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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατά τις τελευταίες δυο περίπου δεκαετίες, ο τραπεζικός τομέας διανύει μια 

περίοδο συνεχών αλλαγών και έντονης προσπάθειας εναρμόνισης  στις εκάστοτε 

οικονομικές και θεσμικές εξελίξεις, που διαδραματίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε όλες τις χώρες, υφίσταται συνεχείς διαρθρωτικές, 

οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να προσαρμοστούν 

στο νέο θεσμικό πλαίσιο που τους επέβαλε η απελευθέρωση των αγορών. Απαρχή των 

εξελίξεων αυτών αποτέλεσε η  καθιέρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς του 1985, η 

οποία συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση της προσδοκίας για ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών και κεφαλαίων εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 

προφανές λοιπόν, ότι ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο των ραγδαίων 

μεταρρυθμίσεων που έχουν συντελεστεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.     

Στη εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι τάσεις που παρουσιάζει 

το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο  αυτές διαμορφώθηκαν, έπειτα 

από την απελευθέρωση των αγορών και την καθιέρωση της ενιαίας τραπεζικής αγοράς. 

Μετά την κατάργηση των συνόρων και κατ’ επέκταση των  περιορισμών στην κίνηση 

κεφαλαίων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έρχονται αντιμέτωπα με συνθήκες σκληρού 

ανταγωνισμού  τιμών και προσφερόμενων προϊόντων. Κατέχοντας καθοριστική  θέση  στο 

θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας, το τραπεζικό σύστημα δέχεται τους καταιγισμούς των 

μεταβολών που υφίσταται όχι μόνο η ελληνική  οικονομία αλλά η παγκόσμια αγορά. Η 

πολύπλοκη λοιπόν σύνθεση της αγοράς απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά των 

τραπεζών αναφορικά με τη  διασφάλιση σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

 Για τους λόγους αυτούς παραθέτουμε τις τάσεις μετασχηματισμού του τραπεζικού 

κλάδου, οι οποίες προσανατολίζονται στη ανάπτυξη της καταναλωτικής και στεγαστικής 

πίστης, στην μείωση του υφιστάμενου λειτουργικού κόστους, στην αναδιάρθρωση της 

προληπτικής εποπτείας και της γεωγραφικής επέκτασης, της εισαγωγής νέων 

εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αλλά κυρίως στην 

αντιμετώπιση των κινδύνων. Στο επίκεντρο των επερχόμενων αλλαγών τίθεται ως 

κινητήρια δύναμη, η ανάγκη μεγιστοποίησης των δεικτών  κερδοφορίας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, έτσι ώστε  να καταφέρουν να εξασφαλίσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι των υπολοίπων οργανισμών του κλάδου. 

 Περαιτέρω, η ανάλυση μας εστιάζεται στις προοπτικές ανάπτυξης του εγχώριου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγορές και 
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συγχωνεύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων  που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις ανέδειξαν μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους οι 

οποίοι δεν άργησαν να κυριαρχήσουν στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό χώρο, ενώ 

παράλληλα ενίσχυσαν τις προοπτικές ανάπτυξης μικρότερου μεγέθους τραπεζικών 

ιδρυμάτων. Αποτελεί πάντως γεγονός, ότι οι επιπτώσεις της πρακτικής αυτής, άλλαξε 

ριζικά την λειτουργική και θεσμική μορφή των τραπεζών βελτιώνοντας κατά πολύ τους 

οικονομικούς δείκτες ρευστότητας, πιστωτικής επέκτασης, και του λειτουργικού  κόστους 

αυτών. Συνάγεται λοιπόν, ότι τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα δεν έχουν να ζηλέψουν 

τίποτα από τα ιδρύματα της Ευρωζώνης, δεδομένου ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης τους 

σημειώνουν συνεχή ανοδική πορεία, προσεγγίζοντας τα  αποτελέσματα των αντίστοιχων 

ευρωπαικών. Σημαντικό ρόλο στην πορεία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, έχουν 

διαδραματίσει τα ειδικά μέτρα εποπτικού ελέγχου από τις νομισματικές αρχές, η εφαρμογή 

των οποίων εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των τραπεζών.   

Η ευρωστία και η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος εξαρτάται 

κατά πολύ από τους θεσμοθετημένους κανόνες εποπτείας που ορίζει η Επιτροπή 

Βασιλείας. Υπό μία έννοια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η εποπτική διαδικασία έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των νομισματικών αρχών της χώρας, διότι η ομαλή συνέχιση 

της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και κατ΄ επέκταση η ισορροπία της 

οικονομίας, εξαρτάται κατά πολύ από την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτής. Οι τρόποι 

άσκησης εποπτείας αλλά και οι κανόνες εποπτείας που ορίζουν τα δυο Σύμφωνα της  

Βασιλείας θα αποτελέσουν το βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.             
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
 1. ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης 

αποτελεί  κύριο αντικείμενο επέκτασης των ελληνικών τραπεζών.  Παρά το γεγονός ότι ο 

τομέας αυτός στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλά ακόμα επίπεδα, συγκρινόμενος με τον 

αντίστοιχο της ευρωπαϊκής ένωσης, τελευταία παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη τάση, 

όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Η εξάλειψη των αυστηρών περιορισμών που 

ίσχυαν στο παρελθόν, σε συνδυασμό με τη ραγδαία μείωση των επιτοκίων, ώθησαν 

περαιτέρω τα νοικοκυριά στη ζήτηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Η 

Ελληνική αγορά κατοικίας  παρουσίασε σημαντική δυναμική ανάπτυξη κατά το διάστημα 

2001 – 2002. Ο συνολικός δανεισμός του εγχώριου ιδιωτικού τομέα αναφορικά με τα 

στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε κατά 39% το 2001, μετά από αυξήσεις της τάξεως του 31% 

το 2000 και 26% το 1999. Έως τα τέλη Μαρτίου 2002, η κατ’ έτος αύξηση ανήλθε στο 

40% . Παρόμοια αύξηση σημείωσαν τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια τα έτη 2003 

και 2004, ενώ έξαρση παρουσιάζει και ο  τομέας των πιστωτικών καρτών.   

Η απότομη αύξηση των πιστώσεων συνεχίζεται και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί 

περαιτέρω.  Μία από τις γρηγορότερα αυξανόμενες μορφές προσωπικής χρέωσης στην 

Ελλάδα είναι η πιστωτική κάρτα. Στα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια, αναμένεται ότι 

πιθανά να διπλασιαστούν σε σχέση με σήμερα οι υποθήκες και ο προσωπικός δανεισμός.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 

Το επίπεδο δανειοδότησης στην Ελλάδα, συγκρινόμενο με εκείνο της Ευρωζώνης 

παραμένει χαμηλό, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 50% του ενεργητικού, ποσοστό που 

βρίσκεται πολύ κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

πίνακα ( ΠΙΝΑΚΑΣ 2). Επιπλέον, η συγκέντρωση μεγάλων δανειοληπτών, ως ποσοστό 

των δανείων και του πρωτογενούς κεφαλαίου έχει μειωθεί λόγω του αυξημένου δανεισμού 

σε άτομα και της ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων. Επομένως, η επίπτωση 

από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να είναι λιγότερο 

σημαντική όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση των Ελληνικών τραπεζών, σε 

σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, στις οποίες η αύξηση της αποδοτικότητας του 

δανεισμού είναι σαφώς μεγαλύτερη. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η έξαρση του κύματος των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, έχει ανοίξει τον δρόμο της αυξημένης 

διείσδυσης των τραπεζικών ομίλων  στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη.  Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα οι ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι να βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να 

παρέχουν ποικίλα νέα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες στο κοινό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

 
 

 

 

1.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ   

 

Η  δύσκολη και χρονοβόρα προσαρμογή των τραπεζών στις νέες συνθήκες που 

επέβαλε η διεθνής συγκυρία, δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη 

διάφορων εταιριών, κυρίως ασφαλιστικών, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την ευκαιρία, 
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προσέλκυσαν και απέσπασαν πελάτες  που άλλοτε διαχειρίζονταν μόνο οι τράπεζες. Ετσι 

λοιπόν, τα τραπεζικά ιδρύματα βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον έντονο ανταγωνισμό που 

τους επέβαλαν, αυτή τη φορά όχι οι υπόλοιπες τράπεζες του κλάδου, αλλά οι θεσμικοί 

επενδυτές.  Η ισχυροποίηση των εξωτραπεζικών θεσμικών επενδυτών επηρέασε την 

στρατηγική των πιστωτικών ιδρυμάτων, προσανατολίζοντας τους στην παροχή 

παρόμοιων υπηρεσιών. Πέρα όμως από τον κίνδυνο απώλειας μέρους της πελατείας 

τους  που  καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα,  έρχονται αντιμέτωπα και 

με τον πιστωτικό κίνδυνο που δημιουργείται από τη χορήγηση δανείων τόσο στις 

επιχειρήσεις, όσο και στους ιδιώτες. 

Ο δανεισμός σε ένα μη παρεμβατικό περιβάλλον ελεύθερης αγοράς, ιδιαίτερα στους 

τομείς του καταναλωτικού δανεισμού, των πιστωτικών καρτών, των δανείων σε ξένο 

συνάλλαγμα και των υποθηκεύσεων, ανάγκασε τις τράπεζες να βελτιώσουν τα ήδη 

υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και να επενδύσουν περαιτέρω σε νέα, 

περισσότερο εξελιγμένα  καθώς και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πιστωτικές πολιτικές 

και διαδικασίες.  

Ο σύλλογος Τραπεζικών, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Τειρεσίας, παρείχε μία βάση 

δεδομένων, η οποία αναπτύσσεται ήδη από το 1994. Η βάση δεδομένων, γνωστή ως 

Τειρεσίας, διατίθεται πλέον online σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, όλων των 

υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, παρέχοντας δεδομένα σχετικά με τη συνολική χρέωση 

των δανειοληπτών καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν αρνητική πίστωση τους. Οι 

τράπεζες επίσης έχουν την ικανότητα ελέγχου του σχετικού πιστωτικού κινδύνου, μέσω 

τεχνικών ανοιχτών πιστωτικών λογαριασμών.  Η καθιέρωση της πρακτικής αυτής, έδωσε 

λύση στο πρόβλημα των τραπεζών αναφορικά με την προληπτική εκτίμηση των 

απωλειών από επισφαλείς πελάτες .  

Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002, οι 

ανεξόφλητες πιστωτικές κάρτες αυξήθηκαν κατά 54%, σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα 

των προηγούμενων ετών. Αυτό, για μια ακόμη φορά, δεν οφείλεται μόνο στο εξαιρετικά 

χαμηλό επίπεδο των κατόχων πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά 

και στον σκληρό ανταγωνισμό και στην προώθηση των προϊόντων από τις μεγάλες 

εμπορικές τράπεζες. Για παράδειγμα, το 2001, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας εξέδωσε 

260.000 νέες πιστωτικές κάρτες, πάνω από περίπου το 30% των καρτών της που 

κυκλοφορούσαν έως τότε. Η Alpha Bank, ο ηγέτης στην έκδοση πιστωτικών καρτών – με 

μερίδιο αγοράς περίπου 15% – εξέδωσε την εκατομμυριοστή της πιστωτική κάρτα Visa 

τον Σεπτέμβριο του 2001 – και αυτό εκτός από τις αντίστοιχες MasterCard και American 

Express.  
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Σύμφωνα με την Standard & Poor’s, η χρέωση μέσω πιστωτικών καρτών αποτελεί 

κατά παράδοση μεγαλύτερο στοιχείο κινδύνου για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, και 

παρακολουθεί στενά τον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης ανάπτυξης και κινδύνου 

που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Στα τέλη του 2001, ο συνολικός δανεισμός των 

καταναλωτών – συμπεριλαμβανομένων και των δανείων για την αγορά καρτών, 

ηλεκτρικών ειδών και πιστωτικών καρτών – έφτασε συνολικά τα 9.5 δις ευρώ ή λίγο 

περισσότερο από το 11% του συνολικού ανεξόφλητου χρέους του ιδιωτικού τομέα, το 

οποίο  έφτανε το 11.6%, το έτος 2000. 

Αναφορικά με το επίπεδο  των προβληματικών δανείων στο Ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα, κάθε τράπεζα έχει τη δική της μέθοδο κατάταξης και το δικό της εσωτερικό 

σύστημα αποτίμησης της πίστωσης. Συνεπώς, τα συνολικά επίπεδα των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων για τους πέντε μεγαλύτερες ομίλους εμπορικών τραπεζών – 

εκτός της ΑΤΕ, η ανάλυση της οποίας βασίζεται σε δεδομένα του δημοσίου- μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν απλώς σε μία γενική εκτίμηση του συστήματος. Η βάση δεδομένων της 

Standard & Poor’s του μέσου ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πέντε 

μεγαλύτερων τραπεζών, όσον αφορά στη συνολική δανειοδότηση, συνεχίζει να μειώνεται, 

με ποσοστό που έφτανε μόλις το 4% στο τέλος του 2001. Πρόκειται για σημαντική μείωση 

σε σχέση με τον υπολογισμό των στοιχείων κατά το έτος 1988 – περίπου 13%. Αυτό 

οφείλεται τόσο στην αναδιάρθρωση όσο και στην εξυγίανση (διαγραφές) λόγω της 

συγχώνευσης του συστήματος, καθώς και στην γρήγορη επέκταση των πιστώσεων.  

Παρόλο που το μέσο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Ελληνικών 

τραπεζών συνεχίζει να είναι υψηλό σε σύγκριση με εκείνο της Πορτογαλίας και της 

Ισπανίας, στο τέλος του 2001 ήταν ίσο με εκείνο που κατέγραψαν οι Πορτογαλικές 

τράπεζες το 1997, ενώ πιο πριν η μέση αύξηση της δανειοδότησης έφτανε το 25% για 

διάστημα μιας τετραετίας. Τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις πέντε 

μεγαλύτερες Ελληνικές εμπορικές τράπεζες κυμαίνονται από 2% έως 6,7%. Παρόλο που 

κορυφαίοι αναλυτές αναμένουν να συνεχιστεί αυτή η πτωτική τάση, αν και με αργότερους 

ρυθμούς, άμεσες βελτιώσεις αυτού του μέτρου της ποιότητας του ενεργητικού θα 

μπορούσαν κάλλιστα να καταργηθούν, λόγω τυχόν αντίξοων οικονομικών συνθηκών.  

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η δημοσιοποίηση της ποιότητας του ενεργητικού 

από τις Ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια, το σύστημα 

μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Αυτό θα γίνει πιο αισθητό όταν όλες οι τράπεζες 

υιοθετήσουν το σύστημα των ακίνητων λογαριασμών (IAS) έως το τέλος του 2003. 

Το επίπεδο των παροχών και των αποθεματικών για πιθανές ζημίες από 

δανειοδοτήσεις μπορεί να είναι παραπλανητικό κατά την ανάλυση της ποιότητας του 
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πιστωτικού χαρτοφυλακίου μιας Ελληνικής τράπεζας, ιδιαίτερα με βάση τα Ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα. Παλαιότερα, οι παροχές καθορίζονταν από τη φορολογία και δεν 

καθορίζονταν από την αποτίμηση του εγγενούς κινδύνου. Κατά έναν γενικό κανόνα, οι 

παροχές που αποτελούσαν συνολικά το 1% των μέσων δανείων εξέπιπταν φορολογικά. 

Όμως, σε περιόδους ανάγκης, οι τράπεζες έκαναν μεγαλύτερες παροχές. Ορισμένες 

ειδικές παροχές επίσης εκπίπτουν φορολογικά, αρκεί τα εν λόγω δάνεια να 

αποπληρώνονταν μέσα σε διάστημα οκτώ ετών. Η συγχώνευση και η αναδιάρθρωση των 

πρώην κρατικών τραπεζών εξυγίανε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των υπολοίπων 

δανείων και βελτίωσε τα ποσοστά κάλυψης. 

Τον Ιανουάριο του 1999, η Τράπεζα της Ελλάδας θέσπισε δια νόμου μία αυστηρή 

βάση παροχών (Πράξη 2442/99), που άρχισε να ισχύει το 2000, με την πρώτη αναφορά 

των τραπεζών σε αυτή να κατατίθεται τον Ιούνιο του 2000. Με την εφαρμογή αυτής της 

βάσης και τη μετάβαση στις αναφορές στο σύστημα των ακίνητων λογαριασμών (IAS), 

εκτιμάται ότι τα ποσοστά της κάλυψης των παροχών για τις Ελληνικές τράπεζες θα 

συνεχίσουν να βελτιώνονται πάνω του μέσου όρου. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, οφείλεται 

στην αύξηση των επιπέδων κάλυψης των πέντε μεγαλύτερων εγχώριων εμπορικών 

τραπεζών, και οι οποίες καλύπτουν το 82% του δανεισμού. Το 1988, η αναλογία των 

αποθεματικών για πιθανές ζημίες από δανειοδοτήσεις προς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

ήταν περίπου 40%. Αυτό αυξήθηκε σε περισσότερο από 78% στο τέλος του 2001. Εδώ 

θα πρέπει να δοθεί εξαιρετική προσοχή καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικά λογιστικά 

πρότυπα, αλλά η τάση παραμένει ανοδική.  
 

1.2.1. ΚΟΣΤΟΣ 

 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί τις τράπεζες σήμερα είναι 

η αντιμετώπιση του υψηλού  λειτουργικού κόστους. Τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σε 

συνεχή προσπάθεια ελαχιστοποίησης των δαπανών τους , αποσκοπώντας στην επίτευξη 

των προσδοκώμενων ποσοστών κερδοφορίας. Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η τάση 

εφαρμογής προγραμμάτων λειτουργικής αναδιάρθρωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί 

καλύτερος συντονισμός των εταιριών κάθε ομίλου και να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η 

τεχνολογία. Η μείωση του κόστους ως μέθοδος προσαρμογής των τραπεζών στις νέες 

συνθήκες της οικονομίας είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους. Πρώτον με 

τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος, δεύτερον με τις οικονομίες που προέρχονται από 

τη διαφοροποίηση στη προσφορά προϊόντος και τέλος με την αποτελεσματική διοίκηση 

των επιχειρήσεων (Χ-efficiency). 
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 Η μέθοδος που ακολουθείτε για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, 

επικεντρώνεται στην μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων και πολύ περισσότερο 

στην εκτέλεση συγκεντρωμένων εργασιών από τις κεντρικές υπηρεσίες. Οι τελευταίες 

προβλέψεις καταλήγουν στο ότι η συστηματική μείωση του λειτουργικού κόστους θα 

επιτευχθεί μέσω της αύξησης των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Ήδη οι τράπεζες βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης αυτού του προγράμματος, 

αφού διαφαίνεται ότι θα δώσει λύση σε πολλά προβλήματα. 

