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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ενός οικονομικού 
συστήματος. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες : στα πιστωτικά (τράπεζες) και στα μη πιστωτικά ιδρύματα. Το 
σύνολο των τραπεζών που λειτουργεί σε μία χώρα αποτελεί ένα τραπεζικό 

σύστημα.
Σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα λειτουργεί μέσα σε ένα 

απελευθερωμένο περιβάλλον και πορεύεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι 
ελληνικές τράπεζες έχουν επαρκή κεφαλαιακή βάση και ικανοποιητική 
τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. 
Μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, 
όχι μόνο με την ικανοποίηση της ζήτησης των καταναλωτών και των 
αποταμιευτών για τραπεζικά προϊόντα, αλλά και με την προσφορά νέων και 
ανταγωνιστικών προϊόντων για τη χρηματοδότηση της παραγωγής και των 
επενδύσεων.

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην κυβερνητική 
χρηματοδότηση υπό καθεστώς τραπεζικής απελευθέρωσης. Αρχικά στο 
θεωρητικό μέρος της εργασίας θα ξεκινήσουμε με μία αναφορά στα γενικά 
χαρακτηριστικά των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και στον οικονομικό ρόλο 
τον οποίο αυτά διαδραματίζουν. Στη συνέχεια θα γίνει μία απλή και 
εισαγωγική παρουσίαση της παραγωγικότητας, ρευστότητας και 
αποδοτικότητας των τραπεζικών επιχειρήσεων. Τέλος, το θεωρητικό μέρος θα 
κλείσει με μία σύντομη αναφορά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Θα 
αναλυθεί το πώς αυτό ιδρύθηκε και πώς λειτουργούσε τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του και πώς κατέληξε στα σημερινά δεδομένα όπου ουσιαστικά 
λειτουργεί σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον.

Στο πρακτικό μέρος της εργασίας θα ασχοληθούμε με ένα μοντέλο 
ρευστών διαθεσίμων των Barrett, Gray, και Parkin (1975). Στο μοντέλο αυτό 

θα γίνει εφαρμογή δεδομένων από τον ελληνικό τραπεζικό χώρο και την 
ελληνική οικονομία γενικότερα.
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2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ

α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Τα τραπεζικά ιδρύματα αποτελούν την καρδιά του χρηματοδοτικού 
ιδρύματος μίας χώρας. Δέχονται καταθέσεις από διάφορες μονάδες - 
νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις - και διαθέτουν κεφάλαια μέσω του 
δανεισμού και των επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, στις 
επιχειρήσεις και στις κυβερνήσεις. Με τις λειτουργίες αυτές διευκολύνουν τη 
ροή των αγαθών και των υπηρεσιών από τους παραγωγούς προς τους 
καταναλωτές, καθώς και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της κυβέρνησης. 
Έτσι επιδρούν στην αναπτυξιακή διαδικασία μίας χώρας, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν και μέσα με τα οποία ασκείται η νομισματική πολιτική. Το 
τραπεζικό σύστημα είναι πολύ κρίσιμο για τη λειτουργία της οικονομίας μίας 
Χώρας.

Με το να παρέχουν χρηματοδοτικές υπηρεσίες στην οικονομία, το 
ενεργητικό τους είναι σχεδόν αποκλειστικά χρηματικής μορφής, γεγονός το 
οποίο οφείλεται σε μη χρηματοδοτικές μονάδες, ενώ ταυτόχρονα περιέχει και 
μετοχικό κεφάλαιο. Εκδίδουν συμβατικές υποχρεώσεις για να αποκτήσουν τα 
κεφάλαια που θα τους εξασφαλίσουν τα πιο πάνω χρηματικά διαθέσιμα. Η 
καθαρή αποθεματική κατάσταση ενός ιδρύματος που απορρέει από την 
πώληση τίτλων ή από τη συσσώρευση διακρατούμενων κερδών, 
αντιπροσωπεύει μία σχετικά μικρή πηγή κεφαλαίου.

Η αποτελεσματική λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων, σε αρμονία με 
τους γενικούς οικονομικούς στόχους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
αποτελεσματική διαχείρισή τους. Όπως και για οποιονδήποτε άλλο οργανισμό 
ή επιχείρηση, τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να έχουν αποτελεσματική 
διαχείριση, ώστε να αποφεύγονται σοβαροί κίνδυνοι για την οικονομία και να 
ικανοποιούν τους στόχους που χαράζουν, αν πρόκειται να υπάρχει ένα 
ισχυρό, αναπτυσσόμενο, εξελισσόμενο στις ανάγκες τραπεζικό σύστημα ικανό 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας.
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3. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ο πρωταρχικός ρόλος των τραπεζικών ιδρυμάτων, έχει να κάνει με την 
κάλυψη των τελικών αναγκών τόσο των τελικών δανειζόμενων όσο και των 
τελικών δανειστών σε μία οικονομία.

