πηγή και την αξία των πορισµάτων.  Η παρούσα παράγραφος 

λοιπόν παρουσιάζει την ανάλυση των αποτελεσµάτων, η οποία όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω έγινε µε την βοήθεια του SPSS . Η δοµή του κεφαλαίου ακολουθεί την 

δοµή του ερωτηµατολογίου.  

 

5.2.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Ο πίνακας 5.1 δείχνει τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος 

Φύλο 

Ανδρες  57% 

Γυναίκες  43% 

Ηλικία  

18-25 14% 

26-30 18% 

31-40 29% 

41-55 18% 

Πάνω από 55 21% 

Πίνακας 5.1, ∆ηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος  

 

Όπως διακρίνεται παραπάνω λοιπόν, 57 % του δείγµατος ήταν άντρες και 43 

% γυναίκες. Παράλληλα, 14 % του δείγµατος ήταν µεταξύ 18 και 25 ετών, 18 % ήταν 
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µεταξύ 25 µε 30 ετών, 29 % ήταν µεταξύ 31 µε 40 ετών, 18 % ήταν µεταξύ 41 και 55 

ετών και τέλος, 21 % του δείγµατος ήταν άνω των 55 ετών  

 

5.2.3 Κύρια ανάλυση  

Το κυρίως κοµµάτι του ερωτηµατολογίου περιείχε ερωτήσεις της κλίµακας 

Likert µε το 5 να αντιστοιχεί στο «συµφωνώ απόλυτα» και το 1 στο «διαφωνώ 

απόλυτα». Ο πίνακας 9.2 απεικονίζει το σύνολο των απαντήσεων, τον µέσο και την 

τυπική απόκλιση της πρώτης οµάδας ερωτήσεων. 

 

Πίνακας 5.2, Μέσος και τυπική απόκλιση Α οµάδας ερωτήσεων   

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5.2 στην ερώτηση «Το σύστηµα αµοιβών 

που χρησιµοποιεί η τράπεζα είναι αποτελεσµατικό» ο µέσος ήταν 2.4 και η τυπική 

απόκλιση 0,99. Οµοίως, στην ερώτηση «Το σύστηµα αµοιβών που χρησιµοποιεί η 

Ερωτήµατα  Ν Min Max Mean  SD 

Το σύστηµα αµοιβών που χρησιµοποιεί η τράπεζα είναι 

αποτελεσµατικό  240 1 5 2,4 0,99 

Το σύστηµα αµοιβών που χρησιµοποιεί η τράπεζα δίνει κίνητρα 

στους εργαζόµενους να βελτιώσουν την απόδοσή τους  240 1 4 2,3 1,02 

Η πολιτική αµοιβών της τράπεζας χρειάζεται βελτίωση  240 1 5 3,8 1,21 

Οι εργασιακές σχέσεις στην τράπεζα είναι καλές  240 1 5 3,7 1,11 

Το σύστηµα αξιολόγησης της επίδοσης των εργαζοµένων που 

εφαρµόζεται από το ΗΡ είναι αποτελεσµατικό  240 1 5 2,3 0,95 

Η τράπεζα χρειάζεται µείωση της γραφειοκρατίας  240 2 5 4 1,09 

Υπάρχει µεγάλος συγκεντρωτισµός εξουσιών στον τρόπο που 

διοικείται η τράπεζα  240 2 5 3,9 1,06 

Σε γενικές γραµµές η επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων 

είναι αρκετά καλή  240 1 5 3,8 1,21 
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τράπεζα δίνει κίνητρα στους εργαζόµενους να βελτιώσουν την απόδοσή τους» ο 

µέσος ήταν 2,3 και η τυπική απόκλιση 1,02, ενώ στην ερώτηση «Η πολιτική αµοιβών 

της τράπεζας χρειάζεται βελτίωση»  ο µέσος ήταν 3,8 και η τυπική απόκλιση 1,21. 