 Στο επίκεντρο των εξελίξεων αναμένεται να βρεθούν επίσης οι συγχωνεύσεις 

μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών οργανισμών, εκμεταλλευόμενες τις οικονομίες 

φάσματος και κλίμακας που θα προκύψουν. 

 

1.3 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι Ελληνικές τράπεζες χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τις εμπορικές 

τράπεζες (τόσο εγχώριες όσο και υποκαταστήματα ξένων τραπεζών) και στις ειδικευμένες 

τράπεζες. Ο διαχωρισμός αυτός - έκβαση ενός ιστορικού νομικού θεσμικού πλαισίου που 

απαιτούσε την εγκατάσταση ειδικευμένων ιδρυμάτων για συγκεκριμένους κλάδους και 

τομείς της οικονομίας – υφίσταται ακόμη, παρόλο που παροπλίζεται σταδιακά και 

χρησιμοποιείται κυρίως μόνο για στατιστικούς λόγους από την Κεντρική Τράπεζα. Στις 31 

Ιουλίου 2002, υπήρχε ένα σύνολο 62 πιστωτικών ιδρυμάτων, όπου περιλαμβάνονταν 20 

εμπορικές, 15 συνεργατικές και 21 ξένες τράπεζες. Οι τελευταίες λειτουργούσαν στην 

Ελλάδα με την μορφή υποκαταστήματος (13 εκ των οποίων προέρχονται από χώρες της 

Ε.Ε.).   

 

> ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

 
Οι εμπορικές τράπεζες επικρατούν στο σύστημα αυτό, με τις 5 μεγαλύτερες 

τράπεζες να διατηρούν ποσοστό 82% των συνολικών δανείων όλων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και το 86% των συνολικών καταθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2001. Οι 

εμπορικές τράπεζες μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ των εγχώριων νόμιμων 

οικονομικών ιδρυμάτων και των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών. Παρόλο που για 

πολλά χρόνια οι εγχώριες εμπορικές τράπεζες χωρίζονταν περαιτέρω σε ελεγχόμενες 

από το κράτος και ιδιωτικές τράπεζες, αυτός ο διαχωρισμός υποσκελίζεται όλο και 

περισσότερο, καθώς επικρατεί η τάση των ιδιωτικοποιήσεων . Στην ουσία, όλες οι 

εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα ανταγωνίζονται προς το παρόν σε ένα λίγο-πολύ 
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ισότιμο πεδίο. Στην πραγματικότητα, η αποτίμηση της ΕΤΕ (Εμπορική Τράπεζας της 

Ελλάδας)  δεν εκφράζει πλέον καμία υποστήριξη, λόγω της μειονοτικής κατοχής μετοχών 

από την κυβέρνηση. Η Standard & Poor’s θεωρεί ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να απεκδυθεί 

πλήρως τα μερίδια της ΕΤΕ πάνω του μέσου όρου καθώς και ότι η κυβέρνηση δεν 

επηρεάζει πλέον τη ΕΤΕ.  

 

>«ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ» ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

 
Η μεγαλύτερη από τις ειδικευμένες τράπεζες, που περιλαμβάνεται στα στατιστικά 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, εξακολουθεί να είναι η ΑΤΕ, της οποίας η 

αναδιάρθρωση συνεχίζεται, παρόλο που άρχισε στα τέλη του 1999. Το 1991, η ΑΤΕ 

απέκτησε πλήρη δυνατότητα λειτουργίας ως εμπορική τράπεζα, αλλά παρείχε εμπορικές 

τραπεζικές υπηρεσίες με μάλλον αργούς ρυθμούς, επικεντρώνοντας την κύρια δανειστική 

της δραστηριότητα στην γεωργία. Η αρχική προσφορά χρεογράφων για δημόσια εγγραφή 

της ΑΤΕ, έγινε τον Δεκέμβριο του 2000, με τη διάθεση ομολογιών να αυξάνεται στα 352 

εκατομμύρια ευρώ μέσω της δημόσιας εγγραφής στο Αμερικάνικο Χρηματιστήριο (ASE). 

Περαιτέρω στόχοι της ΑΤΕ περιλαμβάνουν: την έλξη ενός στρατηγικού επενδυτή ή 

εταίρου καθώς και περαιτέρω πωλήσεις κεφαλαίου κατά τμήματα. 

 Στις άλλες ειδικευμένες τράπεζες συμπεριλαμβάνονται δύο επενδυτικές τράπεζες: 

το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κυβέρνηση 

σχεδιάζει να ιδιωτικοποιήσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Εθνική Τράπεζα 

Ελλάδας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ), ενώ μετατρέπει το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων σε πιστωτικό ίδρυμα παντός σκοπού.  

 

1.3.1. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

  

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη σκληρού ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο, 

έχει ωθήσει τις τράπεζες στην ανάληψη σημαντικών επενδύσεων με σκοπό την 

αναδιάρθρωση των οργανωτικών τους δομών. Οι τράπεζες στη  προσπάθεια τους να 

ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση, προσανατολίστηκαν κυρίως στον 

εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Εκτιμάται ότι για την δεκαετία 1990-2000 το ύψος των  επενδύσεων των ελληνικών 

τραπεζών σε τεχνολογικό εξοπλισμό άγγιξε τα 2,5 δις ευρώ, και αναμένεται ότι θα αυξηθεί 

πολύ περισσότερο. Η τάση της ανάπτυξης και παροχής τραπεζικών υπηρεσιών με τη 



χρήση της τεχνολογίας, στηρίζεται  κυρίως σε δύο άξονες. Πρώτον, στο ( electronic 

banking) δηλαδή στις αυτοματοποιημένες συναλλαγές από τους πελάτες, και δεύτερον 

στο ( Εlectronic Data Interchange), δηλαδή στις τυποποιημένες ηλεκτρονικές  

διατραπεζικές συναλλαγές.  

Αναφορικά με το πρώτο σκέλος, η χρήση της  τεχνολογίας παρέχει  στους πελάτες 

των τραπεζών τη δυνατότητα εύκολης  πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες, δίνοντας 

έμφαση στην εξοικονόμηση χρόνου. Οι τεχνικές των ATMs- αυτόματων μηχανών, το 

internet banking, to Mobile banking, τα EFT/POS) είναι μερικές από τις μορφές του 

electronic banking. Συνεπώς, οι παραδοσιακοί τρόποι ταμειακών συναλλαγών 

αντικαθίστανται από αυτό το εξελιγμένο  κανάλι  διάθεσης  τραπεζικών προϊόντων ,το 

οποίο  αποκτά συνεχώς καινούριους χρήστες και ιδιαίτερα νέων ηλικιών . Πραγματικά, 

στην Ελλάδα  ρυθμός αύξησης συναλλαγών μέσω των αυτόματων ταμείων ΑΤΜς 

σημείωσε ραγδαία άνοδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το1998 στον ελληνικό χώρο ήταν 

εγκατεστημένα  2060 ΑΤΜς, ενώ το 2001 ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε αγγίζοντας τα 

4090  ΑΤΜς-ταμεία αυτόματων συναλλαγών.  

Ιδιαίτερα επιταχυνόμενη αύξηση σημείωσε και η χρήση τραπεζικών υπηρεσιών 

μέσω διαδικτύου όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. Ο αριθμός των χρηστών αυξήθηκε 

ραγδαία από 28 εκατ. το 1995 σε 350 εκατ. χρήστες το 2005   παγκοσμίως, τάση 

ενδεικτική για το μέλλον των τραπεζικών εργασιών.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
                                      Αριθμός χρηστών διαδικτύου 
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 Παρόλα αυτά, παρατηρείται ότι ο ρυθμός χρήσης του διαδικτύου καθώς και των 

ΑΤΜς από τους Έλληνες, παραμένει πολύ χαμηλότερος από τον ευρωπαικό μέσο όρο, 

όπως φαίνεται και στον ΠΙΝΑΚΑ 2. Όπως είδαμε και παραπάνω, ενώ στην Ελλάδα ο 

αριθμός των αυτόματων ταμείων  ΑΤΜς ήταν 2060 το έτος 1998, ο μέσος όρος στην 

Ευρώπη για το ίδιο έτος διαμορφώθηκε στα  5680ΑΤΜς.   

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
 

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα των (Ernst&Young and American Bankers 

Association) ,  η τάση που ισχύει διεθνώς είναι αυτή της επιβράδυνσης της διανομής 

τραπεζικών προϊόντων μέσω των υποκαταστημάτων. Η έρευνα αναφέρει ότι στην Ισπανία 

και την Πορτογαλία περίπου 20% λιγότεροι πελάτες ετησίως διενεργούν συναλλαγές στα 

υποκαταστήματα των τραπεζών. 

Τέλος, μια επιπλέον τάση που αναπτύσσεται τελευταία στον τομέα της τραπεζικής 

τεχνολογίας, είναι η λεγόμενη Εικονική Τράπεζα* (virtual banking). Στο επίκεντρο των 

αναλύσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων, βρίσκεται η ανάπτυξη της εικονικής τραπεζικής, η 

οποία σχετίζεται με τη διασύνδεση ποικίλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία 

παρέχονται στους πελάτες σαν μία ενότητα υπηρεσιών. Η τάση αυτή δηλώνει την 

πρόθεση των τραπεζών να προβούν στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών ,όχι μόνο με 

άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και με εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθώς και διάφορες 

επιχειρήσεις, οι οποίες δύναται να προσφέρουν συμπληρωματική τεχνογνωσία. 

Επιπρόσθετα, η δήλωση  ενδιαφέροντος πολλών τραπεζών για εκχώρηση μέρους των 
 13
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εργασιών τους σε θυγατρικές εταιρίες του ομίλου ή ακόμα και σε συμβούλους, εγκυμονεί 

σοβαρούς κινδύνους διατάραξης ακόμα και των θεσμικών  πλαισίων τους**. 

 

 

1.3.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

Σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν διεξαχθεί από τη Standard & Poor’s, αναμένεται 

ότι τόσο οι Τραπεζικές ασφάλειες, όσο και άλλες ασφαλιστικές εργασίες θα ενταχθούν, με 

γοργούς ρυθμούς, στους μεγάλους Ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους. Η ελληνική αγορά 

αποτελεί την 18η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αγορά, αναφορικά με τις ασφάλειες, ανάμεσα 

στην Πολωνία και στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Στον ελληνικό χώρο παρατηρείται ότι ένα 

μικρό ποσοστό του πληθυσμού έχει ασφάλεια πυρός ή κλοπής, ενώ  λιγότερο από το 

20% των ενηλίκων  έχουν ασφάλεια ζωής. Συμπερασματικά λοιπόν, το ποσοστό των 

δαπανών που σχετίζεται με ασφάλειες, εκτός της ασφάλειας ζωής, αναμένεται να αυξηθεί 

τα επόμενα χρόνια βάσει τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο κατά κεφαλήν εισόδημα 

της Ελλάδας, κάτι που αποδεικνύει ότι πρωταρχική ανάγκη είναι η προστασία της 

περιουσίας παρά της ζωής. 

 Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 108 ασφαλιστικές εταιρίες, πράγμα που 

σημαίνει ότι είναι πιθανό να χρειάζονται συγχωνεύσεις στον τομέα αυτό. Τα τελευταία 

χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συγχωνεύσεις ανάμεσα στον  κλάδο των 

ασφαλειών και τον τραπεζικό κλάδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συγχώνευση της Εταιρίας 

Γενικών Ασφαλειών Phoenix Ελλάδας Α.Ε. (τη δεύτερη σε μέγεθος ασφαλιστική εταιρία 

πλην της ασφάλειας ζωής) με την Metrolife-Εμπορική Εταιρία Ασφαλειών Ζωής Ελλάδας 

Α.Ε. το 2002, σχηματίζοντας την Phoenix Metrolife, ιδιοκτησία της Εμπορικής Τράπεζας 

της Ελλάδας. Το 2001, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος* δημιούργησε κοινοπραξία 50/50 

με την Predica, θυγατρική της Credit Agricole, για την πώληση των προϊόντων της 

τελευταίας στο δίκτυο της Εθνικής. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπως  και η Εταιρία 

Γενικών Ασφαλειών Ελλάδας Εθνική Α.Ε., ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, 

θυγατρική του ομίλου, παρέχει μία μεγάλη σειρά ασφαλειών, ανάμεσα στις οποίες 

ασφάλειες ζωής, ατυχημάτων, υγείας, πυρός και θανάτου. Τα προϊόντα προς το παρόν 

διανέμονται μέσω ενός μικρού αριθμού εγχώριων υποκαταστημάτων της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας (58 στον αριθμό) και 140 σημεία, τα οποία πωλούν αποκλειστικά  

 

*Πηγή: Δελτίου Διεθνούς Ένωσης Τραπεζών Ελλάδος ΟΤΟΕ 

**Πηγή: Άρθρο Μanaging the Virtual Bank 
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ασφάλειες ζωής, καθώς παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω ενός μεγάλου αριθμού 

ανεξάρτητων συμβούλων και ασφαλιστικών πρακτόρων. 
 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών της επιλογών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 

σχεδιάζει τη διασταυρούμενη πώληση περισσότερων προϊόντων τραπεζικής ασφάλισης, 

μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της. Η θέση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 

είναι εδραιωμένη, αφού είναι η δεύτερη σε μέγεθος εταιρία στις ασφάλειες ζωής (πάνω 

από το 17% του μεριδίου της αγοράς) και η μεγαλύτερη στις ασφάλειες πλην της 

ασφάλειας ζωής (περισσότερο από το 20%) ( βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1).  

 

Ο όμιλος Interamerican παραμένει ο ηγέτης της αγοράς στις ασφάλειες ζωής και 

υγείας, με μερίδιο αγοράς πάνω από 22%. Κατατάσσεται επίσης τέταρτη στις ασφάλειες 

πλην της ασφάλειας ζωής αγγίζοντας το 6%. 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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 17
 



 18

1.3.3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Η ένταξη των πιστωτικών ιδρυμάτων στο παγκόσμιο  χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον επέβαλε, όπως αναμενόταν, την προσαρμογή τους στις νέες, 

παγκοσμιοποιημένες πλέον, συνθήκες λειτουργίας και ανταγωνισμού.  Οι νέες αυτές 

συνθήκες, με τη σειρά τους οδήγησαν στην ολοκληρωτική μεταμόρφωση των τραπεζών. 

Στο νέο αυτό πλαίσιο οι τράπεζες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους 

προωθώντας συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες έτσι ώστε να ισχυροποιήσουν την 

θέση τους στον άκρατο ανταγωνισμό μέσω αύξησης της κερδοφορίας τους. Πολλοί 

παράγοντες έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συγκρινόμενο 

με τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών, είναι αρκετά ανταγωνιστικό. 

Αρχικά, για να εξετάσουμε την δυναμική του τραπεζικού συστήματος ως προς τον 

ανταγωνισμό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό λειτουργεί σε οικονομικές συνθήκες 

όχι και τόσο ευνοϊκές. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συγκρινόμενο με πολλές χώρες 

όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία   κ.α. παρουσιάζει μέτριο βαθμό συγκέντρωσης. Είναι 

γεγονός ότι οι καταναλωτές υφίστανται πλέον καταιγισμό διαφημιστικών τραπεζικών 

προϊόντων,  γενόμενοι αποδέκτες του άκρατου ανταγωνισμού των τραπεζών. Αυτός ο 

διαφημιστικός μαραθώνιος στοιχειοθετεί την ύπαρξη αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ 

των ελληνικών τραπεζών.  Άλλωστε, η ανταγωνιστικότητα του εγχώριου τραπεζικού 

συστήματος, είναι ο λόγος της συνεχούς μείωσης του μεριδίου των ξένων τραπεζικών 

ιδρυμάτων στην εγχώρια αγορά, το οποίο πλέον ανέρχεται μόλις στο 10%.  Τα τελευταία 

χρόνια, πολλές είναι οι ξένες τράπεζες που τελικά αποχώρησαν από την εγχώρια αγορά 

και επέστρεψαν στην έδρα τους δείχνοντας έτσι την αδυναμία τους να ανταγωνιστούν τις 

ελληνικές τράπεζες. Επιπρόσθετα, την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου πιστωτικού 

συστήματος έρχεται να επισφραγίσει η έντονη  παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις 

χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Το μερίδιο των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της 

πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας, ανέρχεται στο 35%, ενώ πολύ αυξημένο είναι και 

στην Βουλγαρία, όπου φτάνει το 19%. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις χώρες αυτές, η 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών δέχεται ισχυρή δοκιμασία, αφού έρχεται 

αντιμέτωπη με μεγάλους και εδραιωμένους πιστωτικούς οργανισμούς της Ευρώπης, 

έτοιμους και εκείνους να κατακτήσουν μερίδιο αγοράς. Τέλος, εξετάζοντας την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών κάτω από το πρίσμα των προσφερόμενων 

επιτοκίων, συμπεραίνουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν για μια ακόμη φορά το 

πλεονέκτημα. Αποτέλεσμα του αυξημένου ανταγωνισμού αλλά και της υιοθέτησης του 

ευρω  τα τελευταία χρόνια, είναι η μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων  στους 
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δανειολήπτες, δημιουργώντας έτσι τις  κατάλληλες προϋποθέσεις αύξησης της ζήτησης 

δανείων. Μελετώντας όλους τους παραπάνω παράγοντες που συνθέτουν την εικόνα της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τραπεζών, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο 

για τις τράπεζες να επιβιώσουν και να κερδοφορήσουν σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Στη προσπάθεια τους να συντονιστούν στο νέο πλαίσιο και να ενισχύσουν 

την κερδοφορία τους, προέβησαν αρχικά στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, δαπανώντας 

υψηλά κονδύλια για των εκσυγχρονισμό των συστημάτων τους, καθώς και σε νέες 

μεθόδους πληροφόρησης και διαχείρισης  των κινδύνων. Η απαίτηση για αύξηση των 

επενδυτικών δαπανών αντισταθμίστηκε με την πολιτική διεύρυνσης της πελατείας και της 

αύξησης των χορηγήσεων , προκειμένου να προστατευθεί η κερδοφορία, την τάση της 

οποίας θα εξετάσουμε αναλυτικά παρακάτω.    