Για να γίνει αντιληπτός ο σημαντικός αυτός ρόλος θα μπορούσε αρχικά 
να εξετασθεί η περίπτωση μίας οικονομίας χωρίς τραπεζικό σύστημα. Η 
απλούστερη μορφή είναι αυτή όπου επικρατούν εμπράγματες ανταλλαγές, 
ενώ δεν υπάρχουν χρήμα και χρηματικά διαθέσιμα ή υποχρεώσεις. Σε μία 
τέτοια οικονομία όλες οι οικονομικές μονάδες έχουν ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς και κάθε αύξηση στο πραγματικό κεφάλαιο - καθαρή 
επένδυση - θα πρέπει να συνοδεύεται και από αποταμίευση από την πλευρά 
της παραγωγικής μονάδας που πραγματοποιεί την επένδυση. Έτσι, η 
εξωτερική χρηματοδότηση απουσιάζει από μία εμπράγματη οικονομία και θα 
πρέπει να αναμένεται ότι το επίπεδο σχηματισμού κεφαλαίου και εισοδήματος 
θα είναι αρκετά χαμηλό.

Θα μπορούσε τώρα να εξετασθεί η περίπτωση της οικονομίας όπου 
υπάρχει επαρκής ποσότητα χρήματος για τη διευκόλυνση των συναλλαγών 
αλλά λείπουν άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικοί οργανισμοί. 
Και σε αυτή την περίπτωση, κάθε οικονομική μονάδα θα ξοδεύει περίπου όσα 
εισπράττει.

Στις περιπτώσεις αυτές λείπει η εξωτερική χρηματοδότηση. Οι 
χρηματικές εισροές των οικονομικών μονάδων χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση τόσο της τρέχουσας κατανάλωσης όσο και των 
κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι οικονομικές μονάδες με παραγωγικές ιδέες και 
επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερους κινδύνους στην ιδιοκτησία 
πραγματικών διαθεσίμων περιορίζονται στο να επεκταθούν πέρα από το δικό 
τους καθαρό πλούτο. Ακόμα, η συσσώρευση θα ήταν περιορισμένη, αφού οι 
οικονομικές μονάδες που διακρατούν τον καθαρό τους πλούτο - 

συσσωρευμένη αποταμίευση - τον διανέμουν σε ένα περιορισμένο αριθμό 
διαθεσίμων - χρήμα ή διάφορα είδη φυσικού κεφαλαίου. Παρά τον 
περιορισμένο καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα νοικοκυριά και στις 

επιχειρήσεις, η οικονομία αυτή θα τείνει να είναι αναποτελεσματική στην
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κατανομή των πόρων και έτσι να οδηγεί σε χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής 
ανάπτυξης.

Τα τραπεζικά ιδρύματα επιδρούν στη ροή κεφαλαίου με τη δημιουργία 
ενός επιπρόσθετου σταδίου στην ανταλλαγή της αγοραστικής δύναμης 
ανάμεσα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Το τραπεζικό ίδρυμα αρχικά 
δέχεται χρήματα που ανήκουν στα νοικοκυριά και στη συνέχεια μεταφέρει 
αυτή την αγοραστική δύναμη στον επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος τώρα έχει 
την ικανότητα να χρηματοδοτήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που επιθυμεί. 
Υπάρχει μία ευρεία ποικιλία εναλλακτικών χρηματικών διαθεσίμων για να 
επιλέξουν οι πλεονασματικές μονάδες σε ένα αναπτυγμένο τραπεζικό 
σύστημα. Οι ελλειμματικές μονάδες μπορούν να αποκτήσουν αγοραστική 
δύναμη στην επιθυμητή μορφή μέσω των τραπεζικών δραστηριοτήτων και 
εργασιών. Έτσι ενθαρρύνεται η οικονομική αποτελεσματικότητα στη 
χρηματοδότηση και δημιουργείται κίνητρο για τη συσσώρευση κεφαλαίου και 
την ανάπτυξη της οικονομίας.

Έτσι, εξετάζοντας το ρόλο των τραπεζικών ιδρυμάτων, μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη με τις προσπάθειες τους 
να διαμεσολαβήσουν στη λειτουργία της αποταμίευσης - επένδυσης, αφού 
διευκολύνεται ο διαχωρισμός των αποταμιευτικών από τις επενδυτικές 
αποφάσεις. Δεν απαιτείται σε κάθε οικονομική μονάδα να δαπανά αυτό που 
κερδίζει. Οι μονάδες που το πραγματοποιούν ξεφεύγουν από τον περιορισμό 
του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και έτσι κατανέμουν τις δαπάνες τους 
αποτελεσματικότερα. Ενθαρρύνεται η αποταμίευση και η επένδυση αφού 
παρέχονται μία ποικιλία χρηματοδοτικών οργάνων σύμφωνα με τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες των πλεονασματικών μονάδων, και μία ποικιλία πηγών 
κεφαλαίου για τις ελλειμματικές μονάδες. Ακόμα, κάνοντας την παροχή 
κεφαλαίου από τις πλεονασματικές μονάδες και το δανεισμό από τις 
ελλειμματικές μονάδες περισσότερο ελκυστικό, ο ρυθμός αποταμίευσης και 
επένδυσης στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, και έτσι ο ρυθμός αύξησης 
του κεφαλαίου και του εισοδήματος, αυξάνονται πιο πάνω από αυτούς που 