Στην ερώτηση «Οι εργασιακές σχέσεις στην τράπεζα είναι καλές» ο µέσος ήταν 3,7 

και η τυπική απόκλιση 1,11», στην ερώτηση «Το σύστηµα αξιολόγησης της επίδοσης 

των εργαζοµένων που εφαρµόζεται από το ΗΡ είναι αποτελεσµατικό» ο µέσος ήταν 

2,3 και η τυπική απόκλιση 0,95, ενώ όσο αναφορά την γραφειοκρατία που υπάρχει 

στην τράπεζα στην σχετικά ερώτηση ο µέσος ήταν 4 και η τυπική απόκλιση 1,09.  

Τέλος στις δύο τελευταίες ερωτήσεις του πίνακα 5.1  και πιο συγκεκριµένα 

στην ερώτηση «Υπάρχει µεγάλος συγκεντρωτισµός εξουσιών στον τρόπο που 

διοικείται η τράπεζα» ο µέσος ήταν 3,9 (τυπική απόκλιση 1,06) και στην ερώτηση 

«Σε γενικές γραµµές η επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων είναι αρκετά καλή» ο 

µέσος ήταν 3,8 και η τυπική απόκλιση 1,21. Το διάγραµµα 5.1 απεικονίζει γραφικά 

τον µέσο κάθε ερώτησης του πίνακα 5.2  

 

 ∆ιάγραµµα 5.1, Μέσος Α οµάδας ερωτήσεων, (5 = συµφωνώ απόλυτα, 1 = διαφωνώ 

απόλυτα) 
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Κατά τον ίδιο τρόπο ο πίνακας 5.3 δείχνει τις απαντήσεις της επόµενη οµάδας 

ερωτήσεων. Όπως φαίνεται λοιπόν από τον πίνακα  στην ερώτηση «Τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που οργανώνει η τράπεζα βοηθούν στην αύξηση της αποδοτικότητας 

των εργαζοµένων» ο µέσος ήταν 3,4 και η τυπική απόκλιση 1,14, στην ερώτηση «Η 

τράπεζα έχει υιοθετήσει ένα αυταρχικό µοντέλο διοίκησης» » ο µέσος ήταν 3,8 και η 

τυπική απόκλιση 0.99, στην ερώτηση «∆εν υπάρχει βασικός διαχωρισµός στα 

κίνητρα και στους µισθούς των µεσαίων στελεχών της τράπεζας» ο µέσος ήταν 3,7 

και η τυπική απόκλιση 1,01, στην ερώτηση «Ο µισθός που λαµβάνω µου παρέχει ένα 

αίσθηµα ασφάλειας» ο µέσος ήταν 3,3 και η τυπική απόκλιση 1,54, ενώ στην 

ερώτηση «Ο µισθός µου ανταποκρίνεται στο επίπεδο των γνώσεων µου και της 

εµπειρίας µου» ο µέσος ήταν 3,1 και η τυπική απόκλιση 1,12. 

 

Πίνακας 5.3, Μέσος και τυπική απόκλιση Β΄ οµάδας ερωτήσεων   

Ερωτήµατα  Ν Min Max Mean  SD 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που οργανώνει η τράπεζα βοηθούν 

στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων  240 1 5 3,4 1,14 

Η τράπεζα έχει υιοθετήσει ένα αυταρχικό µοντέλο διοίκησης  240 1 5 3,8 0,99 

∆εν υπάρχει βασικός διαχωρισµός στα κίνητρα και στους µισθούς 

των µεσαίων στελεχών της τράπεζας  240 1 5 3,7 1,01 

Ο µισθός που λαµβάνω µου παρέχει ένα αίσθηµα ασφάλειας 240 1 5 3,3 1,54 

Ο µισθός µου ανταποκρίνεται στο επίπεδο των γνώσεων µου και της 

εµπειρίας µου   240 1 5 3,1 1,12 

Η αξιολόγηση των εργαζοµένων που εφαρµόζει η τράπεζα 

χρειάζεται βελτίωση  240 1 5 3,8 1,15 

Το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού της τράπεζας ενισχύει την 

σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων  240 1 5 3,8 1,04 

Οι καλές εργασιακές σχέσεις συµβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της τράπεζας  240 1 5 4,1 0,97 
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Στην πρόταση «Η αξιολόγηση των εργαζοµένων που εφαρµόζει η τράπεζα 

χρειάζεται βελτίωση» ο µέσος ήταν 3,8 και η τυπική απόκλιση 1,15, και στην 

πρόταση «Το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού της τράπεζας ενισχύει την σύσφιξη των 

σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων» ο µέσος ήταν πάλι 3,8 µε απόκλιση όµως της 

τάξεως του 1,04. Τέλος, στην ερώτηση «Οι καλές εργασιακές σχέσεις συµβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων της τράπεζας» ο µέσος ήταν 4,1 και η τυπική απόκλιση 

0,97 (βλέπε διάγραµµα 5.2).  