 Τα τελευταία χρόνια η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, αποτέλεσε 

τη βασική αιτία αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και πολύ 

περισσότερο της αύξησης του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο.   Στη διευρυμένη 

πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανταγωνιστικότητα των τραπεζικών προϊόντων και κατ’ 

επέκταση των δεικτών ανάπτυξης, βρίσκεται στο επίκεντρο των προσδοκιών. Όλα τα 

πιστωτικά ιδρύματα  στην προσπάθεια τους να καταστήσουν την θέση τους 

ανταγωνιστική , προσπαθούν να βελτιώσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, 

προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδια τους στην αγορά. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

Ελληνικών τραπεζών εστιάζεται στην προσφορά πρωτοποριακών  χρηματοοικονομικών 

προιόντων, όπως για παράδειγμα οι τεχνικές factoring  και  forfeiting  ή ακόμα τα features 

και options, τα οποία συνεχώς εξελίσσονται έτσι ώστε να ικανοποιούν  περισσότερες 

ανάγκες . Κυρίως όμως ο ανταγωνισμός μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών εστιάζεται στην 

μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και στην αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων με 

σκοπό την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού πελατείας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο 

ανταγωνισμός εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονος στον τομέα των αναδοχών( underwritings).  

Μια από τις πιο σημαντικές ενδείξεις του αυξημένου ανταγωνισμού που υφίστανται 

τα πιστωτικά ιδρύματα τελευταία, είναι η ραγδαία αύξηση που σημειώνουν οι 

διαφημιστικές δαπάνες των τραπεζών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για το έτος 2001, η 

διαφημιστική δαπάνη των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας κατά πολύ εκείνο των υπόλοίπων τραπεζών της 

Ευρωζώνης.  

Σύμφωνα με αναλύσεις, το εγχώριο τραπεζικό συστήματα κατέχει ιδιαίτερα ισχυρή 

θέση στο ευρύτερο περιβάλλον των ευρωπαικών τραπεζικών συστημάτων, δεδομένου ότι 

η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών άγγιξε το 
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14,4% για το 2004. Η απόδοση αυτή των ελληνικών τραπεζών υπερίσχυσε την αντίστοιχη 

απόδοση των τραπεζών της Ευρωζώνης κατά 2.5%*, επιβεβαιώνοντας την θετική πορεία 

των ελληνικών τραπεζών. Αλλά, και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, οι ελληνικές 

τράπεζες κατέχουν για μια ακόμη φορά το πλεονέκτημα. Πρωτάκουστο για τα ελληνικά 

δεδομένα, το 2004 οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες σημείωσαν καλύτερο δείκτη 

κόστους προς έσοδα, ο οποίος ανήλθε στο 57,4%, συγκρινόμενες με τις ευρωπαϊκές 

τράπεζες. Όπως σημείωσε και ο Πρόεδρος της EFG-Eurobank κ. Ξενοφών Νικήτας << 

θετικό είναι το συμπέρασμα για το πιστωτικό μας σύστημα που ισάξια και σε πολλούς 

τομείς υπέρτερα, συναγωνίζεται αντίστοιχους οργανισμούς στο ευρωπαϊκό και διεθνές 

περιβάλλον. Τα  πιστωτικό μας σύστημα, στη πλειοψηφία του τουλάχιστον είναι ισχυρό και 

κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι ότι πετυχαίνει υψηλή βαθμολόγηση από τους διεθνείς οίκους. 

Αυτό αντανακλάται και στην εμπιστοσύνη με την οποία αντιμετωπίζουν οι διεθνείς 

επενδυτές τις αξίες μας>>. 

Τις εκτιμήσεις του κ.Ξ.Νικήτα για την αλματώδη πορεία του εγχώριου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα οικονομικά 

αποτελέσματα  της ΕFG-Eurobank για το έτος 2004. Ειδικότερα, η μερισματική απόδοση 

των μετοχών αυξήθηκε κατά 2,8% το 2004 συγκριτικά με το 2003 , ενώ το μέρισμα  

 

σημείωσε αύξηση της τάξης του 20% αντίστοιχα. Αξίζει να τονίσουμε ότι η συνολική αξία 

των μερισμάτων που διανεμήθηκαν στους μετόχους ανήλθε στο ποσό των 226 εκ.ευρω, 

γεγονός που κατατάσσει την EFG-Eurobank στην υψηλότερη θέση του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον, η πορεία της μετοχής της EFG-Eurobank  σημείωσε 

την υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες , η οποία 

έφτασε στο 64,4%, καθιστώντας την ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο ευρύτερο ευρωπαϊκό 

περιβάλλον.    

Σύμφωνα με την J. MORGAN ο ελληνικός τραπεζικός τομέας χαρακτηρίζεται 

εξαιρετικά ελκυστικός, δεδομένου ότι σημειώνει μεγάλη αύξηση στις αποδόσεις του, 

συγκρινόμενος με  τους αντίστοιχους  ευρωπαϊκούς. Είναι γεγονός ότι οι γρήγοροι ρυθμοί 

ανάπτυξης στην λιανική τραπεζική, όπως και οι δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη 

ενισχύουν πολύ την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Η δυναμική που 

αναπτύσσεται στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την 

αύξηση των χορηγήσεων. 

 

 

*Πηγή:Δελτίο Διεθνής Ενωση Τραπεζών 
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 Το 2000 οι χορηγήσεις δανείων αυξήθηκαν κατά 32%, ενώ το 2001 ανήλθαν στο 

26%  22% το 2002 και 17% το 2003. Ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης για το 2004 

προσέγγισε  στο 18%, με τη μερίδα του λέοντος να πηγαίνει σε στεγαστικά και 

καταναλωτικά δάνεια. Τα εντυπωσιακά αυτά νούμερα, ενισχύονται από το συνολικό θετικό 

οικονομικό περιβάλλον της χώρας και αναμένεται να συνεχίσουν την θετική πορεία που 

διαμορφώνουν. Στα επόμενα χρόνια ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να επωφεληθεί από 

παράγοντες όπως η αύξηση του πληθυσμού ( λόγω εγκατάστασης μεταναστών κυρίως) 

το οικονομικό αποτέλεσμα των ολυμπιακών αγώνων, τις επενδύσεις της ευρωπαϊκής 

ένωσης και τις επεκτάσεις των τραπεζών στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης.  

Σύμφωνα με την J Ρ MORGAN, η τιμή μετοχής της Εθνικής Τράπεζας και της 

Alpha Bank αναμένεται να διαμορφωθεί στα 24* ευρω, ενώ αντίστοιχα  της EFG-

Eurobank και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22 ευρω και 12,5 ευρω αντίστοιχα. Αποτελεί γεγονός ότι η 

υψηλή ρευστότητα των τραπεζών , όπως και η καλή εικόνα που παρουσιάζουν, είναι 

αποτέλεσμα κυρίως του πλάνου επανασυγκρότησης του νέου management. 

 Παράλληλα κινούνται και τα οικονομικά αποτελέσματα της EFG-Eurobank 

Ergasias, η οποία σημειώνει εξαιρετικές αποδόσεις στην λιανική τραπεζική καθώς οι 

στρατηγικές κινήσεις της προσανατολίζονται στην επέκταση προς την ρουμανική και 

βουλγαρική αγορά.   

Στη ζώνη μεσαίας κεφαλαιοποίησης , η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ αναδεικνύεται σε 

πρωταγωνιστή, δεδομένου ότι αριθμεί 257 καταστήματα στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα  

Βαλκάνια, ενώ ελέγχει ένα 10% της ελληνικής αγοράς. 

Συγκρινόμενη με τις παραπάνω τράπεζες,  η Εμπορική θεωρείται η λιγότερο 

ελκυστική από τις τράπεζες που καλύπτει η J P MORGAN. Ωστόσο τα σχέδια 

αναδιοργάνωσης της νέας διοίκησης δημιουργούν θετικές προοπτικές. Σύμφωνα με τις 

αναλύσεις ειδικών, η Εμπορική έγινε πιο αδύναμη τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα 

της κακής διοίκησης και των στρατηγικών ανευ στόχων.    

Τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών , όπως διαμορφώνονται τα 

τελευταία χρόνια, δείχνουν ότι δεν είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στη σημερινή 

κατάταξη των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών στο άμεσο μέλλον, ενώ αναμένονται θετικές 

περαιτέρω βελτιώσεις στη κερδοφορία και στην ανταγωνιστικότητα τους.  

 

 

Πηγή: Greek Financial Institutions 21-7-04 by Yiannis Papadoyiannis-Kathimerini 
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Το 2003 ήταν μια καλή χρονιά για τις μεγάλες τράπεζες, οι οποίες κατάφεραν ένα 

ανοδικό ρυθμό στο καθαρό εισόδημα. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, παρά την 

έντονη ανταγωνιστικότητα και τα  χαμηλά επιτόκια που διαμορφώνονται στην Ελλάδα . Η 

αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο εισοδηματικών πολιτικών 

και αύξηση στη λιανική τραπεζική, αφού οι τράπεζες ευνοούνται από μια ισχυρή ελληνική 

οικονομία. Επιπρόσθετα, η δυναμική του τραπεζικού κλάδου ενισχύθηκε κατά βάση από 

την αύξηση των προμηθειών, που σχετίζονται με την ανάπτυξη παραδοσιακών 

τραπεζικών προϊόντων καθώς και  δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά, όπως 

το χρηματιστήριο. Πολύ περισσότερο όμως, οι ελληνικές τράπεζες απέκτησαν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κυρίως με την εφαρμογή της πολιτικής  αύξησης της 

προσφοράς νέων και ανταγωνιστικών προιόντων.  

Ενώ το περιβάλλον δραστηριοποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι ευνοϊκό, το 

μέλλον επιφυλάσσει και ευκαιρίες. Η εσωτερική αγορά αναπτύσσεται πολύ γρήγορα 

δίνοντας στις τράπεζες μεγαλύτερη δυνατότητα να κερδίσουν εισόδημα από τόκους και 

προμήθειες. Ταυτόχρονα αρχίζουν να βλέπουν τα πλεονεκτήματα από τις σημαντικές 

επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών 

συστημάτων και εσωτερικής αναδιάρθρωσης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

παραγόντων, οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες αναμένεται να συνεχίσουν τα καλά 

αποτελέσματα το 2005. Ωστόσο η μελλοντική ανάπτυξη πρέπει να μετριαστεί από την 

ανάγκη ελέγχου του πιστωτικού ρίσκου, να υιοθετήσουν πιο συντηρητικές πολιτικές , να 

συνεχίσουν να βελτιώνουν την ποιότητα των κεφαλαίων και να δυναμώσουν την 

κεφαλαιακή επάρκεια.  

   Το αυξημένο ενδιαφέρον στο λιανικό δανεισμό και η απόλυση από χαμηλού 

ρίσκου κρατικές μετοχές, έχουν αυξήσει το ρίσκο των τραπεζών. Ωστόσο ενώ τα 

συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ρίσκου αναβαθμίζονται, πρέπει να δοκιμαστούν 

σε μια οικονομική ύφεση. 

Τα τελευταία χρόνια   η νομισματική πολιτική που ασκήθηκε από την ΕΚΤ , 

συνέβαλε ουσιαστικά στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της επενδυτικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα ,κυρίως μέσω της σημαντικής μείωσης των επιτοκίων. 

Σήμερα στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, 

γεγονός που προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ελληνικές τράπεζες. Πραγματικά, 

το πρώτο εξάμηνο του 2005 το επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων ανήλθε στο 

3.6%, δηλαδή μόνο 0,3% πάνω από τον διαμορφωμένο πληθωρισμό. Από την άλλη 

πλευρά, από το 2002 έως και σήμερα το κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων 
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βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τον ρυθμό αύξησης των τιμών των κατοίκων της 

Ελλάδας*.       

Κατά τη δεκαετία του 1990, παράλληλα με τις υπεράριθμες προσπάθειες που 

σημειώθηκαν για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος , η Τράπεζα της Ελλάδος  

προσανατολίστηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

τραπεζών. Ετσι, η Τράπεζα της Ελλάδος  θέσπισε εποπτικούς κανόνες, οι οποίοι 

συνετέλεσαν τόσο στην αύξηση  της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, όσο και στην 

ενίσχυση του ανταγωνισμού του πιστωτικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων 

αυτών, οι τράπεζες βρέθηκαν στη πλεονεκτική θέση πρώτον, να κατέχουν μεγάλη 

κεφαλαιακή επάρκεια ικανή να στηρίξει την αυξημένη πιστωτική επέκταση προς τον 

ιδιωτικό τομέα ( 17% 2001-2005), δεύτερον, να προσαρμόσουν τα επιτόκια τους στα 

χαμηλά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος να προσφέρουν ποικίλες τραπεζικές 

υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών τους.  Ωστόσο, η διατήρηση της 

ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο διεθνές πλαίσιο, 

επιβάλλει  την εξάλειψη ορισμένων αδυναμιών οι οποίες λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, όπως στο μικρό μέγεθος των ελληνικών τραπεζών 

που μειώνει την ανταγωνιστικότητα τους σε διεθνές επίπεδο, στην περιορισμένη χρήση 

των διατραπεζικών ηλεκτρονικών συστημάτων κ.α  

 Αξίζει να σημειώσουμε ότι την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει 

τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ <<15>> , επιτυχία που οφείλεται 

κυρίως στην σωστή τραπεζική διαμεσολάβηση. Είναι γεγονός ότι οι εμπορικές τράπεζες 

κατέχουν ηγετική θέση στο χρηματοπιστωτικό τομέα , καθώς το ενεργητικό τους ανέρχεται 

στο 90% του συνολικού ενεργητικού του τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών και χρηματιστηριακών εταιριών. 

Προκύπτει λοιπόν εύλογα, ότι το τραπεζικό σύστημα κατέχει την ηγετική θέση  στον 

χρηματοοικονομικό τομέα της χώρας , ενώ ο έντονος ανταγωνισμός  που αναπτύσσεται 

δημιουργεί προϋποθέσεις μείωσης του κόστους δανεισμού. Ολοκληρώνοντας την 

ανάλυση μας, τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις 

σημαντικές προκλήσεις που ορίζει το διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

τραπεζών της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, οι τράπεζες λειτουργώντας μέσα στο έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να αντεπεξέλθουν  στις 

 

 

*. Πηγή: Αρθρο Π.Θωμόπουλος ΒΗΜΑ Αρ.Φύλλου 14527 )       
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 πιέσεις που δημιουργεί η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία  

επηρεάζει τις επιδόσεις τους, και από την άλλη καλούνται να συχνοτιστούν με τις ραγδαίες 

αλλαγές στο σύστημα εποπτείας και διάρθρωσης του πλαισίου λειτουργίας τους. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τις υπόλοιπες τράπεζες, και περισσότερο με την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, και καθορίζει τις στρατηγικές της ανάλογα, έτσι ώστε 

να εξασφαλίσει ένα  δυναμικό και κατ’ επέκταση ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό τομέα.  

 
Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι λιγότερο ανεπτυγμένο σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα Ευρωπαϊκά. Ωστόσο, ωριμάζει γρήγορα και χρησιμοποιεί προς όφελος του τα 

τεχνολογικά και μεθοδολογικά επιτεύγματα, που έχουν ήδη εφαρμόσει οι Ευρωπαίοι 

ομόλογοι του. Υιοθετώντας παρόμοιες στρατηγικές, οι μεγάλες Ελληνικές τράπεζες 

χρησιμοποιούν τη γρήγορη εγχώρια ανάπτυξη ώστε να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας 

που θα παρέχουν την πλατφόρμα από την οποία μπορούν ευκολότερα να προωθηθούν 

στο πολύ πιο ανταγωνιστικό διεθνές οικονομικό προσκήνιο. Το μέγεθος αυτών των 

τραπεζών δεν υπάγεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κλίμακας, αλλά στις 31 

Δεκεμβρίου 2001, τρεις τράπεζες – η Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδας, η Alpha Bank Α.Ε. 

και η EFG-Eurobank-Ergasias Α.Ε. – συγκαταλέγονταν στις πρώτες 100 της Ευρώπης, 

όπως υπολόγισε αμερόληπτα η Tier 1. 

 

> ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Τα επιτόκια μειώθηκαν σημαντικά αμέσως μετά την ένταξη στο ενιαίο νόμισμα του 

ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 1999, το ημερήσιο επιτόκιο καταθέσεων ήταν 10,25% - αυτό 

μειώθηκε στο 3,75% μέχρι το τέλος του 2000, ώστε να συμμορφωθεί με τα κριτήρια 

ένταξης στην ενιαία Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα. Κατά συνέπεια, ο όγκος της 

δανειοδότησης αυξήθηκε σημαντικά από το χαμηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης.  

Καθώς ο όγκος της δανειοδότησης συνεχίζει να αυξάνεται, ως ποσοστό του 

ενεργητικού, εκτιμάται ότι παρά το μεγάλο ποσοστό δανειοδότησης σε άτομα και σε 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τα περιθώρια επιτοκίου θα παραμείνουν υπό πίεση λόγω της 

πιθανής μείωσης των βασικών μισθών και του λιγότερου ελαστικού κόστους των 

εταιρικών και θεσμικών διαθέσιμων χρηματικών πόρων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

Standard & Poor’s μεσοπρόθεσμα οι ανταγωνιστικές στρατηγικές τιμολόγησης μεταξύ των 

τραπεζών θα οδηγήσουν σε συνεχή μείωση των περιθωρίων επιτοκίου. Ωστόσο, καθώς 

συνεχίζονται οι πιέσεις για την αποδοτικότητα της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας 
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της Ελλάδας, μπορεί να σημειωθεί ακόμη σκληρότερος ανταγωνισμός. Οι προσπάθειες 

των τραπεζών για διαφοροποίηση των υπηρεσιών τους θα πρέπει να συνεχίσουν να 

πιέζουν το βασικό άτοκο εισόδημα, μετά την εξάλειψη των επιπτώσεων στις τιμές των 

μετοχών που οφείλονται στην αγορά.  Καθώς η συνεχής εισροή άτοκου εισοδήματος 

δέχτηκε ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις το 2002, παρ’ όλ’ αυτά, πηγές υψηλότερων 

εισοδημάτων πιθανά θα  υπάρξουν μόνο μέσα από την αύξηση του όγκου δανειοδότησης.  