διαμορφώνονται στην περίπτωση που απουσιάζουν τα τραπεζικά ιδρύματα.
Επιπρόσθετα, η τραπεζική διαμεσολάβηση προωθεί την εξειδίκευση στις 

δραστηριότητες και έτσι αυξάνει την παραγωγικότητα. Συγκεκριμένα, βοηθά 
στην οικονομική ανάπτυξη διαχωρίζοντας τη διαχείριση από την ιδιοκτησία
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του πλούτου. Ακόμα, τα τραπεζικά ιδρύματα μειώνουν τους κινδύνους και τις 
αβεβαιότητες τόσο για τις πλεονασματικές όσο και για τις ελλειμματικές 
μονάδες. Επιλέγουν το ενεργητικό τους έτσι ώστε να μειώνουν τους κινδύνους 
για αθέτηση των υποχρεώσεων τους προς τις πλεονασματικές μονάδες, ενώ 
προσαρμόζουν τη ρευστότητα, την εμπορευσιμότητα και τη διαιρετότητα του 
παθητικού τους ανάλογα με τη ζήτηση. Έτσι οι ελλειμματικές μονάδες έχουν 
μεγαλύτερες ποσότητες διαθεσίμων κεφαλαίων στη μορφή που ικανοποιεί 
καλύτερα την ικανότητα των πληρωμών τους. Με τον τρόπο αυτό τα 
χρηματοδοτικά ιδρύματα συνεισφέρουν στην παραγωγικότητα της οικονομίας 
και στο γενικό επίπεδο ζωής, αφού μπορούν να ικανοποιήσουν ταυτόχρονα 
τις ανάγκες και προτιμήσεις τόσο των πλεονασματικών όσο και των 
ελλειμματικών μονάδων.

Τέλος, η εμπειρία υποστηρίζει τη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη των 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και στην οικονομική ανάπτυξη. Παρατηρείται 
συσχέτιση ανάμεσα στην ανάπτυξη της χρηματοδοτικής διαμεσολάβησης - 
της αύξησης του άμεσου και έμμεσου χρέους που δημιουργείται από τη 
διαμεσολάβηση - και στην οικονομική ανάπτυξη.
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3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

α. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η παραγωγικότητα στις εμπορικές τράπεζες ορίζεται ως η προστιθέμενη 
αξία κατά μονάδα εργασίας (στα πλαίσια του γενικότερου ορισμού της 
παραγωγικότητας). Η προστιθέμενη αξία, ως διαφορά μεταξύ των 
χρεωστικών και πιστωτικών τόκων, δηλαδή τα οργανικά (τακτικά και έκτακτα) 
έξοδα και έσοδα της τραπεζικής εκμετάλλευσης, απαρτίζεται και συγχρόνως 
μετράται από επιχώριες νομισματικές μονάδες. Στη χώρα μας σε Ευρώ.

Σε περίοδο προσαρμογής προς τις συνθήκες της Κοινής Αγοράς, η 
δυνατότητα μίας μονομερούς αύξησης των επιτοκίων στις καταθέσεις 
ταμιευτηρίου και προθεσμίας, εξαρτάται από την παραγωγικότητα των 
ελληνικών τραπεζών. Και παλαιότερα ο επιχειρηματικός κόσμος υποστήριζε 
πως το κόστος της τραπεζικής επιχείρησης στην Ελλάδα μπορεί να 
συμπιεστεί.

Χονδρικά, η διαφορά μεταξύ του μέσου ετήσιου επιτοκίου χορηγήσεων 
και του μέσου επιτοκίου καταθέσεων είναι ένα είδος μέσου «μεικτού κέρδους» 
κατά μονάδα εμπορεύματος που διατίθεται στην πελατεία τους από τις 
τράπεζες. Τα μέσα επιτόκια καταθέσεων αποτελούν το μέσο κόστος, που 
πληρώνουν οι εμπορικές τράπεζες στους προμηθευτές τους (καταθέτες), για 
να προμηθευτούν (να δανειστούν) «μονάδες εμπορεύματος», που θα 
χορηγήσουν (θα διαθέσουν επί επιστροφή), στη συνέχεια σε πελάτες τους 
(τους δανειολήπτες). Το μέσο επιτόκιο χορηγήσεων είναι οι μέσες τιμές, που 
εισπράττονται από αυτή τη διάθεση, η οποία αποτελεί την κύρια εργασία των 
εμπορικών τραπεζών.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους μαζί με τα έσοδα από τις λοιπές εργασίες 
πρέπει να καλύψουν:

1. Τις δαπάνες για τους μισθούς και τα άλλα έξοδα των τραπεζών, και
2. Τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις για τις τυχόν απώλειες των 

πιστώσεων, που χορηγούνται ή ενδεχόμενες άλλες ζημιές.
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Μία διεύρυνση των μισθών και των λοιπόν εξόδων προσωπικού μπορεί 
να πραγματοποιηθεί:

1. Με αύξηση του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων, οπότε, επιβαρύνονται 
το κόστος του χρήματος και της παραγωγής.