∆ιάγραµµα 5.2, Μέσος Β οµάδας ερωτήσεων, (5 = συµφωνώ απόλυτα, 1 = διαφωνώ 

απόλυτα) 

Κατά τον ίδιο τρόπο ο επόµενος πίνακας δείχνει τους µέσους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των επόµενων οκτώ ερωτήσεων. Πιο συγκεκριµένα, η ερώτηση «Είµαι 

ικανοποιηµένος από τις µεθόδους που χρησιµοποιεί η τράπεζα για την αξιολόγηση 

των εργαζοµένων» είχε µέσο 2,3 και τυπική απόκλιση 0,92, η ερώτηση «Πιστεύω ότι 

η αξιολόγηση των εργαζοµένων είναι µια διαδικασία που πρέπει να καταργηθεί» είχε 
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µέσο 2,4 και τυπική απόκλιση 1,01, η ερώτηση «Βλέπω θετικά την χρησιµοποίηση 

νέων µεθόδων αξιολόγησης προσωπικού» είχε µέσο 3,7 και τυπική απόκλιση 1,11 και 

η ερώτηση «Πιστεύω ότι πρέπει να εισαχθούν νέα εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους 

εργαζοµένους» είχε µέσο 3,8 και τυπική απόκλιση 0,99.  

 

Πίνακας 5.4, Μέσος και τυπική απόκλιση Γ΄οµάδας ερωτήσεων   

 

Οµοίως για τα τελευταία τέσσερα ερωτήµατα στην πρόταση «∆εν πρέπει να 

αλλάξει τίποτα στον τρόπο λειτουργίας του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού» ο 

µέσος ήταν 2,1 (τυπική απόκλιση = 1,04), στην πρόταση «Είµαι θετικός στο να 

αλλάξει το σύστηµα αµοιβών της επιχείρησης» ο µέσος ήταν 2,7 (τυπική απόκλιση = 

1,14), στην ερώτηση «Πρέπει να εφαρµοσθεί ένα σύστηµα αµοιβών που θα δίνει 

Ερωτήµατα  Ν Min Max Mean  SD 

Είµαι ικανοποιηµένος από τις µεθόδους που χρησιµοποιεί η 

τράπεζα για την αξιολόγηση των εργαζοµένων  240 1 4 2,3 0,92 

Πιστεύω ότι η αξιολόγηση των εργαζοµένων είναι µια διαδικασία 

που πρέπει να καταργηθεί  240 1 5 2,4 1,01 

Βλέπω θετικά την χρησιµοποίηση νέων µεθόδων αξιολόγησης 

προσωπικού  240 1 5 3,7 1,11 

Πιστεύω ότι πρέπει να εισαχθούν νέα εκπαιδευτικά σεµινάρια για 

τους εργαζοµένους  240 1 5 3,8 0,99 

∆εν πρέπει να αλλάξει τίποτα στον τρόπο λειτουργίας του τµήµατος 

ανθρώπινου δυναµικού  240 1 4 2,1 1,04 

Είµαι θετικός στο να αλλάξει το σύστηµα αµοιβών της επιχείρησης  240 1 5 2,7 1,14 

Πρέπει να εφαρµοσθεί ένα σύστηµα αµοιβών που θα δίνει 

περισσότερα κίνητρα στους εργαζοµένους να βελτιώσουν την 

απόδοσή τους  240 1 5 3,9 1,03 

Υπάρχει µεγάλη απόκλιση στο επίπεδο του µισθού µεταξύ 

ανώτατων και µεσαίων στελεχών  240 2 5 4 0,91 
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περισσότερα κίνητρα στους εργαζοµένους να βελτιώσουν την απόδοσή τους» ο µέσος 

ήταν 3,9 (τυπική απόκλιση = 1,03) και τέλος στην ερώτηση σχετικά µε τον χάσµα 

των µισθών ανωτέρων και µεσαίων στελεχών ο µέσος ήταν 4, στοιχείο που δείχνει 

έντονη συµφωνία των ερωτηθέντων.  