 

Μέχρι πρόσφατα η γκάμα των προσφερόμενων τραπεζικών προιόντων υπήρξε 

πολύ περιορισμένη, αντιθέτως σήμερα οι Ελληνικές τράπεζες προσφέρουν περισσότερα 

προϊόντα εφάμιλλα εκείνων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τη δεκαετία του 1990, οι 

τράπεζες προσέφεραν μία σχετικά μικρή γκάμα προϊόντων. Τα μόνα πραγματικά 

διαδεδομένα προϊόντα διαθέσιμα στους επιμέρους καταναλωτές ήταν απλές καταθέσεις 

όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις-διάρκειας συνήθως τριών και έξι μηνών. Υπήρχαν 

ελάχιστα ειδοποιά χαρακτηριστικά μεταξύ των τραπεζών, όσον αφορά τη γκάμα των 

προϊόντων τους. Για παράδειγμα, από άποψη δανεισμού, η καταναλωτική πίστωση ήταν 

ουσιαστικά ανύπαρκτη, ενώ για ένα ενυπόθηκο δάνειο, ο δανειολήπτης θα έπρεπε να 

πάει σε έναν από τους δύο μόνο δανειστές. Τώρα, οι περισσότερες τράπεζες παρέχουν 

πλήρη σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων, repos και αντίστροφα repos (πώληση χρεογράφων 

από την Κεντρική Τράπεζα), προϊόντα ασφάλισης (συχνά μέσω θυγατρικών εταιριών) και 

πολλά άλλα πολύπλοκα προϊόντα. Συνάγεται λοιπόν ότι οι τράπεζες μπορούν επάξια να 

σταθούν στον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται διεθνώς, αφού είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν μεγαλύτερο φάσμα πελατείας.  

 

 

> ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  
 Η δομή του φορολογικού συστήματος, σε συνδυασμό με τη σταδιακή διαμόρφωση 

μιας πιο ισχυρής επενδυτικής αντίληψης, που υποστηρίχθηκε από την αναδιαρθρωμένη 

Ελληνική οικονομία, καθώς επιτυγχάνονταν η σύγκλιση της προς την ενιαία Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Μονάδα, πυροδότησε την επένδυση των παραδοσιακών αποθεματικών των 

τραπεζών σε αμοιβαία κεφάλαια. Πολλές τράπεζες χρησιμοποίησαν την ονομασία και τα 

υποκαταστήματα τους για να προσφέρουν διαχείριση περιουσίας και μεσιτικές εργασίες, 

μειώνοντας κατά συνέπεια την εξάρτηση από το κόστος καταθέσεων χαμηλού περιθωρίου 

για την εισροή εισοδήματος με ανταποδοτικό τέλος. 
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Παρόλο που μέχρι το 1999, οι διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι στην κεφαλαιαγορά 

επικράτησαν στο υπό διαχείριση ενεργητικό, με την αύξηση στο χρηματιστήριο, οι 

επενδυτές στράφηκαν στα ίδια κεφάλαια, που αυξήθηκαν πάνω από 40%* των συνολικών 

διαχειριζόμενων κεφαλαίων, σε σύγκριση με το κάτω του 5% το 1998. Η αρνητική 

απόδοση του Αμερικάνικου Χρηματιστηρίου (ASE) το διάστημα 2000 έως 2001 επέδρασε 

αρνητικά στην εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως υπολογίστηκε με βάση τα 

διαχειριζόμενα κεφάλαια, ιδιαίτερα λόγω της μείωσης της δημοτικότητας και της τιμής των 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα αποκαρδιωτική για πολλές Ελληνικές 

τράπεζες, οι οποίες – ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 – αντιμετώπισαν τα 

αμοιβαία κεφάλαια ως έναν αναπτυσσόμενο τομέα, κυρίως ως έναν τρόπο 

διαφοροποίησης της εισροής εισοδήματος. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι 

επενδυτές δεν αποσύρθηκαν από τα αμοιβαία κεφάλαια, αλλά για μια ακόμη φορά δίνουν 

περισσότερη έμφαση στους διαθέσιμους χρηματικούς πόρους της κεφαλαιαγοράς.  

 

1.4.ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 

Αναφορικά με την τραπεζική εποπτεία, η τάση που παρατηρείται στους κόλπους της 

ενοποιημένης Ευρώπης, είναι η καθιέρωση μιας ενιαίας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής 

του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η τάση αυτή αναφέρεται σε δύο κυρίως μεθόδους: Η 

πρώτη αφορά την ανάγκη επαρκούς εποπτείας όμοιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

που παρέχονται από διαφορετικούς οργανισμούς και ελέγχονται από ξεχωριστές  αρχές, 

ενώ η δεύτερη μέθοδος σχετίζεται με την άσκηση συνολικής εποπτείας στους 

χρηματοοικονομικούς ομίλους, ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη  εικόνα 

των κινδύνων  του ομίλου. 

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρακτική των προαναφερόμενων κανόνων εποπτείας 

εφαρμόζεται σε πολλές χώρες όπως στην Μ. Βρετανία και στο Βέλγιο*. Οι ανωτέρω 

χώρες κατάφεραν να επωφεληθούν από την εφαρμογή των κανόνων αυτών, 

εκμεταλλευόμενες στο έπακρο τις θετικές επιδράσεις τους για την οικονομία , 

λειτουργώντας  έτσι ως πρότυπα για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Αναφορικά με το  εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, πιθανολογείται ότι η εφαρμογή 

των ανωτέρω κανόνων εποπτείας  θα συντελέσει  στην αποτελεσματικότητα της 

εποπτικής λειτουργίας. Αρχικά η καθιέρωση μιας ενιαίας εποπτικής αρχής θα συμβάλλει 

τα μέγιστα στην εξομάλυνση των ενδεχόμενων συγκρούσεων μεταξύ ιδρυμάτων που 
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ανήκουν στον ίδιο όμιλο, ενώ  είναι δυνατό να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού και τέλος, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      *Πηγή:Βank Industry  Risk Analysis Hellenic Republic 
 

*Πηγή: Άρθρο Η πολιτική της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 

Βήμα Ζέτα Ζήκου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

2.1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ  
 
 

Η τάση των εξαγορών και συγχωνεύσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

ξεκίνησε δυναμικά στην Αμερική  την δεκαετία του 80  και εξαπλώθηκε με γρήγορους 

ρυθμούς ανά την υφήλιο μέσα στην επόμενη δεκαετία. Κατά την περίοδο 1990-2001 το 

50% περίπου του συνόλου των  συγχωνεύσεων  και εξαγορών που υλοποιήθηκαν, 

αφορούσε  μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μελέτης που διεξάχθηκε από το Group of ten, όπου 

αναφέρεται ότι  το 1998 από  τις 1Ο μεγαλύτερες  συγχωνεύσεις που ολοκληρώθηκαν 

στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα της Αμερικής, οι 4  αφορούσαν τον τραπεζικό 

κλάδο. Η  τάση αυτή των εξαγορών και συγχωνεύσεων παραμένει το ίδιο έντονη και στον 

ευρωπαϊκό χώρο όπως θα εξετάσουμε παρακάτω.  

Την περίοδο 1995-2000 σημειώθηκε έντονη κινητικότητα στο χώρο των 

ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τις συγχωνεύσεις. Μάλιστα, 

πραγματοποιήθηκαν 2153 συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων με 

έδρα είτε την ίδια χώρα, είτε  γειτονικών χωρών, είτε ακόμα και με πιστωτικά ιδρύματα 

εκτός των συνόρων της ευρωπαϊκής ένωσης.  Μέσα στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας 

αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, η Ελλάδα δεν θα 

μπορούσε να μην ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις. 

(Μελέτη Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας-FEDERAL RESERVE BANK OF 

DALLAS FINANCIAL INDUSTRY ISSUES)      

 

Στην Ελλάδα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δέχτηκαν την τάση των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων με σχετική καθυστέρηση συγκρινόμενα με εκείνα της Ευρώπης. Η 

συνεχής προσπάθεια των τραπεζών να ασκήσουν τις επεκτατικές τους στρατηγικές, 

ερχόταν αντιμέτωπη με πλήθος εμποδίων που έθετε η διαμορφωμένη οικονομική 

κατάσταση της χώρας. Το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο, η έντονη κρατική ιδιοκτησία καθώς και 

οι μειωμένες οικονομικές προοπτικές της αγοράς, ήταν λίγοι από τους  παράγοντες που 

λειτούργησαν αποτρεπτικά στην προσπάθεια των τραπεζών να προβούν σε εξαγορές και 
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συγχωνεύσεις. Το μη ευνοϊκό αυτό περιβάλλον, δέχτηκε το πρώτο πλήγμα με την 

δημιουργία της ενιαίας αγοράς το 1986. Η καθιέρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

οδήγησε σε μεγάλο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών, τόσο στην Ευρώπη  όσο 

και στην Ελλάδα. Από το 1994 και έπειτα οι οικονομικές συνθήκες της χώρας σημείωσαν 

ραγδαία βελτίωση. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή, είχε η ένταξη της χώρας 

στην οικονομική νομισματική ένωση, η δημιουργία προοπτικών επέκτασης στις χώρες της 

Βαλκανικής καθώς και η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος . Η 

μετάβαση αυτή της οικονομίας στις  νέες  συνθήκες, ευνόησε τη πρόθεση των τραπεζών 

για εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίες δεν άργησαν να μεταβάλλουν τα μερίδια αγοράς 

τους. 

 Το διάστημα μεταξύ 1998 και 2001 ολοκληρώθηκαν 14 εξαγορές ελληνικών 

τραπεζών , αριθμός μεγάλος για τα ελληνικά δεδομένα συγκριτικά με το σύνολο των 

τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μετά το 2001 η τάση αυτή των 

εξαγορών παρουσίασε μία κάμψη , κυρίως λόγω του γενικότερου κακού οικονομικού 

κλίματος στις διεθνείς αγορές 

Αξίζει να προσθέσουμε ότι η πρακτική των εξαγορών και συγχωνεύσεων αποτελεί 

πλέον  επιτακτική ανάγκη, που έχει επιβληθεί στα πιστωτικά  ιδρύματα από το νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας.  

Η ανάγκη περικοπής του κόστους λειτουργίας των τραπεζών δια μέσου της 

μείωσης του αριθμού των καταστημάτων και του απασχολούμενου προσωπικού , η 

ανάγκη μεγιστοποίησης των δεικτών κερδοφορίας καθώς και η χρήση της τεχνολογίας 

είναι μερικοί από τους παράγοντες που ενίσχυσαν το κύμα των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Στον ελληνικό χώρο η 

μεγαλύτερη εξαγορά που έχει να επιδείξει ο τραπεζικός κλάδος είναι η εξαγορά της 

Ιονικής Τράπεζας από την ΑLPHA BANK ,η οποία και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το 

2001 η Εθνική Τράπεζα ( η οποία και κατέχει τη πρώτη θέση σε μέγεθος), ανακοίνωσε 

την επιδίωξη της να    συγχωνευτεί με την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδος την 

ALPHA BANK ,χωρίς όμως επιτυχία. Στόχος των διοικούντων της Εθνικής ήταν η 

δημιουργία ενός μεγάλου οργανισμού ικανού να σταθεί στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

των διεθνών αγορών. 

Η EFG-Eurobank έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στο τομέα των εξαγορών 

ελληνικών και ξένων ιδρυμάτων. Κατάφερε να εξαγοράσει το 75% της Τράπεζας Αθηνών 

ενώ υπήρξε επιτυχής και η εξαγορά της τράπεζας Κρήτης. Πολύ αργότερα κινήθηκε στην 

εξαγορά της τράπεζας Εργασίας κατακτώντας έτσι ηγετική θέση ανάμεσα στους 

ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους. Πέρα από τις επιτυχίες που σημείωσε η ΕFG-Eurobank 
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στον ελληνικό χώρο η δραστηριότητα της δεν άργησε να επεκταθεί και σε  οργανισμούς 

του εξωτερικού. Ετσι λοιπόν, εξαγόρασε την Interbank της γαλλικής Credit Lyonnais 

καθώς και την βουλγάρικη  Post Bank .Το 2004 προέβει στην εξαγορά της Ιntertust 

ΑΕΔΑΚ από τις Eureko και Novabank.  

Στις επιτυχείς εξαγορές συγκαταλέγεται και η εξαγορά της Μακεδονίας Θράκης 

καθώς και της Χios Bank από την τράπεζα Πειραιώς, ενισχύοντας έτσι το ρόλο της 

Πειραιώς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

Μεγάλο ενδιαφέρον τέλος, παρουσιάζει η πορεία της Εμπορικής Τράπεζας. Το 

1997 η Εμπορική Τράπεζα εκδήλωσε ενδιαφέρον  πώλησης του πλειοψηφικού ποσοστού 

της, στην Τράπεζα Αττικής, η οποία και δέχτηκε τη πρόταση. Λίγα χρόνια αργότερα οι 

διοικούντες του ομίλου αποφάσισαν την πώληση του 51% της συμμετοχής της στην Ιονική 

Τράπεζα η οποία υπήρξε θυγατρική της  Εμπορικής. Για την εξαγορά του ποσοστού των 

μετοχών εκδήλωσε ενδιαφέρον η ALPHA BANK χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε αναλυτικά την εικόνα των μεγαλύτερων  

εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν  στην Ελλάδα από το 1991 έως και το 2003.   
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2.1.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

 

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει η νομισματική ενοποίηση των χωρών της 

ευρωπαϊκής ένωσης, επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα να ασκήσουν την δραστηριότητα 

τους μέσα σ’ ένα ιδιαίτερα αφιλόξενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεπώς οι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί καλούντα να αντεπεξέλθουν στις νέές συνθήκες 

λειτουργίας, διαμορφώνοντας ανάλογα την στρατηγική τους. Τα  νέο αυτό πλαίσιο  απαιτεί 

ισχυρούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους ικανούς να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες 

κλίμακας και φάσματος που δημιουργούνται καθώς και την επικράτηση στην εγχώρια 

αγορά. Προκύπτει λοιπόν ότι η υλοποίηση των παραπάνω στόχων μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Παραθέτουμε 

παρακάτω μερικές από τις επιπτώσεις της τάσης  των εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

  

1) 1) Η δημιουργία ισχυρών χρηματοπιστωτικών ομίλων απαιτεί την χρήση 

εξελιγμένης τεχνολογίας, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί  οικονομίες 

κλίμακας και φάσματος στη παροχή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας έχει συμβάλλει καθοριστικά στη 

μείωση των υποκαταστημάτων των τραπεζών και κυρίως του 

απασχολούμενου προσωπικού, μειώνοντας κατ’ επέκταση το 

λειτουργικό κόστος των τραπεζών .Την προσπάθεια αυτή μείωσης του 

απασχολούμενου προσωπικού, ενίσχυσαν τα τραπεζικά ιδρύματα με 

την προσφορά πλήθους νέων προϊόντων, ικανών να διευκολύνουν τις 

συναλλαγές του κοινού. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η  δυνατότητα 

που παρέχεται στους πελάτες να εκτελούν αυτόματα τις συναλλαγές 

τους  μέσω του διαδυκτίου (ιnternet banking), καθώς να 

πραγματοποιούν  συναλλαγές κάνοντας χρήση των αυτόματων ταμείων 

ΑΤΜς,  εκμηδενίζοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο αναμονής στις 

ουρές των ταμείων . Επιπρόσθετα,  η προώθηση πρωτοποριακών 

προϊόντων όπως οι τεχνικές leasing και factoring καθώς και οι 

πιστωτικές κάρτες  βρίσκουν έντονη απήχηση τόσο στις επιχειρήσεις, 

όσο και στους ιδιώτες, αφού αυξάνουν την επενδυτική δραστηριότητα.   

 

2) 2) Μία δεύτερη σημαντική συνέπεια των εξαγορών και               

συγχωνεύσεων είναι η γεωγραφική εξάπλωση των τραπεζικών 

οργανισμών. Η χώρα μας κατέχει ηγετική θέση στις χώρες της 
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Βαλκανικής, ενώ ραγδαία είναι η εξάπλωση των ελληνικών τραπεζών 

και στις χώρες της παρευξεινίου ζώνης. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

σημειωθεί πολύ σημαντικές στρατηγικές συνεργασίας με διεθνείς οίκους,  

όπως για παράδειγμα η συνεργασία της Εμπορικής τράπεζας με την 

Credit Agricole και της Πειραιώς με την Bank of Tokyo Mitsubishi.  

Βέβαια, η πολιτική και οικονομική αστάθεια που χαρακτηρίζει τις χώρες 

αυτές, σε συνδυασμό με την έλλειψη ασφαλούς τραπεζικού θεσμικού 

πλαισίου , δεν ευνοεί την φιλοξενία των ξένων τραπεζών. Παρόλα όμως 

τα προβλήματα που επικρατούν στις χώρες αυτές , οι ελληνικές 

τράπεζες κατάφεραν να διαβούν την πόρτα των ανατολικών χωρών και 

να  επωφεληθούν από την κατάσταση που επικρατεί. Η επέκταση 

άλλωστε αυτή μόνο όφελος μπορεί να προσδώσει στις ελληνικές 

τράπεζες, αφού αποτελεί το μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης των 

απαραίτητων  δομών που απαιτούνται, για την είσοδο στις 

αναπτυγμένες και τέλεια δομημένες αγορές της Ευρώπης 

 

    3)Τρίτον, οι επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην         

απασχόληση είναι κυρίως  αρνητικές για τα δικαιώματα των εργαζομένων 

καθώς και για τους όρους εργασίας. Κατά κανόνα την ολοκλήρωση μιας   

εξαγοράς, ακολουθεί  η  κατάργηση θέσεων εργασίας, κυρίως χαμηλής 

εξειδίκευσης, η οποία συνοδεύεται με απολύσεις προσωπικού, μειώσεις 

παροχών καθώς και κατάργηση επικαλυπτόμενων εργασιών. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι η τάση αυτή της μείωσης του κόστους μέσω 

κατάργησης θέσεων εργασίας, δημιουργεί περαιτέρω έντονο κοινωνικό 

πρόβλημα για την οικονομία της χώρας, αφού  συμβάλλει σημαντικά στην 

αύξηση της ανεργίας  

Σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται επίσης, στην   προσπάθεια 

προσαρμογής  στο νέο πλαίσιο λειτουργίας όπως η διαμόρφωση των νέων 

μισθολογίων, η εναρμόνιση των εργαζομένων κλπ. 

                       

4) Η ύπαρξη ισχυρών σε μέγεθος ομίλων δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης προς 

τους μετόχους για αύξηση της απόδοσης των μετοχών της. Η εμπιστοσύνη 

κορυφώνεται αν η απόδοση των μετοχών συνδυαστεί με αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου. 

 



 34

5) Η επικράτηση λίγων και ισχυρών πιστωτικών ιδρυμάτων στην αγορά 

επιφέρει αυξημένα κέρδη, αφού τους δίνεται δυνατότητα να αυξομειώνουν 

τα επιτόκια στην αγορά της λιανικής,  όπου οι πελάτες στερούνται 

εναλλακτικών λύσεων. 