2. Με μείωση του επιτοκίου των καταθέσεων, η οποία επηρεάζει 
αρνητικά, με όλες την από αυτήν συνέπειες, τη συγκέντρωση των 
αποταμιεύσεων στις τράπεζες, και

3. Με αύξηση των αμοιβών των λοιπών εργασιών των τραπεζών.

β. Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ρευστότητα είναι ένα μέγεθος που εμφανίζει τρεις διαβαθμίσεις. Έτσι 
διακρίνεται ρευστότητα 1ου, 2ου και 3ου βαθμού. 1ου βαθμού ρευστότητα 
συνιστούν τα μετρητά, οι καταθέσεις όψεως, οι επιταγές, τα προεξοφλήσιμα 
γραμμάτια, οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις κατά πελατών, τα ρευστοποιήσιμα 
χρεόγραφα κ.α. 2ου βαθμού ρευστότητα συνιστούν συνήθως τα ανωτέρω στα 
οποία προστίθενται για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και τα αποθέματα υλών, 
ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων. 3ου βαθμού ρευστότητα συνιστούν 
τα προηγούμενα μαζί με τα υπόλοιπα ενεργητικά κονδύλια δυσχερούς 
ρευστοποίησης.

Η ρευστότητα των τραπεζών δεν είναι μόνο έννοια στενά ταμειακή - 
όπως συνήθως ανάγεται στις λοιπές επιχειρήσεις - αλλά ευρύτερη, η οποία 
εκφράζει τη σχέση μεταξύ της σύνθεσης του συνόλου των κεφαλαίων, που 
βρίσκονται στη διάθεση της τράπεζας αφενός και, της σύνθεσης από άποψη 
ασφάλειας και χρόνου λήξης των τοποθετήσεών της αφετέρου.

Για την εξασφάλιση της υπό στενή έννοιας ρευστότητας των τραπεζικών 
ιδρυμάτων έχει θεσπισθεί νομοθετικά, σε όλες σχεδόν τις χώρες, ελάχιστο 
όριο κεφαλαίου των τραπεζών, σε πολλές δε περιπτώσεις, επιβάλλεται 

επιπλέον και η τήρηση σταθερής σχέσης μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων των 
τραπεζών και των εκ καταθέσεων υποχρεώσεών τους.

Ο Ελληνικός Νόμος περί τραπεζών του 1931 περιοριζόταν στην 
καθιέρωση ελάχιστου ορίου μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζικών ιδρυμάτων.
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Οι τράπεζες, όμως, αν και δεν είχανε από το νόμο καμία υποχρέωση, 
διατηρούσανε οικειοθελώς κατά την προπολεμική περίοδο σχέση ιδίων 
κεφαλαίων προς καταθέσεις, αντίστοιχη προς αυτή που ίσχυε διεθνώς. Κατά 
το 1938 η σχέση αυτή ανερχότανε για το σύνολο των εμπορικών τραπεζών σε 
11% για την Εθνική Τράπεζα σε 11% για την Τράπεζα Αθηνών σε 8% και για 
την Εμπορική Τράπεζα σε 22%. Κατά τη διάρκεια, όμως, του τελευταίου 
πολέμου μειώθηκαν αισθητά τα ιδία κεφάλαια των τραπεζών. Αυτό δε, σε 
συνδυασμό με την ταχύτατη αύξηση των καταθέσεων μετά την αποκατάσταση 
της νομισματικής σταθερότητας, ιδιαίτερα από το 1956 και έπειτα, είχε ως 
συνέπεια τη μείωση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς τις καταθέσεις σε 
5% περίπου για το σύνολο των εμπορικών τραπεζών, για ορισμένες δε από 
αυτές και κάτω από το ανωτέρω ποσοστό, με τάση περαιτέρω μείωσης λόγω 
της συνεχούς αύξησης των καταθέσεων.

V. Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αποδοτικότητα των τραπεζικών επιχειρήσεων επηρεάζεται έντονα από 
τη διαφορά μεταξύ κόστους χρήματος, δηλαδή του ύψους του επιτοκίου το 
οποίο καταβάλλεται στους καταθέτες και του εισπραττόμενου, με τη μορφή 
προσόδου της τράπεζας, από τις διάφορες πιστοδοτούμενες επιχειρήσεις, 
τόκου.

Η συνολική αποδοτικότητα μίας τράπεζας επηρεάζεται από το ποσοστό 
των καταθέσεών της, το οποίο αυτή υποχρεούται, για διασφάλιση της 
ρευστότητάς της, να τηρεί σε αδράνεια με τη μορφή ταμειακών διαθεσίμων ή 
κατατεθειμένο στην κεντρική τράπεζα.

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι, για τους οποίους οι τράπεζες χρειάζονται 
ένα επαρκές επίπεδο κερδών:

1. Για να παρέχουν μία ανάλογη απόδοση στους μετόχους.
2. Για να επιβεβαιώνουν στους μετόχους ότι η επιχείρηση είναι 

υγιής και ικανοποιητικά διαχειριζόμενη.