 

∆ιάγραµµα 5.3, Μέσος Γ οµάδας ερωτήσεων, (5 = συµφωνώ απόλυτα, 1 = διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

5.2.4 Συµπεράσµατα έρευνας 

Στόχος της παρούσας ενότητας ήταν να εξετάσει τον ρόλο και την λειτουργία 

του τµήµατος του ανθρωπίνου δυναµικού των ελληνικών τραπεζών. Πιο 

συγκεκριµένα, το ‘β κοµµάτι της εµπειρικής έρευνας είχε τους παρακάτω στόχους: 

• Να εξετάσει τις απόψεις των εργαζοµένων σχετικά µε τον τρόπο 

λειτουργίας του τµήµατος του ανθρωπίνου δυναµικού και αν αυτή οδηγεί  
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στην επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων της εκάστοτε τράπεζας 

(µείωση επισφαλών απαιτήσεωφν κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή) 

• Να διερευνήσει την δεκτικότητα των υπαλλήλων της εκάστοτε τράπεζας 

στην εφαρµογή νέων µεθόδων αξιολόγησης, αµοιβής και διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης ώστε να αντιληφθούµε την ευελιξία 

τους σε πιθανές αλλαγές που θα προκαλέσει η έλλειψη ρευστότητας των 

τραπεζών λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του πελατολογίου τους. 

Πρέπει σηµειωθεί ότι ο ερευνητής έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα της 

αξιολόγησης και της αµοιβής του προσωπικού. Για το σκοπό σχηµατίστηκε ένα 

δείγµα από 240 εργαζόµενους τραπεζών που προερχόντουσαν από διαφορετικές 

διοικητικές βαθµίδες και διαφορετικές τράπεζες.  

Μέτα από την διεξαγωγή της πρωτογενούς έρευνας βρέθηκε ότι στις τράπεζες 

το σύστηµα αµοιβών που εφαρµόζεται είναι αναποτελεσµατικό δεδοµένου ότι δεν 

δίνει κίνητρα στους εργαζοµένους να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Στο ίδιο µήκος 

κύµατος βρέθηκε ότι το σύστηµα αξιολόγησης της επίδοσης των εργαζοµένων είναι 

επίσης αναποτελεσµατικό. Ένα ακόµα στοιχείο που επισηµάνθηκε από τους 

ερωτώµενους ήταν ο συγκεντρωτισµός των εξουσιών σε λίγους ανθρώπους, 

στοιχείο που µεταµορφώνει το στυλ διοίκησης της εταιρείας σε αρκετά αυταρχικό.  

Από την άλλη πλευρά, βρέθηκε ότι οι σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων των 

τραπεζών είναι αρκετά καλές. Υπογραµµίσθηκε επίσης ότι οι καλές εργασιακές 

σχέσεις συµβάλλουν στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, καθώς και ότι το τµήµα 

του ανθρώπινου δυναµικού έχει συµβάλει στην ανάπτυξη και διατήρηση των καλών 

σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων. 

Αναφορικά µε τη δεκτικότητα των υπαλλήλων στο να χρησιµοποιηθούν 

νέοι µέθοδοι αξιολόγησης του προσωπικού, νέα εκπαιδευτικά σεµινάρια και ένα 

νέο σύστηµα αµοιβής φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυµοι και θετικοί, δεδοµένο που 

γνωµοδοτεί τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν οι τράπεζες λόγω της επιδείνωσης 

των χαρτοφυλακίων τους. Τέλος, δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι επισηµάνθηκε η 

µεγάλη απόκλιση στον µισθό των ανώτατων στελεχών σε σχέση µε τα µεσαία 

στελέχη της εταιρείας.  