 

6) Σημαντικό πλεονέκτημα των εξαγορών και συγχωνεύσεων αποτελεί , η 

αποδιαμεσολάβηση. Οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δημιουργούν 

εταιρίες παροχής εναλλακτικών  χρηματοοικονομικών προϊόντων ( πέρα 

από δάνεια)   διευρύνοντας έτσι το φάσμα  των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

σκοπό την προσέλκυση περισσότερων πελατών στον όμιλο. 

 
 
 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε την επίδραση που  άσκησε η απόφαση 

συγχώνευσης ή εξαγοράς μεταξύ δύο ελληνικών τραπεζών κατά την διετία 1999-2000, σε 

θεμελιώδεις παράγοντες όπως στην κερδοφορία των τραπεζών, την ρευστότητα, στην 

κεφαλαιακή  επάρκεια και στον πιστωτικό κίνδυνο. Για τον σκοπό αυτό λήφθηκε δείγμα 

εννέα τραπεζών οι οποίες συμμετείχαν σε συγχωνεύσεις και τέσσερις τράπεζες οι οποίες 

δεν έλαβαν μέρος. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τις εξαγοραζόμενες και 

εξαγοράζουσες τράπεζες,  το έτος ανακοίνωσης της πρόθεσης, το έτος ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας καθώς και την ταξινόμηση των μετοχών τους στην αγορά.  Παρατηρείται ότι 

μόνο η μία (ΕFG-Εurobank) από τις εννέα τράπεζες που εξετάζουμε έλαβε μέρος  σε 

συγχώνευση και εξαγορά με τράπεζες οι οποίες ήταν περίπου πέντε φορές μικρότερες 

από την εξαγοραζόμενη Ergasias Bank. Αξιολογώντας τους παράγοντες που δέχτηκαν τις 

επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών,  θέτουμε την κερδοφορία ως παράγοντα 

βαρύνουσας σημασίας. Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση μας από τις μεταβολές  του δέχτηκε 

η κερδοφορία μετά την ολοκλήρωση μιας συγχώνευσης. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την 

χρηματοοικονομική εικόνα των εννέα τραπεζών και πως αυτή διαμορφώθηκε πρίν και 

έπειτα της συγχώνευσης για το διάστημα 1997-2002. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,  οι 

εξαγοράζουσες τράπεζες σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά κερδοφορίας το διάστημα 

πριν την εξαγορά σε αντίθεση με τις εξαγοραζόμενες ( φαίνεται από το ROA, ROE,NPM). 

Προχωρώντας την ανάλυση μας, η στήλη ΕΜ δηλώνει τις διαφορές στη δομή του 

κεφαλαίου της εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης τράπεζας. Ειδικότερα φαίνεται ότι η 

εξαγοράζουσα τράπεζα έχει μικρότερη μόχλευση απ’ότι αυτή που  εξαγοράζεται. 

Επιπλέον, αν εστιάσουμε στην περίοδο που έπεται της συγχώνευσης, παρατηρούμε ότι η 
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κερδοφορία των τραπεζών που προέβησαν σε εξαγορά, βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε 

σχέση με τη κερδοφορία που σημείωσαν πριν. Παρόλα αυτά το ποσοστό κερδοφορίας 

ακόμα και έτσι παραμένει υψηλότερο από εκείνο των τραπεζών που υπέστησαν εξαγορά.  

Ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας που χρήζει λεπτομερούς ανάλυσης είναι η  

ρευστότητα. Όπως διακρίνουμε στον πίνακα 3 το ύψος της ρευστότητας μειώνεται στην  

μετά την συγχώνευση περίοδο. Η μείωση αυτή στο ποσοστό της ρευστότητας δεν 

υποδηλώνει απαραίτητα μια επικίνδυνη κατάσταση. Αντιθέτως, η μείωση της ρευστότητας 

μπορεί να είναι απόρροια μιας επιτυχημένης χρηματοοικονομικής στρατηγικής από τις 

διοικητικές αρχές της τράπεζας.  

Αναφορικά τώρα με τις επιπτώσεις  που υφίσταται ο η παραγωγικότητα της εργασίας 

έπειτα από την ολοκλήρωση μιας συγχώνευσης αναφέρουμε τα εξής: Στην περίοδο που 

προηγείται της εξαγοράς όπως φαίνεται και στον πίνακα 4, η παραγωγικότητα της 

εργασίας και στις δύο κατηγορίες τραπεζών βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Όπως 

γίνεται αντιληπτό η διαδικασία της εξαγοράς ασκεί θετική επίδραση  στην παραγωγικότητα 

της εργασίας, η οποία στοιχειοθετείται από το σύνολο των κεφαλαίων προς τον αριθμό 

των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά εικάζεται ότι η αυξανόμενη τάση της 

παραγωγικότητας της εργασίας  είναι αποτέλεσμα περισσότερο της αύξησης των 

κεφαλαίων λόγω επέκτασης ,παρά της μείωσης του απασχολούμενου προσωπικού. 

Οπίνακας 5 μας δίνει τα αποτελέσματα των επιπτώσεων επάνω στις ανελαστικές 

δαπάνες καθώς και στην αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποτέλεσμα 

της επιτυχημένης συγχώνευσης αποτελεί η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Όπως 

φαίνεται και στο πίνακα οι εξαγοράζουσες τράπεζες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα 

 

. 

2.2  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΥΡΩΠΗΣ  

 

Κατά την προηγούμενη δεκαετία το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σημείωσε 

υψηλότερη κερδοφορία συγκρινόμενο με τις χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης . Η 

πραγματικότητα αυτή οφείλεται κυρίως στα έσοδα από λοιπές τραπεζικές δραστηριότητες 

και όχι στα έσοδα από τόκους. Οπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το 1998 τα 

έσοδα από λοιπές δραστηριότητες έφτασαν στο 1.76 ( ως ποσοστό του ενεργητικού) από 

1.61 που ήταν το 1995. Αντίστοιχα την περίοδο έφτασε στο 1.09. 



 
Τη διαμορφωμένη αυτή κατάσταση θα έρθει να αλλάξει την επόμενη δεκαετία η 

υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος του ευρώ  . Βέβαια, η τάση των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στην Ελλάδα αποτέλεσε τροχοπέδη στην αποκλιμάκωση της υψηλής 

κερδοφορίας από λοιπές τραπεζικές δραστηριότητες, διότι η δημιουργία ομίλων μεγάλου 

μεγέθους κατέχει το πλεονέκτημα  εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας και 
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φάσματος.    

 
 

Οπως βλέπουμε και στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει μεγάλη αύξηση στα καθαρά 

χρηματοοικονομικά έσοδα, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αντίστοιχα βαίνουν μειούμενα. 

 
Καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της κερδοφορίας των τραπεζών φαίνεται να 

έχει η εισαγωγή του ευρώ στις συναλλαγές. Η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, 

προκάλεσε αρχικά  αύξηση του ύψους των δαπανών των τραπεζών προκειμένου να 

επιτευχθεί ομαλή προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Ετσι λοιπόν, δαπανήθηκαν αρκετά 

χρήματα για την εκπαίδευση του προσωπικού και για την  προσαρμογή των ηλεκτρονικών 

συστημάτων στα νέα αυτά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, η εισαγωγή του ευρώ είχε ως 

αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των εσόδων από προμήθειες συναλλάγματος, 

προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών 

 

 

Το 2002 αποτέλεσε αφετηρία  για την αναδιάρθρωση των περισσότερων 

τραπεζών, τόσο στον ελληνικό, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Η χρονιά αυτή 

υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη για όλες τις τράπεζες, αφού παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 
 37
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στα κέρδη των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ενώ για πρώτη φορά στην 

ιστορία τους σημειώθηκαν ακόμα και ζημίες. Αξίζει να τονίσουμε ότι στο διάστημα 2001-

2002 οι αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών και αντίστοιχα των μεγάλων 

ευρωπαϊκών πιστωτικών οργανισμών  υπέστησαν μείωση της τάξης του 50%.  Αναφορικά 

με τους παράγοντες που προκάλεσαν την ραγδαία αυτή μείωση των κερδών των 

τραπεζών, ξεχωρίζουμε την μείωση των εσόδων από προμήθειες που σχετίζονται με την 

λειτουργία της κεφαλαιαγοράς . Το κλίμα αστάθειας που επικράτησε στα χρηματιστήρια 

των ευρωπαϊκών χωρών υπήρξε αποτρεπτικός παράγοντας επενδύσεων με αποτέλεσμα 

να σημειωθεί σημαντική μείωση στα έσοδα από προμήθειες αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς 

και υπηρεσιών που σχετίζονται με την επενδυτική τραπεζική. Ταυτόχρονα, σημαντική 

μείωση επήλθε και στα υψηλά κεφαλαιακά κέρδη από ομόλογα που είχαν στη διάθεση 

τους οι τράπεζες, εξαιτίας της ταύτισης των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών 

ομολόγων  με τα αντίστοιχα γερμανικά. Το ίδιο έτος ο χαμηλός ρυθμός αύξησης των 

χορηγήσεων  προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στη κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

αφού η πορεία τους διαμόρφωσε χαμηλό ρυθμό αύξησης των εσόδων από τόκους. 

Σύμφωνα με στατιστική ανάλυση που διεξήχθη στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο ρυθμός 

αύξησης των χορηγήσεων που διαμορφώθηκε κατά το τέλος του 2002  ανήλθε στο 4,5% 

ενώ ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από τόκους έφτασε μόλις το 1%.( ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΑΡΘΡΟ) 

Μέσα σε αυτή την γενικότερη αναταραχή  που επικράτησε στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα της Ευρώπη το έτος 2002, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να συγκρατήσουν 

την καθοδική τάση της κερδοφορίας τους, στρέφοντας την προσοχή τους ιδιαίτερα στην 

πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα. Η εφαρμογή της επιτυχημένης αυτής 

στρατηγικής είχε  ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των εσόδων από τόκους και 

προμήθειες ,τα οποία έφτασαν να ξεπερνούν κατά 7% των αντίστοιχων εσόδων του 2001. 

Εξετάζοντας την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών σε βάθος χρόνου, 

παρατηρούμε ότι το έτος 2003 υπήρξε μια καλή χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες. Η 

κερδοφορία  των τραπεζών άγγιξε το 75% της κερδοφορίας που σημειώθηκε στο ελληνικό 

πιστωτικό σύστημα το έτος 2000, όπου  διαμορφώθηκε η μέγιστη προσδοκώμενη 

κερδοφορία.  Το ίδιο έτος  οι καταθέσεις των ιδιωτών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11 

δις ευρω, ενώ τα χορηγούμενα δάνεια κινήθηκαν παράλληλα πετυχαίνοντας αύξηση 15 

δις ευρώ. Η αυξανόμενη αυτή τάση των χορηγούμενων δανείων και των καταθέσεων, δεν 

άφησε ανεπηρέαστη την πορεία της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ετσι, η 

κερδοφορία μετά φόρων έφτασε στο 1,1 δις ευρω, προκαλώντας αισθήματα αισιοδοξίας 

στα ανώτερα διοικητικά στελέχη των τραπεζών. Οφείλουμε να εστιάσουμε για λίγο την 



προσοχή μας στην κατανομή των κερδών των τραπεζών προκειμένου να καλυφθούν οι 

επιμέρους ανάγκες. Κατά το ίδιο έτος τα διαμορφωμένα κέρδη προ φόρων έφτασαν στο 

1.6%, γεγονός που υποδηλώνει ότι περίπου 500εκατ. Ευρώ αφορούσαν φόρους που 

κατέβαλαν οι τράπεζες στο κράτος. Επίσης τα διανεμηθέντα μερίσματα έφτασαν στο ύψος 

των 570 εκ.ευρω, και τέλος 500 εκ.ευρω παρέμειναν στα ταμεία των τραπεζών, μέρος 

των οποίων απαιτείται για την κάλυψη εποπτικών κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών για τα έτη 2004-2005, οι 

δείκτες κερδοφορίας παρουσίασαν θετικές τάσεις. Η στρατηγική των τραπεζών αναφορικά 

με την κερδοφορία, εστίασε στην αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου καθώς και στην 

βελτίωση της αναλογίας κόστους προς έσοδα. Τη διαμορφωμένη αυτή στρατηγική των 

τραπεζών έρχεται να συμπληρώσει η δημιουργία προβλέψεων περί μελλοντικών 

κινδύνων καθώς και η καθιέρωση  μέσων  προστασίας από τους κινδύνους αυτούς. 

Αναμένεται λοιπόν  η συνολική κερδοφορία του πιστωτικού συστήματος για το έτος 2005 

να φτάσει το 20%,  ποσοστό ανάλογο των αποτελεσμάτων του 2004.Παρακάτω θα 

προβούμε στην απεικόνιση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών χρησιμοποιώντας 

τους πίνακες. 

   
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Σύμφωνα με τον πίνακα 1 όλες οι  ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν αυξημένα 

κέρδη το έτος 2000 συγκριτικά με τα υπόλοιπα έτη που εξετάζουμε. Την  έξαρση αυτή των 

κερδών προκάλεσαν δύο κυρίως παράγοντες. 1) Η άνοδος του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθήνας η οποία  προσέλκυσε  πλήθος επενδυτών είχε ως αποτέλεσμα την ραγδαία 

αύξηση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων. Οι τράπεζες  επωφελήθηκαν κατά πολύ  

της τάσης αυτής που επικράτησε το έτος 2000 αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη. 2) Η 

μείωση των επιτοκίων η οποία συνέβαλε καθοριστικά  στην  ώθηση  των αποδόσεων των 

μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων  προσδίδοντας σημαντικά κέρδη  στις τράπεζες. 

Όπως αναλυτιτικά περιγράψαμε παραπάνω το έτος 2002 σημειώθηκε μείωση της 

κερδοφορίας των τραπεζικών οργανισμών η οποία πηγάζει κυρίως από την απότομη 

πτώση του δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών, καθώς και την γενικότερη δυσμενή 

οικονομική κατάσταση που υφίστανται οι αγορές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τέλος σύμφωνα 

με τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε συνεχή άνοδο της κερδοφορίας των τραπεζών 

τα έτη 2003 και 2004. Η τάση αυτή οφείλεται κυρίως στην στρατηγική αύξησης της 

καταναλωτικής πίστης καθώς και στη στροφή των τραπεζών στη λιανική τραπεζική. 

Αναφορικά με τη λιανική τραπεζική, παρατηρούμε ότι αυτή έχει συμβάλλει τα 

μέγιστα στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των τραπεζών. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των 

κερδών για το έτος 2003 αυξήθηκε 40%, ενώ η συνολική αύξηση της καταναλωτικής 
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πίστης έφτασε στο 27%. Αξίζει να προσθέσουμε εδώ ότι η αλματώδης αυτή αύξηση της 

κερδοφορίας δεν οφειλόταν μόνο στην καταναλωτική πίστη, αλλά πολύ περισσότερο  

στην μείωση του λειτουργικού κόστους. Σύμφωνα με στατιστική έρευνα που έχει 

διεξαχθεί, το κόστος των υπηρεσιών στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας, ποσοστιαία 

υπερβαίνει κατά πολύ αυτό της ευρωπαϊκής ένωσης (π.χ Για το έτος 2002 το κόστος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην Εθνική Τράπεζα έφτανε στο 59%, ενώ αντίστοιχα ο μέσος 

όρος στην ευρώπη ήταν στο 52%). Παρόλο που το κόστος των εργαζομένων είναι 

ιδιαίτερα υψηλό, η Αlpha Bank καθώς και η Eurobank κατάφεραν να το μειώσουν 

ποσοστιαία από 60 % σε 54.2% και 54.6% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα και η 

Εμπορική  υφίστανται ιδιαίτερα υψηλό κόστος υπηρεσιών της τάξης του 66% και 77% 

αντίστοιχα. 

(469 ) Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος 

συνέβαλε στη ραγδαία αύξηση της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η 

στρατηγική   επέκτασης των δραστηριοτήτων τους , μέσω λειτουργίας υποκαταστημάτων 

στις χώρες της Βαλκανικής. Η επέκταση αυτή  επέφερε  περίπου 20% αύξηση των 

κεφαλαίων και 22% αντίστοιχα των κερδών τα οποία οφείλονται στις διεθνείς 

δραστηριότητες.  

 Η κεντρική τράπεζα αναγνωρίζει ότι ενώ το έτος 2002 ήταν μια κακή χρονιά 

αναφορικά με τις αποδόσεις ( ROE) οι οποίες κατρακύλησαν στο 9%, το 2003 οι 

αποδόσεις σημείωσαν ραγδαία αύξηση της τάξης του 15% για την Εθνική Τράπεζα, 15% 

για την Αlpha Bank και άγγιξαν το 18% για την Εurobanκ.      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



από τις εξαγοραζόμενες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ( ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 1997-2002) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ( ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1997-2002) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ( ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1997-2002) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  1997-2002) 
 Πηγή:ICAP and published balanced sheets 
 
 

Τέλος,  είναι σημαντικό να αναφερθούμε  λίγο και στις επιπτώσεις που επιφέρει η 

ανακοίνωση μιας επικείμενης συγχώνευσης στις αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών. 

Όπως προκύπτει από αναλύσεις που έχουν γίνει επάνω στο θέμα αυτό, η ανακοίνωση 

της πρόθεσης εξαγοράς από μία τράπεζα, επέφερε σημαντική αύξηση στις αποδόσεις 

των μετοχών της. Ειδικότερα οι εξαγοράζουσες τράπεζες παρουσίασαν αισθητά 

μεγαλύτερες αποδόσεις απ΄ ότι οι εξαγοραζόμενες. Προκύπτει λοιπόν, ότι μία ανακοίνωση  

επέκτασης μιας τράπεζας ασκεί μεγάλη   επιρροή στις στρατηγικές επιλογές των 

επενδυτών. Οπως σημειώνουν και οι αναλυτές Αθανάσογλου και Μπρισίμης (2004)<< οι 

επενδυτές προεξοφλούν τη θετική επίδραση των επικείμενων εξαγορών και 

συγχωνεύσεων στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών αυτών, πρακτική που 

απεικονίζεται στις υπερβολικές  αποδόσεις των τραπεζικών μετοχών».     
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          Ολοκληρώνοντας την ανάλυση μας για τις τάσεις που επικρατούν στον τραπεζικό 

κλάδο, συμπεραίνουμε ότι  η περαιτέρω ολοκλήρωση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων , δεν μπορεί να εμποδιστεί αν λάβουμε 

υπόψη τον συνεχώς αναπτυσσόμενο ανασχηματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές 

στην χώρα μας πιστεύουν ότι η τάση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο τραπεζικό 

κλάδο θα συνεχιστεί με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό ενώ δεν αποκλείουν την επέκταση των 

ελληνικών τραπεζικών ομίλων στις εξελιγμένες αγορές της Ευρώπης.   