3. Για να διατηρούν και επεκτείνουν την κεφαλαιακή βάση της 

τράπεζας, έτσι ώστε, να ικανοποιούν τα κριτήρια της
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συνετότητας και ευστάθειας και να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
της επιχείρησης. Ιδιαίτερα σε περίοδο πληθωρισμού, η 
κεφαλαιακή βάση χρειάζεται να αυξάνει απλά και μόνο για να 
χρηματοδοτείται ένας σταθερός φυσικός όγκος εμπορίου του 
χρηματικού κεφαλαίου.

Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας (profitability) οι σύγχρονες 
ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες είναι σε θέση να γνωρίζουν το κόστος 
λειτουργίας κάθε μορφής τραπεζικής εργασίας, ενώ η χώρα μας υστερεί 
σημαντικά στον τομέα αυτό. Ο λεπτομερής, σε κάθε χρονική στιγμή, 
υπολογισμός του λειτουργικού κόστους, κάθε είδους συναλλαγής, φαίνεται ότι 
αναβάλλεται σε μελλοντική - ίσως του άμεσου μέλλοντος, αλλά πάντως 
μελλοντική - εφαρμογή κάποιου συστήματος αναλυτικής λογιστικής της 
εκμετάλλευσης τραπεζών και κοστολόγησης των τραπεζικών εργασιών.
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4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ιστορία των ελληνικών τραπεζών ξεκινάει το 1828 με την ίδρυση της 
Εθνικής Χρηματιστηριακής Τράπεζας, η οποία έχει την ευθύνη της έκδοσης 
εντόκων γραμματίων και ομολογιακών δανείων του δημοσίου. Η τράπεζα 
αυτή έκλεισε το 1834. Το 1841 ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα που την εποχή 
εκείνη ήταν ιδιωτική με συμμετοχή και ξένων κεφαλαιούχων. Πρώτος 
διοικητής ήταν ο Γεώργιος Σταύρος. Στην Εθνική Τράπεζα δόθηκε το εκδοτικό 
προνόμιο (αλλά όχι και το μονοπώλιο), δηλαδή το δικαίωμα έκδοσης 
τραπεζογραμματίων και από το 1897 και μετά ασκούσε ουσιαστικά και τη 
συναλλαγματική πολιτική. Η Εθνική Τράπεζα είναι σήμερα η μεγαλύτερη 
ελληνική τράπεζα αλλά το μερίδιο που κατέχει στην αγορά και οι σχέσεις της 
με το κράτος δημιουργούν πολλαπλές στρεβλώσεις στην τραπεζική αγορά.

Άλλες τράπεζες που ιδρύθηκαν περίπου εκείνη την εποχή είναι η Ιονική, 
η Κρήτης και η Προνομιούχος Ηπειροθεσσαλική του εθνικού ευεργέτη Α. 
Συγγρού. Οι δύο τελευταίες τράπεζες συγχωνεύθηκαν με την Εθνική Τράπεζα 
στις αρχές του αιώνα. Η Εθνική Τράπεζα απέκτησε στις αρχές του αιώνα το 
μονοπώλιο της έκδοσης τραπεζογραμματίων.

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε σε 
αδυναμία να πάρει δάνειο από το εξωτερικό για την αποκατάσταση των 
προσφύγων. Έτσι κατόπιν συμφωνίας (ορθότερα διαταγής) με την Κοινωνία 
των Εθνών που εγγυήθηκε τα ελληνικά δάνεια, ιδρύθηκε το 1928 η Τράπεζα 
της Ελλάδας ως αμιγώς κεντρική τράπεζα με μονοπώλιο στην έκδοση 
τραπεζογραμματίων. Ταυτόχρονα η δραχμή εντάχθηκε στη ζώνη της αγγλικής 
λίρας. Επιπρόσθετα στην Τράπεζα της Ελλάδας ανατέθηκε η άσκηση της 
συναλλαγματικής πολιτικής, οι ταμειακές δοσοληψίες του Δημοσίου και των 
κρατικών επιχειρήσεων καθώς και η έκδοση δανειακών τίτλων του δημοσίου. 
Εξάλλου, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει την ευθύνη του ελέγχου των τραπεζών.

Για πολλά χρόνια δε σημειώθηκαν μεγάλες αλλαγές στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα, εκτός βέβαια από την ίδρυση ειδικών χρηματοδοτικών 
οργανισμών, όπως είναι η Αγροτική Τράπεζα και η ΕΤΒΑ. Το κράτος με 

διάφορες διοικητικές ρυθμίσεις προσπαθούσε να στρέψει τα δανειακά 
κεφάλαια σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας για χρηματοδότηση



επενδύσεων, οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση είχαν ελάχιστη απόδοση. 
Εξάλλου, τα ετήσια επιτόκια καταθέσεων που προσδιοριζότανε διοικητικώς 
ήτανε για μεγάλο χρονικό διάστημα χαμηλότερα από τον ετήσιο πληθωρισμό. 
Έτσι, οι αποταμιευτές προτιμούσανε να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους 
στις δύο πλέον αντιπαραγωγικές επενδύσεις, το χρυσό και την κατοικία.