Επίσης, απαραίτητο είναι να µειωθεί η γραφειοκρατία στους µηχανισµούς των 

τραπεζών, για να µετεξελιχθούν σε πιο παραγωγικές και αποτελεσµατικές στη 
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διαχείριση των «προβληµατικών πελατών». Στο ίδιο πνεύµα, πρέπει να 

καταπολεµηθεί ο συγκεντρωτισµός των εξουσιών και να δοθεί µεγαλύτερη αυτονοµία 

και δυνατότητα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών στους περισσότερους 

εργαζόµενους της επιχείρησης. Κλείνοντας, πολύ θετικό στοιχείο στο να 

πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω είναι η προθυµία και η δεκτικότητα των υπαλλήλων 

στον να εφαρµοσθούν νέες µέθοδοι αξιολόγησης και εκπαίδευσης από την πλευρά 

της διοίκηση των τραπεζών.  

 

6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάστηκε η διαχρονική εξέλιξη του 

ρόλου των τραπεζών, µέσα από τις ανάγκες που το σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον 

επιβάλλει και η µετατροπή τους από εξειδικευµένες τράπεζες (specialized banks) σε 

τράπεζες γενικών συναλλαγών (universal banks).  

  Ακολούθησε αναφορά στους ελεγκτικούς µηχανισµούς που εποπτεύουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα, µε εκτενή παρουσίαση του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ. Το 

κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας II αποτελεί µια ορθολογική προσέγγιση στον 

εποπτικό έλεγχο των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι 

αλλαγές που επιφέρει σε επίπεδο υπολογισµού των Εποπτικών Κεφαλαίων έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου οχυρώνουν αποτελεσµατικά την ασφάλεια και την εύρυθµη 

λειτουργία του παγκόσµιου πιστωτικού συστήµατος, κάτι που αποτελεί και τον 

πρωταρχικό στόχο της Επιτροπής Βασιλείας. Προσβλέποντας, εντούτοις, στην 

επικαιροποίηση του εν λόγω πλαισίου, πρόσφατα η Επιτροπή της Βασιλείας 

συµφώνησε στο Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ, το οποίο συνιστά ακόµη µεγαλύτερη 

ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων και το οποίο 

αναµένεται να εφαρµοστεί έως το 2019.  

Την παρούσα περίοδο, η χώρα µας και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται υπό 

τις συνθήκες µίας πρωτοφανούς, πρωτόγνωρης για τα δεδοµένα της, οικονοµικής 

αστάθειας και ύφεσης, η οποία προκαλεί αναταραχές στο σύνολο των επιχειρήσεων, 

επηρεάζοντας φυσικά και τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Η περίοδος αυτή 

της ύφεσης επιβάλλει αλλαγές στις πολιτικές των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, 

προκειµένου αφενός να είναι σε θέση να συµβαδίζουν µε τις ανάγκες των πελατών 
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τους, και αφετέρου να καταφέρουν να διατηρηθούν υγιείς, έως την πολυαναµενόµενη 

έξοδο της χώρας µας από την κρίση. 

Ουδείς δύναται να προβλέψει µε σαφήνεια την πορεία των οικονοµικών 

µεγεθών και την εξέλιξη των συνθηκών στη χώρα µας, ιδιαίτερα µάλιστα µε 

δεδοµένη την προσφυγή της στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Εξαιτίας των ρευστών 

συνθηκών, της αστάθειας του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος και των συνεχών 

εξελίξεων δεν είµαστε σε θέση να πραγµατοποιήσουµε εκτίµηση ούτε καν για το 

εγγύς µέλλον. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συνέχεια της 

παρούσας έρευνας. Ακολούθως, προτείνουµε ορισµένες θεµατικές περιοχές 

µελλοντικής έρευνας: 

(α) να διερευνηθεί η µελέτη της πολιτικής που θα ακολουθήσουν τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να συµβαδίζουν µε το Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ, 

το οποίο ορίζει περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, 

(β) να διερευνηθεί η µελέτη της πολιτικής που θα ακολουθήσουν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα αναφορικά µε τα καθυστερούµενα δάνειά τους, υπό το πρίσµα της 

βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους και διαβλέποντας στην οχύρωση 

και εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και τέλος, 

(γ) µέσω της εκ νέου εξέτασης των νέων δηµοσιευθέντων αποτελεσµάτων, να 

εξαχθούν συµπεράσµατα αναφορικά µε το αν η εφαρµοζόµενη πολιτική των 

ρυθµίσεων των λογαριασµών που παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή 

τους, επέφερε αποτελέσµατα στην οµαλοποίηση αυτών και κατά συνέπεια στους 

δείκτες NPL των τραπεζών. 