 

 

2.3  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διακρίνεται από πλήθος συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν εποικοδομητικά στην προσπάθεια  

επέκτασης του στις χώρες της Βαλκανικής. Είναι γεγονός ότι η  Ελλάδα σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχει θέση μέλους στην ευρωπαϊκή ένωση, 

γεγονός που της προσδίδει πολύτιμη εμπειρία αναφορικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές 

που δέχτηκε το θεσμικό πλαίσιο του τραπεζικού κλάδου. Το πλεονέκτημα αυτό έρχεται να 

ενισχύσει η ύπαρξη  εξειδικευμένου επιστημονικού  δυναμικού (τραπεζίτες, manager κλπ) 

οι οποίοι είναι σε θέση να ερμηνεύσουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό γίγνεσθαι και πολύ 

περισσότερο την κατάσταση που επικρατεί στα Βαλκάνια.  Σε συνδυασμό με όλα τα 

παραπάνω, η επεκτατική τάση των ελληνικών τραπεζών ευνοείται ιδιαίτερα από τη 

εξομάλυνση της πολιτικής αστάθειας και της οικονομικής ανισορροπίας στις χώρες αυτές, 

γεγονός που επιπλέον εντείνει την προώθηση νέων τραπεζικών προϊόντων και κατ 

επέκταση διεύρυνση της πελατείας των τραπεζικών ομίλων.  

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις, εκτιμάται ότι το ύψος της επενδυτικής 

δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών στη Βαλκανική ανέρχεται στο 1 δις ευρώ και 

έχει μακροχρόνιο ορίζοντα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η στρατηγική των περισσότερων 

ελληνικών τραπεζών διακρίνεται από έντονη εξωστρέφεια, η οποία αποσκοπεί στην 

εδραίωση τους στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

 Αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία  των τριών μεγάλων ελληνικών τραπεζών ( 

Εθνική τράπεζα, ΕFG-Eurobank και Αlpha bank), διεξάγουμε πολύ σημαντικά 

συμπεράσματα για την τάση επέκτασης των τραπεζών στις χώρες της Βαλκανικής. 

Αρχικά η Εθνική τράπεζα προσδοκά ότι οι δραστηριότητες της στα Βαλκάνια θα 
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επιφέρουν  αύξηση στη συνολική κερδοφορία του ομίλου κατά  20%. Και φαίνεται ότι οι 

εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται, αν δούμε τα αποτελέσματα της επένδυσης στη βουλγαρική 

UBB, τα οποία είναι τα αναμενόμενα. 

 Από την άλλη η EFG-Eurobank ενώ ήδη κατέχει μερίδιο 8% της Post Bank στην 

Βουλγαρία και 6% της Bank Post στη Ρουμανία, προχωράει εσπευσμένα στην αγορά του 

62% της παραπάνω τράπεζας στη Ρουμανία. Επιπρόσθετα, η EFG-Eurobank έχει 

εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για  την εξαγορά τράπεζας στη Σερβία, κάνοντας αισθητή 

την δυναμική παρουσία της στην εν λόγω χώρα. Η συνολική επένδυση εκτιμάται να 

φτάσει το ύψος των 200 εκ. ευρώ, ενώ οι αποδόσεις των κεφαλαίων που προέρχονται 

από τις επενδύσεις στη Βαλκανική σημειώνουν συνεχή άνοδο. 

 Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αlpha Bank οι επενδύσεις στα Βαλκάνια  θα 

επιφέρουν αύξηση του ποσοστού κερδοφορίας της από 10% των κερδών που είχε 

διαμορφωθεί το 2001, σε 15% των κερδών,  το  2005. Επίσης, η τάση που διαμορφώνεται 

για τον όμιλο της Alpha Bank είναι η αυτόνομη ανάπτυξη της στις χώρες της Βαλκανικής, 

η οποία έχει ως στόχο την εγκαινίαση  τεσσάρων με πέντε υποκαταστημάτων ετησίως σε 

κάθε μία  χώρα από αυτές. 

 Η στρατηγική αυτή της επέκτασης, αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα από 

τραπεζικές δραστηριότητες και να ενισχύσει την κερδοφορία των τραπεζών. Η 

αυξανόμενη διείσδυση στις χώρες της Βαλκανικής προβλέπεται ότι θα ενισχύσει επίσης 

και την απασχόληση, αφού θα ενταθούν οι προσλήψεις υπαλλήλων στα νέα καταστήματα 

. Τέλος, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να εντείνει τη χρήση των 

προγραμμάτων της ευρωπαικής ένωσης όπως το CARDS  το οποίο προβλέπει την 

εξαγωγή τεχνογνωσίας στα κράτη των Βαλκανίων. Οι παραπάνω τάσεις έχουν ως στόχο 

την ισχυροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς μέσω ενισχυμένων επενδύσεων , 

μειωμένου κόστους συναλλαγών και αποτελεσματικής κατανομής των πόρων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.    ΕΠΟΠΤΕΙΑ  

Η ανάγκη σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων της Ευρώπης 

οδήγησε στην θέσπιση ειδικών κανόνων τραπεζικής εποπτείας, οι οποίοι αποσκοπούν 

στην πρόληψη αλλά και την διαχείριση ενδεχόμενων οικονομικών κρίσεων. Με τον όρο 

εποπτεία εννοούμε τη  διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής των θεσμοθετημένων κανόνων 

από τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία αυτών. Το έργο 

της εποπτικής διαδικασίας χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους τομείς. Ο πρώτος σχετίζεται 

με την έκδοση άδειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι οργανισμοί που αιτούνται τη 

χορήγηση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαραίτητες από τον νόμο 

προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας, τις προοπτικές κερδοφορίας αλλά και ηθικής., έτσι 

ώστε να εισέλθουν στον τραπεζικό κλάδο. Ο δεύτερος περιλαμβάνει τον αυστηρό και 

συνεχή έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις εποπτικές αρχές, ο οποίος εκτελείται 

μέσω αξιολογήσεων τόσο των χρηματοοικονομικών στοιχείων της τράπεζας, όσο και των 

διοικητικών στελεχών. Τρίτον, η αξιοπιστία του έργο της εποπτικής διαδικασίας 

διασφαλίζεται κυρίως από την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού επιβολής κυρώσεων. 

Στα πλαίσια του μηχανισμού αυτού εντάσσεται η απόφαση οριστικής παύσης εργασιών 

ενός τραπεζικού ιδρύματος, χρηματικές ποινές, καταλόγηση αστικών  και ποινικών 

ευθυνών. Τέλος, οι εποπτικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στην 

περίπτωση που εμφανιστεί πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας στο ενεργητικό κάποιου 

πιστωτικού οργανισμού.  

 Στο πλαίσιο λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, η εποπτική δραστηριότητα  

ασκείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας, αλλά κυρίως από την Τράπεζα της 

Ελλάδος με σκοπό την αποφυγή τυχόν δυσλειτουργιών του τραπεζικού συστήματος. Η 

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος(ΔΕΠΣ) της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι 

αρμόδια για την άσκηση προληπτικής  εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας 

,καθώς επίσης  και στα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που 

είναι εγκατεστημένα στον ελληνικό χώρο. 
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3.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 Η άσκηση εποπτείας από τις νομισματικές αρχές της χώρας τίθεται υπό τον στενό 

περιορισμό της υιοθέτησης των αρχών που ορίζει το Σύμφωνο της Βασιλείας και πολύ 

περισσότερο των οδηγιών που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία, τις οποίες και θα εξετάσουμε 

αναλυτικά παρακάτω . Σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ,ελέγχεται η  σωστή εφαρμογή των διατάξεων που ορίζει η 

εποπτική διαδικασία. Απώτερο στόχο της διαδικασίας αυτής αποτελεί η 

αποτελεσματικότητα και κατ’ επέκταση η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος . 

Σταθμό στη διαμόρφωση  του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, αποτέλεσε η 

δεύτερη τραπεζική οδηγία που θεσπίστηκε το 1989. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή,  

καθιερώνεται η εναρμόνιση των τραπεζικών αρχών και των συστημάτων εποπτείας των 

χωρών μελών της Ευρώπης. Λίγο αργότερα η οδηγία του 1993, ανοίγει  τον δρόμο στην 

ελεύθερη ανάπτυξη της δραστηριότητας των επενδυτικών εταιριών, εντός των συνόρων 

της ευρωπαϊκής ένωσης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η οδηγία του 1993 πέρα από τις 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που επέφερε στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων,  

καθιέρωσε για πρώτη φορά ένα ελάχιστο ποσοστό   κατοχής κεφαλαίων από τους 

πιστωτικούς οργανισμούς. Η κατάρρευση της γερμανικής τράπεζας Herstatt, αποτέλεσε 

το κίνητρο για τη δημιουργία της Επιτροπής η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα 

Τραπεζικής Εποπτείας. Την Επιτροπή  διαδέχτηκε λίγα χρόνια αργότερα η Επιτροπή της 

Βασιλείας Ι, στην οποία όλες οι χώρες μέλη εκπροσωπούνται από την κεντρική τράπεζα.  

Σε συνέχεια της παραπάνω προσπάθειας της Ευρωπαικής Ενωσης να θεσπίσει διατάξεις 

ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 105/4 της 

Ευρωπαικής Συνθήκης, οι αρχές των κρατών μελών οφείλουν να γνωστοποιούν και 

περαιτέρω να συμβουλεύονται την ΕΚΤ (Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα) πρίν την 

εφαρμογή σχεδίων νόμων σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τα πιστωτικά ιδρύματα. Η 

οδηγία αυτή δίνει τη δυνατότητα στην ΕΚΤ (Ευρωπαική Κεντρική Τραπεζα) να ελέγχει τη 

νομοθετική διαδικασία σε εθνικό και γενικότερα ευρωπαικό επίπεδο,   και να ασκεί 

αποτελεσματικότερα την προληπτική εποπτεία. Αναφορικά επίσης με την εποπτεία, η 

παράγραφος 5 του άρθρου 105 της ίδιας Συνθήκης θέτει σημαντικούς όρους, 

αποσκοπώντας πάντα στην σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και κατ΄ 

επέκταση των αγορών. Συνεπώς, η διάταξη  τονίζει την υποχρέωση των ευρωπαικών 
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κεντρικών τραπεζών να ακολουθήσουν την εφαρμογή πολιτικών αναφορικά με την 

εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την σταθερότητα περαιτέρω του   

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  Η εξασφάλιση επιτυχούς συντονισμού μεταξύ  εθνικών 

εποπτικών αρχών και Ευρωσυστήματος ( Ευρωπαικό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών), θα 

επιφέρει την προσδοκώμενη αποτελεσματική λειτουργία της νομισματικής πολιτικής σε 

θέματα εποπτείας. Η συνεργασία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε θέματα προληπτικής 

εποπτείας, ασκείται μέσω δεικτών που διαμορφώνονται έπειτα από αξιολογήσεις 

χρηματοοικονομικών στοιχείων των τραπεζών. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στην ΕΚΤ 

από όλες τις εθνικές τράπεζες καθώς και τις εθνικές εποπτικές αρχές της κάθε χώρας, 

όπου διερευνάται η ύπαρξη κινδύνων ικανών να διαταράξουν τη σταθερότητα του 

τραπεζικού συστήματος. Ολοκληρώνοντας το θέμα των ευρωπαικών διατάξεων 

αναφορικά με τη προληπτική εποπτεία, θα σταθούμε για λίγο  στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 105. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή , την ευθύνη της προληπτικής εποπτείας έχουν 

οι εθνικές εποπτικές αρχές, ενώ οι αρμοδιότητες της Ευρωπαική Κεντρικής Τράπεζας 

επικεντρώνονται στην διασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού των εποπτικών αρχών 

των χωρών της ευρωπαικής ένωσης.    

Σε εθνικό επίπεδο, οι εποπτικοί κανόνες καθορίζονται από τον Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος και  περιλαμβάνουν ελέγχους αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια των 

τραπεζών,  τους δείκτες ρευστότητας και φερεγγυότητας καθώς και τους συντελεστές 

συγκέντρωσης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σημαντική εξέλιξη  έχει σημειωθεί 

τελευταία στους εποπτικούς κανόνες, αφού για πρώτη φορά εξειδικεύτηκαν κατά πολύ τα 

κριτήρια αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου  καθώς και τα κριτήρια 

μέτρησης κινδύνων των τραπεζικών ιδρυμάτων.( ΠΔ\ΤΕ 2438\98).Καθώς οι τραπεζικοί 

οργανισμοί διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια  των πολιτών, μια ενδεχόμενη κατάρρευση  

ενός πιστωτικού ιδρύματος θα εγκυμονούσε ανυπολόγιστο κίνδυνο διότι θα άφηνε 

εκτεθειμένους τους επενδυτές. Συνεπώς ο εποπτικός έλεγχος σχετίζεται με την 

εξασφάλιση εγγύησης αναφορικά με την λειτουργία των τραπεζικού συστήματος. Σε 

συνθήκες οικονομικών ανισορροπιών, οι νομισματικές αρχές της χώρας ενεργούν 

παρεμβατικά , μέσω κανόνων εποπτείας, ώστε να επιτύχουν την αποφυγή μιας 

κατάρρευσης  η οποία θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα αλλά και για την οικονομία γενικότερα. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι η 

απόφαση παρέμβασης των  νομισματικών αρχών της χώρας προς επίλυση ενός 

προβλήματος ρευστότητας που τυχόν έχει ανακύψει σ’ένα πιστωτικό ίδρυμα, απαιτεί 

πολύ υψηλό κόστος από την πλευρά των νομισματικών αρχών. Για τον λόγο αυτό ,κυρίως 
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,οι οικονομικές αρχές θεσπίζουν  προληπτικούς εποπτικούς κανόνες τους οποίους και 

οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες σε περιόδους ομαλής  λειτουργίας, έτσι ώστε να 

μειώνεται η πιθανότητα ανάγκης  παρέμβασης . 

3.2 ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

  3.2.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΣΤΑΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ 

Ένα από τα πιο σημαντικά εποπτικά μέσα αποτελεί ο ρόλος του δανειστή της 

ύστατης προσφυγής, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στη περίπτωση εμφάνισης έλλειψης 

ρευστότητας στο ενεργητικό ενός πιστωτικού ιδρύματος. Στην περίπτωση που 

παρασταθεί ανάγκη ενεργοποίησης της αρχής αυτής, το ρόλο του δανειστή της ύστατης 

προσφυγής κατέχει η κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος , η οποία παρεμβαίνει μόνο 

προσωρινά προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι, η αναλυτική εξέταση των στοιχείων της τράπεζας που αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα της ρευστότητας προηγείται της παρέμβασης από την κεντρική Τράπεζα, η 

οποία δίνει μεγάλη βαρύτητα στα αποτελέσματα της διεξαγόμενης ανάλυσης. Η κεντρική 

Τράπεζα θέτει ως βασική προϋπόθεση παρέμβασης της,  την υγιή πορεία του 

συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος. Προκύπτει λοιπόν ότι ύστερα από αξιολόγηση των 

συμπερασμάτων ,η κεντρική Τράπεζα αποφασίζει αν χρίζει πραγματική ανάγκη 

παρέμβασης ή όχι, χωρίς να δεσμεύεται γι΄ αυτό. Επιπρόσθετα, για να αποφευχθεί η 

αλόγιστη ζήτηση κεφαλαίων από τράπεζες που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά 

προβλήματα ρευστότητας, η κεντρική Τράπεζα επιβάλλει ποινές οι οποίες λειτουργούν 

αποτρεπτικά στη ζήτηση παρέμβασης.  

Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα οφείλει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή κατά την 

διεξαγωγή ανάλυσης των στοιχείων και των παραγόντων που οδήγησαν στην έλλειψη 

ρευστότητας του τραπεζικού ιδρύματος. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη  

τις αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει μια ενδεχόμενη κατάρρευση ενός πιστωτικού 

ιδρύματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας γενικότερα. Χρέος λοιπόν της 

Κεντρικής Τράπεζας είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας της εν λόγο ( υπό κατάρρευση) 

τράπεζας, και κατ΄ επέκταση η προστασία της εικόνας όλου του τραπεζικού συστήματος. 

Ποικίλες κριτικές  έχουν ασκηθεί για τον ρόλο του ύστατου δανειστή και ιδιαίτερα 

για τα όρια στα οποία θα πρέπει να εκτείνεται η εποπτική παρέμβαση της Κεντρικής 

Τράπεζας. Ιδιαίτερη έμφαση  δόθηκε στο κατά πόσο η βέβαιη παροχή ρευστότητας από 

τις εποπτικές αρχές σε περιόδους αναταραχών , ωθεί τις τράπεζες σε ριψοκίνδυνες 
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πρακτικές, έχοντας την ασφάλεια της σίγουρης παρέμβασης. Την απάντηση σε αυτό το 

ερώτημα, δίνει η ίδια η Κεντρική Τράπεζα η οποία πριν αποφασίσει για την παρέμβαση 

της εξετάζει την εκτενέστερη οικονομική πορεία του ιδρύματος και σε συνδυασμό με τους 

παράγοντες που διαμόρφωσαν την προβληματική κατάσταση χαράζει την στρατηγική της 

.Συνεπώς, δεν εγγυάται την προσφορά βοήθειας από μέρους της, αν κρίνει ότι δεν  να 

λειτουργήσει παρεμβατικά.  

Πέρα όμως από την Κεντρική Τράπεζα ,παρέμβαση  μπορεί να ασκήσει υπό 

συνθήκες και η ίδια η κυβέρνηση αν κριθεί απαραίτητο για την αποφυγή οικονομικών 

ανισορροπιών στην χώρα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μιας 

ενδεχόμενης κατάρρευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος, η κυβέρνηση μπορεί να καλύψει-

ενισχύσει την απαιτούμενη ρευστότητα  του με χρήματα του προϋπολογισμού ή ακόμα και 

με μεταφορά κεφαλαίων από άλλες τράπεζες. 

Το ερώτημα που γεννάται, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης πλέον λειτουργίας 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, είναι αν ο ρόλος  του δανειστή ύστατης προσφυγής 

θα μπορούσε να ασκηθεί από ένα διεθνή οργανισμό. Όπως εξετάστηκε παραπάνω, ο 

ρόλος του δανειστή ύστατης προσφυγής επικεντρώνεται στο να λειτουργεί αποτρεπτικά 

σε ενδεχόμενη κατάρρευση μιας τράπεζας , να εξομαλύνει τον πανικό  και να προστατεύει 

κατ’ επέκταση την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η μεταβίβαση 

των αρμοδιοτήτων αυτών σ’ ένα διεθνή δανειστή ύστατης προσφυγής, θα επέβαλε την 

ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων δύσκολα υλοποιήσιμων στη πράξη.  