Η αναμόρφωση και η απαγκύλωση του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος από την κρατική εξουσία και την παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη. 
Η πρώτη προσπάθεια εντοπισμού, μελέτης και αντιμετώπισης των 
προβλημάτων ξεκίνησε το 1975 με την «Επιτροπή Χαρισσοπούλου» η οποία 
δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας και τις προτάσεις της το 1981. τα 
συμπεράσματα της επιτροπής αυτής ήταν το εναρκτήριο έναυσμα για το τι 
επρόκειτο να ακολουθήσει στο τραπεζικό σύστημα.

Το έργο της «Επιτροπής Χαρισσοπούλου» συνέχισε η Έκθεση της 
Επιτροπής Καρατζά. Η Έκθεση Καρατζά, η οποία επίσημα έφερε τον τίτλο 
«Επιτροπή για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού 
συστήματος», αφορούσε τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος και 
προέβλεπε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε ρυθμίσεις που 
αφορούσαν τη σταδιακή αποκατάσταση των πραγματικών επιτοκίων και τον 
καθορισμό τους από τις ίδιες τις τράπεζες μέσα στα όρια που θα έθετε κάθε 
φορά η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρότεινε την εφαρμογή κανόνων που 
αφορούσαν τους πιστωτικούς ελέγχους και τη βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου και των διαδικασιών που διέπουν το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. 
Η έκθεση ακόμη πρότεινε η χρηματοδότηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής 
πολιτικής του κράτους να επιτευχθεί μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. 
Στο δεύτερο στάδιο προβλεπότανε η σταδιακή εφαρμογή των κανόνων της 
αγοράς όπου τα τραπεζικά ιδρύματα θα διαμορφώνανε τα επιτόκια 
καταθέσεων τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων εκτός αυτών που 
αφορούσανε τη βιοτεχνία και τον αγροτικό τομέα. Προέβλεπε τη σταδιακή 
μείωση της υποχρεωτικής δέσμευσης κεφαλαίων από τα τραπεζικά ιδρύματα 
σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου. Το τρίτο στάδιο προέβλεπε την 

κατάργηση όλων των πιστωτικών περιορισμών που έθετε η Τράπεζα της 
Ελλάδας και δεν επέτρεπαν τη σωστή ανάπτυξη των τραπεζών. Όλα τα 
επιτόκια των τραπεζών θα καθορίζονται πλέον από τις δυνάμεις της αγοράς
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και ο ρόλος τη κεντρικής τράπεζας θα περιορίζεται στην άσκηση της 
νομισματικής πολιτικής και στην εποπτεία του τραπεζικού συστήματος.

Πέρα από τις παραπάνω προτάσεις η έκθεση Καρατζά ασχολήθηκε και 
έκανε προτάσεις για άλλα θέματα όπως για τον εκσυγχρονισμό των 
διαχειριστικών λειτουργιών των τραπεζών, για τον έλεγχο τους, για την 
έμφαση που θα πρέπει να δοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στην παροχή 
νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. leasing, factoring) και για την 
ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Έτσι από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και 
κάτω από τις διεθνείς και ειδικά ευρωπαϊκές συγκυρίες το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα άρχισε δειλά - δειλά να απελευθερώνεται, να εκσυγχρονίζεται και να 
γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό.

Σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει απελευθερωθεί από τις 
πολλές αγκυλώσεις και στρεβλώσεις του παρελθόντος. Οι τράπεζες είναι 
ελεύθερες να ανταγωνισθούν και να ακολουθήσουν πολιτικές που τις 
επιτρέπουν να επιτυγχάνουν τους εκάστοτε στόχους οι οποίοι καθορίζονται με 
ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

• Οι τράπεζες είναι ελεύθερες να διαμορφώνουν τα επιτόκια 
καταθέσεων και χορηγήσεων.

• Οι τράπεζες είναι ελεύθερες να προσφέρουν νέα προϊόντα που 
ανήκουν στην αρμοδιότητά τους

• Οι τράπεζες είναι ελεύθερες να χορηγούν δάνεια και να 
επενδύουν όπου αυτές νομίζουν ότι είναι καλύτερα. Δεν 
υποχρεούνται πλέον να χρηματοδοτούν ορισμένους κλάδους 
της οικονομίας.

• Οι τράπεζες δεν υποχρεούνται πλέον να αγοράζουν τίτλους του 
Δημοσίου (π.χ. έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και ομόλογα)

• Οι εμπορικές τράπεζες δύνανται να είναι ανάδοχοι μετοχών στη 
χρηματιστηριακή αγορά.

• Από τις αρχές του 1994, η Τράπεζα της Ελλάδας δεν 
υποχρεούται να χρηματοδοτεί το έλλειμμα του δημοσίου τομέα.