(δ) να οργανωθεί εκτενής ποιοτική έρευνα σχετικά µε τις απόψεις των 

υπαλλήλων των τραπεζών αναφορικά µε τη βέλτιση διαχείριση των προβληµατικών 

χαρτοφυλακίων και την προώθηση της συµµετοχικότητας µε σκοπό την αµεσότερη 

διευθέτηση των επισφαλών απαιτήσεων.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

   Α. Δημογραφικά στοιχεία  

Φύλο    Ηλικία    

 

 

    

B. Ερωτηματολόγιο  

Παρακαλώ σηµειώστε το βαθµό συµφωνίας σας ή διαφωνίας σας µε καθεµία από τις 

προτάσεις  

 

A/A 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συμφωνώ Ουδέτερο Διαφωνώ   Διαφωνώ 

απόλυτα 

1 Το σύστημα αμοιβών που χρησιμοποιεί η 

εταιρεία είναι αποτελεσματικό  

     

2 Το σύστημα αμοιβών που χρησιμοποιεί η 

εταιρεία δίνει κίνητρα στους 

εργαζόμενους να βελτιώσουν την 

απόδοσή τους  

     

3 Η πολιτική αμοιβών της εταιρείας 

χρειάζεται βελτίωση  

     

4 Οι εργασιακές σχέσεις στην εταιρεία είναι 

καλές  

     

5 Το σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης 

των εργαζομένων που εφαρμόζεται από το 

ΗR είναι αποτελεσματικό  

     

6 Η εταιρεία χρειάζεται μείωση της 

γραφειοκρατίας  

     

7 Υπάρχει μεγάλος συγκεντρωτισμός 

εξουσιών στον τρόπο που διοικείται η 

εταιρεία  

     

8 Σε γενικές γραμμές η επικοινωνία μεταξύ 

των εργαζομένων είναι αρκετά καλή  
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9 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

οργανώνει η εταιρεία βοηθούν στην 

αύξηση της αποδοτικότητας των 

εργαζομένων  

     

10 Η εταιρεία έχει υιοθετήσει ένα αυταρχικό 

μοντέλο διοίκησης  

     

11 Δεν υπάρχει βασικός διαχωρισμός στα 

κίνητρα και στους μισθούς των μεσαίων 

στελεχών της εταιρείας  

     

12 Ο μισθός που λαμβάνω μου παρέχει ένα 

αίσθημα ασφάλειας 

     

13 Ο μισθός μου ανταποκρίνεται στο επίπεδο 

των γνώσεων μου και της εμπειρίας μου   

     

14 Η αξιολόγηση των εργαζομένων που 

εφαρμόζει η εταιρεία χρειάζεται βελτίωση  

     

15 Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της 

εταιρείας ενισχύει την σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων  

     

16 Οι καλές εργασιακές σχέσεις συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης  

     

17 Είμαι ικανοποιημένος από τις μεθόδους 

που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την 

αξιολόγηση των εργαζομένων  

     

18 Πιστεύω ότι η αξιολόγηση των 

εργαζομένων είναι μια διαδικασία που 

πρέπει να καταργηθεί  

     

19 Βλέπω θετικά την χρησιμοποίηση νέων 

μεθόδων αξιολόγησης προσωπικού  

     

20 Πιστεύω ότι πρέπει να εισαχθούν νέα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους 

εργαζομένους  

     

21 Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα στον τρόπο 

λειτουργίας του τμήματος ανθρώπινου 

δυναμικού  

     

22 
Είμαι θετικός στο να αλλάξει το σύστημα 
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αμοιβών της επιχείρησης  

23 Πρέπει να εφαρμοσθεί ένα σύστημα 

αμοιβών που θα δίνει περισσότερα 

κίνητρα στους εργαζομένους να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους  

     

24 Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στο επίπεδο του 

μισθού μεταξύ ανώτατων και μεσαίων 

στελεχών  

     

 

Ευχαριστώ πολύ! 
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