Αρχικά είναι επιβεβλημένη η ανάγκη συμφωνίας μεταξύ των κρατών  ώστε να 

αποφασιστεί σε ποια νομίσματα θα γίνεται η εκχώρηση χρηματοδότησης.  Επιπλέον είναι 

δυσχερές για τον  διεθνή οργανισμό να γνωρίζει τις υπάρχουσες συνθήκες που 

επικρατούν σε εθνικό επίπεδο για κάθε χώρα ξεχωριστά καθώς και τους παράγοντες που 

μπορεί να διαμόρφωσαν μια κατάσταση κρίσης σε ένα πιστωτικό ίδρυμα.  Αντίθετα, οι 

εποπτικές υπηρεσίας εθνικού επιπέδου έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να καθορίζουν τους 

εποπτικούς κανόνες και να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για την τήρηση τους.  Σε 

περίπτωση, βέβαια, μη συμμόρφωσης δύνανται να επεμβαίνουν ευχερέστερα και να 

επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  Σε διεθνές, τώρα, επίπεδο, η επιβολή 

κυρώσεων, η οποία βέβαια προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση σε επιμέρους τραπεζικά 

στοιχεία, είναι σαφές ότι παρουσιάζει μεγάλες δυσχέρειες και αδυναμία πλήρους και 

αξιόπιστου ελέγχου. 
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 3.2.2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 
Η αποτελεσματική εφαρμογή των εποπτικών κανόνων, καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη 

ενός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ικανού να εξασφαλίζει την αξιόπιστη και επαρκή 

πληροφόρηση αναφορικά με τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, 

προκειμένου οι εποπτικές αρχές της χώρας να διεξάγουν εμπεριστατωμένες μελέτες για 

τις κεφαλαιακές δυνατότητες των τραπεζών. καθώς και να αξιολογήσουν σωστά τους 

κινδύνους, θα πρέπει να λαμβάνουν στοιχεία που θα διακρίνονται από πλήρη διαφάνεια. 

Με άλλα λόγια, η ύπαρξη διαφάνειας αποτελεί το βασικό συστατικό λειτουργίας του 

μηχανισμού πειθαρχίας της αγοράς, και κατ’ επέκταση του εποπτικού ελέγχου.  Γίνεται 

αντιληπτό, ότι η αποτελεσματικότητα του έργου των εποπτικών αρχών  εξαρτάται  από τη 

λεπτομερή και αξιόπιστη παράθεση των οικονομικών στοιχείων των τραπεζών. Είναι 

γεγονός ότι η διάχυση μιας αρνητικής πληροφορίας μπορεί να οδηγήσει στη δυσάρεστη 

κατάσταση μιας μαζικής  αντίδρασης από την πλευρά του επενδυτικού κοινού. Προς 

εξάλειψη του κινδύνου αυτού, η παροχή των τραπεζικών στοιχείων προς τις εποπτικές 

αρχές θα πρέπει να διεξάγεται χωρίς καθυστερήσεις και με απόλυτη συνέπεια. Συνεπώς, 

η συστηματική δημοσίευση των στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων ,προστατεύει την 

αγορά από έντονες διακυμάνσεις, δεδομένου ότι οι επενδυτές καθίστανται συνεχώς 

ενήμεροι με αποτέλεσμα να ενεργούν με σύνεση αν παραστεί ανάγκη , ώστε να 

διαφυλάξουν τα χαρτοφυλάκια τους. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη διαφάνειας παρέχει 

τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογούν σωστά τους κινδύνους καθώς και την 

απόδοση των τοποθετήσεων τους σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής, συμβάλλοντας έτσι 

στην προαγωγή της αποτελεσματικής  κατανομής του κεφαλαίου. Αξίζει να σημειώσουμε, 

ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογικών μέσων 

βοηθούν κατά πολύ το έργο της διαφάνειας, αφού η μεταφορά των πληροφοριακών 

στοιχείων  πραγματοποιείται  ταχύτατα. Όπως λοιπόν προκύπτει, η διαφάνεια είναι ένα 

πολύ σημαντικό μέτρο εποπτικού ελέγχου, το οποίο όμως δε δύναται να επιφέρει 

αποτελεσματικότητα στην αγορά λειτουργώντας μόνο του. Η ίδια η αγορά στο πλαίσιο 

λειτουργίας της οφείλει να αναλάβει ένα μέρος του εποπτικού έργου. Προς αυτό το 

σκοπό, καθιερώθηκε η μέθοδος έκδοσης ενός χρέους περιορισμένης εξασφάλισης από 

τους πιστωτικούς οργανισμούς, το οποίο θα έχει τη μορφή πιστοποιητικών καταθέσεων 

και δεν θα ξεπερνά το 2% του ενεργητικού τους. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη 

διαβεβαίωση των επενδυτών που κατέχουν εγγυημένες καταθέσεις ότι δεν κινδυνεύουν με 

απώλεια χρημάτων αν η τράπεζα βρεθεί υπό κατάρρευση. Σε αντίθεση με τους 

παραπάνω επένδυτές οι οποίοι μπορούν να ρευστοποιήσουν , εκείνοι που κατέχουν 



τίτλους περιορισμένης εξασφάλισης βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας των 

χρημάτων τους. Συνάγεται λοιπόν από τα παραπάνω ότι η ζήτηση ή μη των τίτλων 

περιορισμένης εξασφάλισης παρέχει στις εποπτικές αρχές της χώρας  πληροφόρηση για 

την εικόνα της συγκεκριμένης τράπεζας προς το επενδυτικό κοινό, καθώς και για τον 

κίνδυνο που αυτή αναλαμβάνει. Ειδικότερα, η μείωση της αξίας των τίτλων περιορισμένης 

ευθύνης υποδηλώνει την αυξημένη έκθεση της τράπεζας σε κινδύνους. Η λογική του 

μέτρου αυτού, έγκειται στον έλεγχο των τραπεζών μέσω της έκδοσης ενός κατώτατου 

ποσοστού τίτλων περιορισμένης εξασφάλισης. Οι εποπτικές αρχές ασκούν έλεγχο προς 

τις τράπεζες μέσω των εκδιδόμενων τραπεζικών τίτλων, παρακολουθώντας την 

ευαισθησία των τίτλων στον κίνδυνο και παρεμβαίνουν συμβουλευτικά αν παραστεί 

ανάγκη για την αποκλιμάκωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου από την εν λόγο τράπεζα.             

 

 

  
 
 
 
3.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
 

Το σύστημα εγγύησης καταθέσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

εποπτείας , το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με σκοπό την αποφυγή καταστάσεων πανικού 

των επενδυτών και κατ’ επέκταση ανισορροπιών στα ταμεία των τραπεζών. Ειδικότερα, 

στη περίπτωση έλλειψης  ρευστότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος των μαζικών χρηματικών 

αναλήψεων από την πλευρά των πελατών. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 
 56
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πανικού από την υπό κατάρρευση τράπεζα, αυτή προβαίνει σε ρευστοποίηση στοιχείων 

του ενεργητικού της, έτσι ώστε να βγεί από την δύσκολη θέση, ενώ στην πραγματικότητα 

η πρακτική αυτή επισπεύδει το δρόμο της χρεοκοπίας της.  Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι μια ενδεχόμενη τέτοια κατάσταση θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες και 

για την ίδια την εικόνα της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό οι εποπτικές αρχές της χώρας 

θέσπισαν το σύστημα εγγύησης καταθέσεων , έτσι ώστε σε περίπτωση που ανακύψει 

πρόβλημα ρευστότητας σε κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, να διασφαλίζονται οι καταθέσεις και 

κατ΄ επέκταση να  παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια στους επενδυτές.      

 
 
 

3.3 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

Η Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια άσκησης προληπτικής  εποπτείας των 

τραπεζών λαμβάνει τα εξής μέτρα. 

Α) Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί  να προβεί σε αύξηση των 

ιδίων κεφαλαίων του, η Τράπεζα της Ελλάδος παρεμβαίνει διορίζοντας Επίτροπο 

σύμφωνα με το Α.Ν 1665\1951   

Β) Επίτροπος επίσης διορίζεται από την Τράπεζα Της Ελλάδος  όταν το πιστωτικό 

ίδρυμα εμποδίζει για οποιονδήποτε λόγο τον έλεγχο , ή αρνείται να συμμορφωθεί με 

αποφάσεις που διεξάγουν οι εποπτικές αρχές. 

Γ) Σε περίπτωση που παρουσιαστεί έλλειψη ρευστότητας στο ενεργητικό κάποιου 

πιστωτικού ιδρύματος, η Τράπεζα της Ελλάδος νομιμοποιείται να  δώσει παράταση στην 

εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Την απόφαση παράτασης υπογράφει 

ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ενώ αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες. 

Δ)Στα πλαίσια άσκησης προληπτικού εποπτικού ελέγχου, έγκειται και η 

αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να ανακαλεί την λειτουργία οποιουδήποτε 

πιστωτικού οργανισμού όταν αυτό δεν πληρεί ή δεν συμμορφώνεται με τις νόμιμες 

οδηγίες. 

 

α.. Όταν δυστροπεί στην χρήση άδειας εντός ενός έτους από την έκδοση της. 

β.. Όταν η άδεια λειτουργίας δεν ανταποκρίνεται σε όσα ο νόμος ορίζει. 
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γ.. Όταν δεν ασκεί την δραστηριότητα σύμφωνα με την οποία του χορηγήθηκε 

άδεια λειτουργίας ,για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών  

δ.. Όταν το πιστωτικό ίδρυμα στερείται το ύψος των απαραίτητων  κεφαλαίων για 

την κάλυψη των  υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από αυτό , με αποτέλεσμα να 

δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας ως προς τους επενδυτές αλλά και ως προς τους πιστωτές 

του. 

ε.. Όταν εμποδίζει την πραγματοποίηση ελέγχου από τους εποπτικούς φορείς. 

  

3.3.1. ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

Είναι σημαντικό να δούμε με ποιους τρόπους οι εποπτικές αρχές ασκούν εποπτεία. 

Η ολοκλήρωση του έργου της εποπτείας υλοποιείται είτε με την θεσμική 

προσέγγιση, είτε με την λειτουργική προσέγγιση. Αναφορικά με την λειτουργική 

προσέγγιση,  εποπτεία ασκείται σε συγκεκριμένες επιμέρους δραστηριότητες των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Η πρακτική αυτή όμως δεν προβλέπει  έλεγχο της 

συνολικής λειτουργίας και διαχείρισης του τραπεζικού οργανισμού , με συνέπεια να 

παραθέτει ενδεχομένως ελλειμματικά και μη αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την 

φερεγγυότητα και την γενικότερη πορεία του ιδρύματος. Στη περίπτωση της λειτουργικής 

εποπτείας των τραπεζών,  ο έλεγχος ασκείται από διαφορετικούς φορείς, με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται αυξημένο κόστος διεξαγωγής. Από την άλλη, η θεσμική προσέγγιση 

σχετίζεται με την εποπτεία αναφορικά με το είδος των τραπεζών, χωρίς να δίνει βαρύτητα 

στην αποτελεσματική εκτέλεση των επιμέρους  δραστηριοτήτων. 

 

 

3.4. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

 

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εφαρμόσει τα μέτρα που 

προαναφέραμε ακόμα και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα 

αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα  ( μέλη της ευρωπαικής ένωσης) ασκούν  δραστηριότητα 

εντός ελληνικού χώρου, αλλά  βρίσκονται κάτω από την εποπτεία των ελληνικών 

εποπτικών φορέων οι οποίοι βρίσκονται σε  συνεργασία με τις αρχές του κράτους 

καταγωγής, έτσι ώστε να ασκείται αποτελεσματικά το έργο της εποπτικής διαδικασίας. Στη 

περίπτωση που το αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα δεν ακολουθεί τους κανόνες που 



 59

προβλέπουν οι ελληνικοί εποπτικοί φορείς, αμέσως ενημερώνεται η υπεύθυνη αρχή της 

ξένης χώρας και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αναφορικά με τα  υποκαταστήματα  πιστωτικών ιδρυμάτων που ασκούν 

δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά έχουν έδρα σε χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, δεν 

προβλέπεται η υποχρέωση να συμμορφώνονται με  τους κανόνες που ισχύουν στην 

Ελλάδα, σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και την φερεγγυότητα. Αντίθετα, 

υποχρεούνται να ακολουθούν τις διατάξεις του Συμφώνου Βασιλείας αναφορικά με τους 

κινδύνους.  

Οι  διατάξεις αναφορικά με την άσκηση της εποπτικής δραστηριότητας συνεχώς 

αναβαθμίζονται . 

 

Νέες ρυθμίσεις και τροποποιημένες διατάξεις, έρχονται να βοηθήσουν το έργο της 

αποτελεσματικής εποπτικής δραστηριότητας, ύστερα από διαβουλεύσεις των πιστωτικών 

ιδρυμάτων με τους εποπτικές αρχές. 

Ειδικότερα η νέα πρακτική  προβλέπει: 

Α)Την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να υποβάλλουν στις εποπτικές 

αρχές  συστηματικά στοιχεία  

Β) Την συστηματική ενημέρωση των εποπτικών φορέων για τα νέα επενδυτικά 

προϊόντα 

Γ) Την συνεχή πληροφόρηση των αρχών για τις νέες στρατηγικές  που πρόκειται 

να ακολουθήσουν. 

Τα τελευταία χρόνια η εποπτεία είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που 

απασχολεί τις νομισματικές αρχές τόσο σε ελληνικό, όσο και  σε ευρωπαικό επίπεδο. Οι 

αρχές βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση των ενδεδειγμένων τρόπων προκειμένου να  

προσδιορίσουν  τόσο την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και τα 

μέτρα εποπτικής αξιολόγησης των τραπεζών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η 

διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου για τις επενδυτικές υπηρεσίες και πολύ 

περισσότερο για την κεφαλαιακή επάρκεια. Ενόψη του αιτήματος  για    αποτελεσματική 

παρακολούθηση των αγορών, η Τράπεζα της Ελλάδος οδηγήθηκε στην εφαρμογή 

μέτρων , τα οποία θα δούμε αναλυτικά παρακάτω: 

Α)Αρχικά, καθιερώθηκε ως ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο των τραπεζών το ποσό των 

18 εκατ.ευρώ, από 11,7 εκατ.ευρώ που ίσχυε παλαιότερα. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε 

αναγκαία, διότι τα πιστωτικά ιδρύματα όφειλαν να πραγματοποιήσουν σημαντικές 

επενδύσεις προκειμένου να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. 
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Β) Ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2001 η ΕΚΤ δεν προέβη σε μεταβολή των επιτοκίων 

λόγω του κινδύνου ενδεχόμενης αποσταθεροποίησης των τιμών, το δεύτερο εξάμηνο 

μείωσε τα επιτόκια συνολικά κατά 150 μονάδες βάσης. Αξίζει να προσθέσουμε ότι μετά 

την μείωση των επιτοκίων, η ΕΚΤ έκρινε σκόπιμο να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά 

της επιτόκια κυρίως λόγω συμβατότητας αυτών με τη σταθερότητα των τιμών 

μεσοπρόθεσμα.         

 

3.5.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

Η Επιτροπή της Βασιλείας συστάθηκε το 1974 στην Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών θέσπισε τα δύο Σύμφωνα Βασιλείας, (Βασιλεία Ι και Βασιλεία ΙΙ) τα οποία 

περιλαμβάνουν επιστημονικά κείμενα και προτάσεις αναφορικά με την εύρυθμη 

λειτουργία της εποπτείας των τραπεζών. Πρώτιστος στόχος της Επιτροπής υπήρξε η 

ευρεία απήχηση των κανόνων εποπτείας, που αυτή θέσπισε, στο παγκόσμιο τραπεζικό 

σύστημα, και κατ΄ επέκταση η υιοθέτηση αυτών από τις εκάστοτε χώρες αποκλειόμενου 

του δεσμευτικό χαρακτήρα. Βέβαια η Επιτροπή Βασιλείας κατέχει σημαίνοντα ρόλο σε 

παγκόσμιο επίπεδο αφού τα διεξαγόμενα αποτελέσματα των αναλύσεων υιοθετούνται 

από τις τραπεζικές αρχές των ισχυρών κρατών έχοντας δεσμευτική ισχύ. Επιπρόσθετα, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Επιτροπή Βασιλείας εκπροσωπούνται οι κεντρικές 

τράπεζες όλων των οικονομικά ισχυρών κρατών όπως της Ελβετίας, της Γερμανίας, του 

Λουξεμβούργου,της Ιαπωνίας, της Βρετανίας, των ΗΠΑ κλπ. 

Σήμερα στην Ελλάδα ισχύει το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι το οποίο και θα 

εξετάσουμε περιληπτικά  παρακάτω. 

 

3.6.ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ι  

Το αναθεωρημένο (από το 1988) Σύμφωνο της Βασιλείας ι αποτελεί ένα θεσμικό 

πλαίσιο κανόνων, το οποίο σχετίζεται με την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Το 

θεσμικό αυτό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, φαίνεται να 

μην ανταποκρίνεται επαρκώς στην  αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος που 

απαιτείται από την οικονομία, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ανασταλτικά στην εξέλιξη του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα.   
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Το Σύμφωνο Βασιλείας Ι προβλέπει δύο κινδύνους του τραπεζικού συστήματος α) 

τον πιστωτικό κίνδυνο και β)τον κίνδυνο της αγοράς 

Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, το Σύμφωνο Βασιλείας Ι αδυνατεί να προβεί 

σε διαφοροποίηση του μεγέθους των εποπτικών κεφαλαίων που προορίζονται στις 

χορηγήσεις δανείων, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη, το μέγεθος 

και τη διάρκεια του δανείου, την ακίνητη περιουσία της επιχείρησης και άλλες 

εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης. Συνάγεται λοιπόν από τα παραπάνω, ότι οι 

παρεχόμενες τραπεζικές χορηγήσεις, περιλαμβάνουν υψηλό πιστωτικό κίνδυνο , τον 

οποίο καλείται η τράπεζα να εξομοιώσει μέσα από την αποθεματοποίηση κεφαλαίων που 

αγγίζουν ακόμα και το 8% της αξίας του δανείου. Όπως εύλογα προκύπτει , το Σύμφωνο 

Βασιλείας Ι ευνοεί τις τράπεζες που δεν εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια χορηγήσεων, ενώ 

αντίθετα δρα ανασταλτικά σε εκείνες που εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια στη χορήγηση 

δανείων. Η πρακτική αυτή εφαρμογής χαλαρών κριτηρίων στις χορηγήσεις, αλλά και η 

τήρηση ενός μέσου όρου εποπτικών κεφαλαίων, οδηγεί στη δημιουργία αμφίβολων 

χαρτοφυλακίων  και κατ’ επέκταση σε προβληματικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. 