Είναι γεγονός ότι το τραπεζικό σύστημα σήμερα είναι πολύ διαφορετικό 
από ότι ήταν πριν μερικά χρόνια. Οι αλλαγές που έχουν γίνει οδηγούν σε ένα 

τραπεζικό σύστημα που θα είναι τελείως διαφορετικό του χθεσινού, από
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άποψη μεγέθους των τραπεζών, της ποιότητας και του εύρους των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του ανταγωνισμού. Οι 
τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν ότι για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στο 
νέο ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον πρέπει να:

• είναι σε θέση να ελέγχουν και να μειώνουν τα λειτουργικά τους 
έξοδα

• έχουν την ικανότητα και την ευελιξία να προσαρμόζονται στις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά στην αγορά

• έχουν την ικανότητα δημιουργίας και προσφοράς νέων προϊόντων

• έχουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό

• έχουν άρτια εκπαιδευόμενο προσωπικό

• έχουν συστήματα τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση και τη 
διαχείριση των διαφόρων τραπεζικών κινδύνων

• έχουν το σωστό μέγεθος που τις επιτρέπει να ανταγωνισθούν και 
να επωφεληθούν των οικονομιών κλίμακας.
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Πριν ξεκινήσουμε την οικονομική και οικονομετρική ανάλυση του 
μοντέλου των Barrett, Gray και Parkin θα ήτανε σημαντικό να αναλυθούν οι 
έννοιες που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια.

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μίας οικονομίας αποτελείται από το 
σύνολο των αγαθών, υλικών και άϋλων, τα οποία παράγονται από την 
οικονομία αυτή σε ορισμένη χρονική περίοδο. Είναι ευνόητο, ότι τα προϊόντα 
τα οποία υπάρχουν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρονικής περιόδου, αλλά 
έχουν παραχθεί σε προηγούμενη περίοδο, δεν αποτελούν μέρος του 
προϊόντος της παρούσας περιόδου. Με διαφορετική διατύπωση, το 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) δεν είναι το σύνολο των αγαθών, τα 
οποία υπάρχουν σε μία περίοδο, αλλά μόνο το σύνολο των αγαθών τα οποία 
παράγονται κατά τη διάρκεια των περιόδων. Το Α.Ε.Π. είναι ροή και όχι 
απόθεμα αγαθών. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στην 
εργασία αντιπροσωπεύει την αξία όλων των τελικών προϊόντων που 
παράγονται μέσα στη χώρα και στην περίπτωση μας στην Ελλάδα.

Οι καταθέσεις αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή κεφαλαίων για μία 
τράπεζα. Κατά το Ricardo, η χαρακτηριστική λειτουργία του τραπεζίτη αρχίζει 
μόλις χρησιμοποιεί τα χρήματα τρίτων.

Μία πρώτη διάκριση των καταθέσεων είναι ανάλογα με το νόμισμα. Στην 
περίπτωση αυτή έχουμε καταθέσεις σε δραχμές και σε ξένο συνάλλαγμα. Η 
σημαντικότερη όμως διάκριση είναι αυτή που γίνεται ανάμεσα στις καταθέσεις 
όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας. Η διάκριση αυτή βασίζεται στην 
ταχύτητα με την οποία ο καταθέτης μπορεί να αποσύρει τα χρήματά του. Στην 
εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.

Οι καταθέσεις όψεως είναι οι πιο γρήγορα ρευστοποιούμενη μορφή 
καταθέσεων και αποτελούν ισοδύναμο του χρήματος. Στους λογαριασμούς 
καταθέσεων όψεως γίνονται δεκτές καταθέσεις και από φυσικά και από νομικά 

πρόσωπα που θέλουν να τοποθετήσουν τα διαθέσιμό τους. Οι καταθέτες 
δικαιούνται βιβλιάριο επιταγών, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως 

μέσο πληρωμής. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι επιταγές δεν είναι ιδιαίτερα 
αποδεκτές στην ελληνική αγορά γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη
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νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική. Συγκεκριμένα, επειδή οι 
συναλλαγές γίνονται κυρίως με μετρητά, η Τράπεζα της Ελλάδας είναι 
αναγκασμένη να διατηρεί σε κυκλοφορία περισσότερα τραπεζογραμμάτια από 
όσα απαιτούνται για το επίπεδο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και από 
την άλλη μεριά δεν μπορεί να επηρεάσει εύκολα την προσφορά χρήματος με 
τις πολιτικές του προεξοφλητικού επιτοκίου και του ποσοστού των 
υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων. Ακόμα οι συναλλαγές με μετρητά 
ξεφεύγουν εύκολα από τον έλεγχο της εφορίας. Οι καταθέσεις όψεως στην 
Ελλάδα είναι γενικά άτοκες κι αποτελεί σοβαρό θέμα (από θεωρητικής 
άποψης) κατά πόσο αυτό είναι σωστό. Τα τελευταία χρόνια μεγάλες ιδιωτικές 
τράπεζες προσφέρουν στους μεγάλους τους πελάτες λογαριασμούς όψεως 
στους οποίους πληρώνουν τόκο. Για τους λογαριασμούς αυτούς υπάρχει όριο 
ελάχιστου υπολοίπου.