Στο πλαίσιο των  αρμοδιοτήτων του Συμφώνου  Βασιλείας Ι, έγκειται, πέρα από την 

πρόβλεψη του πιστωτικού κινδύνου και η εποπτεία του κινδύνου της αγοράς. Ειδικότερα 

η ανάλυση της πορείας των αγορών συναλλάγματος, των Libor και Euribor , η πορεία των 

μετοχών, καθώς και η εξέταση των επιπτώσεων της διεθνούς αγοράς στο χαρτοφυλάκιο 

επενδύσεων των τραπεζών ,είναι μερικοί  από τους πιο σοβαρούς παράγοντες που 

διαμορφώνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των  κινδύνων.  

Σπουδαίοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το Συμφώνου Βασιλείας Ι εμπεριέχει 

σημαντικές ελλείψεις και δεν δύναται να ανταποκριθεί επαρκώς στην προστασία της 

εσωτερικής λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς, η ανάγκη της εύρυθμης 

λειτουργίας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος σε συνδυασμό με την αυξημένη 

ανάγκη προστασίας της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, ώθησαν στην αναθεώρηση 

του Συμφώνου Βασιλείας Ι και στην θέσπιση ενός βελτιωμένου Συμφώνου ( Βασιλεία ΙΙ), 

έτσι ώστε να εκλείψουν  οι πιθανότητες μιας ενδεχόμενης παγκόσμιας κρίσης. 

3.7.ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 

Το αναβαθμισμένο πλέον Σύμφωνο Βασιλείας ΙΙ ,σε αντίθεση με το προηγούμενο 

θέτει ως επιτακτική την ανάγκη  προστασίας των τραπεζών απέναντι στους κινδύνους 
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που αντιμετωπίζουν. Οι κίνδυνοι έναντι στους οποίους οφείλουν να προστατευθούν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τρις α) ο πιστωτικός κίνδυνος  

Β) ο κίνδυνος της αγοράς και ο 

Γ)ο λειτουργικός κίνδυνος ο οποίος ορίζεται για πρώτη φορά. 

Οσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, η Βασιλεία ΙΙ προβλέπει τρείς μεθόδους 

υπολογισμού του.1) την θεμελιώδη προσέγγιση εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης 

(ΙRB foundation) 2) την τυποποιημένη προσέγγιση και 3) την εξελιγμένη προσέγγιση 

εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης ( IRB Advanced). 

Αναφορικά με την θεμελιώδη προσέγγιση, αυτή θέτει την διενέργεια πιστοληπτικής 

αξιολόγησης του δανειολήπτη  από την τράπεζα, τα αποτελέσματα της οποίας  θα 

καθορίζουν το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων. 

Βασικά κριτήρια καθορισμού του αποθέματος των εποπτικών κεφαλαίων θα 

αποτελούν ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σε ετήσια βάση, καθώς και το ύψος της 

πιθανότητας αθέτησης. Συνεπώς, η συνεργασία με επιχειρήσεις με υψηλό κύκλο 

εργασιών θα δημιουργούν την απαίτηση της τράπεζας για μεγαλύτερα εποπτικά 

κεφάλαια. Σύμφωνα με όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

ευνοούνται από τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ έναντι των μεγαλυτέρων, διότι η 

χρηματοδότηση τους θα έγκειται σε πιο χαλαρή εποπτική εφαρμογή από τις τράπεζες. 

Τέλος, συγκρίνοντας τα δυο Σύμφωνα Βασιλείας , προκύπτει ότι το Basel II  

μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο αθέτησης επιβάλλοντας περισσότερες   

χρηματοοικονομικές διασφαλίσεις στην χορήγηση δανείων.  Σύμφωνα με άρθρο της 

Ναυτεμπορικής η εκτιμώμενη ζημιά που δημιουργείται από αθέτηση LGA Loss Given 

default -όσο πιο μικρό είναι το  LGA, τόσο μικρότερα εποπτικά κεφάλαια απαιτούνται – 

μπορεί να φτάσει υπό συνθήκες στο 0%.  Από την άλλη, στην περίπτωση που η τράπεζα 

θέτει ως διασφάλιση την υποθήκευση ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ξεπερνά το δάνειο 

κατά 100% το LGA δεν μπορεί να υπολείπεται του 35%, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τον 

πιστωτικό κίνδυνο και κατ’επέκταση την κεφαλαιακή επάρκεια που απαιτείται 

(Ναυτεμπορική).  Η πρακτική αυτή αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους 

δανειολήπτες και διαίτερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.  Σύμφωνα με τις απόψεις των 

διοικούντων των τραπεζών, η εφαρμογή του συμφώνου Βασιλείας ΙΙ θα ξεκινήσει με την 
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θεμελιώδη προσέγγιση IRB Foundation ενώ αναμένουν την χρήση της εξελιγμένης 

προσέγγισης IRB Advanced Foundation μετά το 2010. 

3.8 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ  

Το νέο καθεστώς αναμένεται να εντείνει την κινητικότητα των δανείων από μία 

τράπεζα σε άλλη με κριτήριο τους ευνοϊκότερους όρους που αυτές θέτουν, ενώ η 

κινητικότητα αναμένεται να επεκταθεί ιδιαίτερα στην στεγαστική πίστη.  Βασική αξίωση 

των τραπεζικών οργανισμών είναι η προσέλκυση αξιόπιστων δανειοληπτών οι οποίοι θα 

χαίρουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης έναντι των λιγότερο φερέγγυων.  Σύμφωνα με το 

πλαίσιο που δημιουργεί η Βασιλεία ΙΙ οι τράπεζες που κατέχουν μεγάλη κεφαλαιακή 

επάρκεια βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση λόγω του χαμηλού κόστους χρήματος.  

Συνεπώς, τους δίνεται η δυνατότητα να παρέχουν χαμηλά επιτόκια επιλεκτικά σε 

δανειολήπτες με καλή πιστοληπτική συμπεριφορά μετακυλύοντας έτσι σ αυτούς το 

όφελος. Πέρα από την πιστοληπτική αξιολόγηση των πελατών , τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα θα θέσουν ως βασικό κριτήριο χορηγήσεων το μέγεθος της αξίας του ετήσιου 

κύκλου εργασιών που  παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις. Εξίσου σημαντικό κριτήριο 

αναμένεται να αποτελέσει η ποιότητα των εξασφαλίσεων, συναρτήσει του πιστωτικού 

κινδύνου της χρηματοδότησης. 

Οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ ορίζουν ως το σημαντικότερο κριτήριο για την 

διαμόρφωση της επιτοκιακής πολιτικής το κόστος δανεισμού.  Η κατάκτηση του στόχου 

που ορίζει η Βασιλεία ΙΙ θεωρείται ότι επιτυγχάνεται για κάθε τράπεζα όταν πετύχει 

χαμηλό κόστος δανεισμού στην διατραπεζική αγορά και δύναται να μειώσει τα επιτόκια.  

Οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν υγιή χαρτοφυλάκια, θα στραφούν 

στην προσέλκυση φερέγγυων πελατών, προσφέροντας ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους σε 

σχέση με άλλες τράπεζες.  Η πρακτική της μεταφοράς πελατών από μία τράπεζα σε άλλη 

δημιουργεί έντονα προβλήματα όπως αυτό της δεύτερης προσημείωσης υποθήκης. 

Τέλος, οι όροι που θέτει το Σύμφωνο Βασιλείας ΙΙ φαίνεται να ευνοούν εργασίες 

λιανικής τραπεζικής και περισσότερο από όλα ευνοούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίσει τον πιστωτικό και 

λειτουργικό κίνδυνο που εμπεριέχει η εναρμόνιση με το Σύμφωνο Βασιλείας ΙΙ, έχοντας 

στις τάξεις του εξειδικευμένο προσωπικό, με επιστημονικό υπόβαθρο, ικανό να 

διαχειριστεί τους κινδύνους που ενδεχομένως προκύψουν ώστε να προστατευτεί η 

κεφαλαιακή του επάρκεια. 
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις  σπουδαίων οικονομολόγων, οι μεγάλες εμπορικές 

τράπεζες θα είναι αυτές που θα υποστούν κάποια αρνητική μεταβολή στον δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας, ειδικά εκείνες που δεν εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια 

αξιολόγησης, λόγω των αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων που ορίζει το Σύμφωνο 

Βασιλείας ΙΙ. 

Η πρόσφατη έγκριση του Δευτέρου Συμφώνου της Βασιλείας από τους διευθυντές της 

κεντρικής τράπεζας και τα ηγετικά στελέχη της νομισματικής ρύθμισης της ομάδας των 10 

πιο ανεπτυγμένων χωρών στη Βασιλεία της Ελβετίας, σηματοδοτεί ριζοσπαστικές 

αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της επάρκειας κεφαλαίου των εμπορικών τραπεζών. 

Μετά την αποδοχή του τελικού κειμένου του Συμφώνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρόκειται να κινηθεί προς την κατεύθυνση υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων της, 

καθώς και στην κατάρτιση χρονοδιαγράμματος εργασιών για την συμμόρφωση των 

τραπεζών  προς τους νέους, παγκόσμιους κανονισμούς ασφαλείας.  

 

Οι διευθυντές τραπεζών πιστεύουν ότι αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2006 ή, το αργότερο, 

μέχρι το 2007. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στον χώρο είναι ότι οι νέοι κανονισμοί 

θα ωφελήσουν τις μεγαλύτερες τράπεζες, οι οποίες επενδύουν με καλύτερο τρόπο το 

ελεύθερο κεφάλαιο εφαρμόζοντας τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου που διαθέτουν, 

λειτουργώντας με μικρότερες απαιτήσεις επάρκειας κεφαλαίου, παράλληλα με την 

υψηλότερη προστασία ασφαλείας.  

 

Αντίθετα, οι μικρού και μεσαίου μεγέθους τράπεζες, οι οποίες ίσως να μην καταφέρουν να 

εφαρμόσουν συστήματα αξιολόγησης κινδύνου ή σταθερής παρακολούθησης κινδύνου, 

θα ακολουθήσουν τις συνηθισμένες διαδικασίες που θεσπίζει το Δεύτερο Σύμφωνο της 

Βασιλείας, και το οποίο κατά πολύ ευθυγραμμίζεται με το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας 

τους. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρότερες τράπεζες θα πρέπει να διατηρήσουν σχετικά μεγάλα 

αποθέματα κεφαλαίου ώστε να επιτύχουν την συνταύτιση με τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του Δευτέρου Συμφώνου της Βασιλείας όσον αφορά την επάρκεια κεφαλαίου, ενώ οι 

μεγαλύτερες τράπεζες θα επενδύσουν σε τεχνολογία και σε προηγμένα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου, τα οποία και θα τις βοηθήσουν να αποδεσμεύσουν κεφάλαια.  

 

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε το Δεύτερο Σύμφωνο της Βασιλείας 

αφορά τον συνυπολογισμό του συντελεστή λειτουργικού κινδύνου στον υπολογισμό του 

επιπέδου της επάρκειας κεφαλαίου των τραπεζών.  
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Στην ομιλία του στο σεμινάριο της Διεθνούς Καλοκαιρινής Σχολής Τραπεζικών, που 

διεξήχθη στην Κω  ο κ. Χρήστος Γκόρτσος, ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού 

Συνδέσμου Τραπεζών, περιέγραψε το Δεύτερο Σύμφωνο της Βασιλείας ως μία «μεγάλη 

πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα». Επίσης, τόνισε και το ότι οι επικείμενες αλλαγές 

δεν επιφύλασσαν καμία δυσάρεστη έκπληξη για τις τράπεζες, αφού αποτελούν την 

έκβαση μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων και δημόσιου διαλόγου. Ο Κύριος Γκόρτσος 

εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Ελληνικές Τράπεζες θα ωφεληθούν από το νέο ρυθμιστικό 

πλαίσιο.  

 

Οι εγχώριες τράπεζες κινήθηκαν προς την κατεύθυνση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του 

Δευτέρου Συμφώνου της Βασιλείας, ενώ οι μεγαλύτερες από αυτές αισιοδοξούν ότι θα 

καταφέρουν να αποφύγουν την ανάγκη να εμμείνουν στις συνήθεις διαδικασίες. Ωστόσο, 

η σημαντική διαφορά μεγέθους μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών και των Ευρωπαϊκών 

ομολόγων τους σημαίνει ότι θα είναι μάλλον δύσκολο για τις πρώτες να επωφεληθούν 

πλήρως από το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον.  

 

Μία μελέτη της PriceWaterhouseCoopers επισημαίνει ότι εάν δεν εφαρμόσουν συστήματα 

αξιολόγησης κινδύνου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, οι Ελληνικές τράπεζες θα 

χρειαστούν επιπλέον κεφάλαιο έτσι ώστε να συμμορφωθούν προς στο νέο ρυθμιστικό 

σχέδιο. Στην ίδια μελέτη επισημαίνεται ότι οι εγχώριες τράπεζες δεν σημείωσαν ιδιαίτερα 

μεγάλη πρόοδο για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης κινδύνου, όπως 

η Μέθοδος βάσει της Εσωτερικής Αποτίμησης, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να 

προσπαθήσουν περισσότερο.  

 

Ούτε οι πελάτες των Ελληνικών τραπεζών αναμένεται να ωφεληθούν από το Δεύτερο 

Σύμφωνο της Βασιλείας. Η ανεπάρκεια των σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης 

κινδύνου, που διαθέτουν συνήθως οι περισσότερες Ελληνικές τράπεζες, σημαίνει ότι θα 

πρέπει να αυξήσουν την επάρκεια κεφαλαίου τους, όσον αφορά στη διαχείριση του 

κινδύνου, με απειροελάχιστες πιθανότητες να χαμηλώσουν το κόστος τόσο του δανεισμού 

όσο και των άλλων υπηρεσιών που παρέχουν. Αυτό εξηγεί και τον λόγο γιατί οι Ελληνικές 

τράπεζες δανείζουν με πολύ υψηλότερα επιτόκια απ’ ότι οι Ευρωπαίοι ομόλογοι τους. Οι 

αμοιβές τους ξεπερνούν το 3 τοις εκατό, σχεδόν το διπλάσιο του Ευρωπαϊκού μέσου 

όρου.  
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Η μελέτη της PriceWaterhouseCoopers τονίζει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος των Ελληνικών 

τραπεζών είναι ο λειτουργικός κίνδυνος. Πρόκειται για έναν νέο συντελεστή, ο οποίος θα 

χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το Σύμφωνο της Βασιλείας, για τον υπολογισμό του 

επιπέδου της επάρκειας κεφαλαίου των τραπεζών, όσον αφορά στους κινδύνους λόγω 

ανεπάρκειας των εσωτερικών συστημάτων των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και 

των κινδύνων που πρόκειται να προκύψουν από ανθρώπινο σφάλμα ή από εσφαλμένα 

συστήματα παρακολούθησης κινδύνου.  Το Ελληνικό οικονομικό σύστημα πρόκειται να 

αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις σε αυτό το μέτωπο κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Συμπερασματικά λοιπόν, οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού 

χρηματοοικονομικού συστήματος και αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές στις σύγχρονες 

προκλήσεις, που ορίζει η διεθνής απελευθέρωση των αγορών. Η αντιμετώπιση των 

ανταγωνιστικών πιέσεων αλλά και των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώθησε τις 

τράπεζες στον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών τους επιλογών, προκειμένου να 

αφομοιώσουν ομαλά τον θεμελιώδη μετασχηματισμό που τους έχει <<επιβληθεί>>. Ετσι 

λοιπόν, οι στρατηγικές επιλογές των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να εστιάζονται 

πρωτίστως, στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους και συνεπώς την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Η επίτευξη του 

στόχου αυτού, απαιτεί σημαντική αναδιοργάνωση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας 

αυτών, δεδομένου ότι καλούνται να ακολουθήσουν τις νέες προκλήσεις. Επιπλέον, η 

αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, όπως η επενδυτική τραπεζική και τα έσοδα 

εκτός τόκων , μπορούν να δημιουργήσουν  τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιφέρουν 

αύξηση των δεικτών κερδοφορίας των τραπεζών, προσδίδοντας τους έτσι ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.   

Όπως προκύπτει και από την παραπάνω ανάλυση μας, οι στρατηγικές συμμαχίες 

μεταξύ τραπεζικών ομίλων, βρίσκονται στο επίκεντρο των προοπτικών ανάπτυξης των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση εξαγορών και συγχωνεύσεων που έχουν 

συντελεστεί στον ελληνικό χώρο, προσδίδει στις εγχώριες τράπεζες το πλεονέκτημα 

εκμετάλλευσης των οικονομιών φάσματος και κλίμακας, δυνατότητα η οποία  συντελεί 

στην απόκτηση του  απαιτούμενο ειδικού βάρους έτσι ώστε να σταθούν επάξια στις 

εξελιγμένες αγορές της Ευρώπης.  

Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω 

ανάλυση, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε  την σημαντική συμβολή των κανόνων 

εποπτείας στην πορεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το προτεινόμενο πλαίσιο για την 

κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση των κινδύνων από την Επιτροπή Βασιλείας, 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός καθεστώτος τραπεζικής εποπτείας  

σύμφωνου με τις ανάγκες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εφαρμογή 

των κανόνων αυτών εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα των 

τραπεζών. Οι προηγμένες τεχνολογικά τράπεζες θα μπορέσουν να κάνουν χρήση των 

μοντέλων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτύξει εσωτερικά, 

καρπόνοντας έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα . Περαιτέρω,  οι αξιολογήσεις της 

κεφαλαιακής επάρκειας από εταιρείες ( όπως Moodys, Fitch κλπ) μπορεί να οδηγήσει σε 
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ασφαλή συμπερασμάτων αναφορικά με τους κινδύνους διαφορετικής ποιότητας, 

εξασφαλίζοντας  αξιόπιστα αποτελέσμάτα. 

Είναι λοιπόν προφανές, ότι ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός δεν αφήνει περιθώρια 

επιβίωσης σε πολλούς πιστωτικούς οργανισμούς, αλλά ευνοεί την επικράτηση μικρού 

αριθμού κυρίαρχων παικτών. Όσο τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα παραμένουν ευέλικτα 

στη δομή  και στις λειτουργίες τους και είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις προκλήσεις 

της εποχής , θα επιτύχουν την κυριαρχία στην ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική σκηνή. 
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