Από την άλλη μεριά οι καταθέσεις προθεσμίας (term deposit accounts) 
είναι συμβόλαια μεταξύ του καταθέτη και της τράπεζας ότι η κατάθεση θα 
αποδοθεί μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Το επιτόκιο 
που πληρώνει η τράπεζα για αυτές τις καταθέσεις συμφωνείται από την αρχή 
και είναι δεδομένο για όλη την περίοδο της κατάθεσης (σε αυτό το σημείο 
διαφέρουν από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου υπό προθεσμία). Ακόμα, το 
επιτόκιο αυτό είναι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, υψηλότερο από το 
αντίστοιχο των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Σήμερα πλέον και στην Ελλάδα, σε 
καταθέσεις πάνω από ένα ορισμένο ποσό, το επιτόκιο είναι ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμο μεταξύ της τράπεζας και του πελάτη. Οι καταθέσεις 
προθεσμίας αποτελούν τη βάση για μακροπρόθεσμες χορηγήσεις.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



6. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ BARRETT - GRAY - PARKIN

To μοντέλο ρευστών διαθεσίμων που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα 
εργασία αναπτύχθηκε το 1975 από τους Rodney Barrett, Malcolm Gray και 
Michael Parkin. Αρχικά γίνεται η υπόθεση πως ο πλούτος μπορεί να 
κατανεμηθεί ανάμεσα σε μόνο τρία περιουσιακά στοιχεία : τα συστατικά της 
ποσότητας χρήματος που δεν έχουν έσοδα επιτοκίου D, τα συστατικά της 
ποσότητας χρήματος που έχουν έσοδα επιτοκίου Τ και τέλος τα ενυπόστατα 
στοιχεία ενεργητικού που παρακρατούνται όσο ο πληθωρισμός το επιτρέπει 
Α. Τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τους τρεις ερευνητές διατηρούν μόνο 
δύο χαρακτηριστικά την απόδοση και τη ρευστότητα. Ασήμαντες 
τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν σε αυτό το μοντέλο έτσι ώστε να φτάσει 
στο ακόλουθο ολοκληρωμένο σύστημα γραμμικών συναρτήσεων ζήτησης με 
μεγιστοποίηση κέρδους κάτω από αβεβαιότητα όσον αφορά τα ρευστά 
διαθέσιμα και θετικό κόστος ρευστοποίησης μετατροπής των Τ και Α σε D :

D* = (bio + buio + όΐ2Ϊτ + bi3iA)W (1)
Τ = (020 + 02ΐίρ + ά22·τ + b23iA)W (2)
A = (b3o + b3i Id + ό32Ϊτ + b33iA)W (3)

όπου D*, Τ* και Α* είναι οι επιθυμητές ή μακροπρόθεσμες ζητήσεις για D, Τ και 
Α αντίστοιχα, iD το ονομαστικό επιτόκιο των συστατικών της ποσότητας 
χρήματος που δεν αποδίδουν έσοδα επιτοκίου, ΐτ το ονομαστικό επιτόκιο στις 
καταθέσεις προθεσμίας και ίΑ ο προσδοκώμενος πληθωρισμός.

Η κατάταξη των περιουσιακών αυτών στοιχείων όσον αφορά την 
απόδοσή τους είναι ιδεατή με την κατάταξη που έχει να κάνει με τη μη 
ρευστότητά τους (όσο πιο μεγάλη απόδοση έχει το περιουσιακό στοιχείο, 
τόσο λιγότερο ρευστό είναι). Το στοχαστικό αυτό μοντέλο ρευστών 
διαθεσίμων υπαγορεύει την υποβολή διάφορων περιορισμών στις εξισώσεις 
(1), (2) και (3):

Η ζήτηση για το πρώτο περιουσιακό στοιχείο εξαρτάται μόνο από το δικό 
του επιτόκιο, το επιτόκιο στο επόμενο περιουσιακό στοιχείο και το πάνω όριο 
της πιθανότητας διανομής των ρευστών διαθεσίμων. Πιο απλά, η εξίσωση
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υπονοεί ότι η ζήτηση θα ανέβει εάν ανέβει το αντίστοιχο επιτόκιο ή εάν ανέβει 

το πάνω όριο της διανομής των μετρητών και ότι η ζήτηση θα πέσει εάν το 

επιτόκιο του επόμενου περιουσιακού στοιχείου ανέβει. Η ζήτηση για το 

«εσωτερικό» περιουσιακό στοιχείο εξαρτάται μόνο από τρία επιτόκια : το δικό 

του και τα υπόλοιπα των άλλων δύο στοιχείων. Και σε αυτή την περίπτωση 

μία αλλαγή στο δικό του επιτόκιο είναι θετική, ενώ στα άλλα δύο αρνητική. Η 

ζήτηση για το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο εξαρτάται κατά τον ίδιο τρόπο 

από το δικό του επιτόκιο από το επιτόκιο του επόμενου τελευταίου 

περιουσιακό στοιχείο, τον πλούτο, αλλά και από το πάνω όριο των ρευστών 

διαθεσίμων.

Το σύστημα αυτό των συναρτήσεων ζητήσεως ικανοποιεί τους 

περιορισμούς της προσθετικότητας και τις υποθέσεις της συμμετρίας Slutsky.
3

Το άθροισμα Cournot = 0 για j = 1, 2 και 3 ενώ το άθροισμα Engel δίνει
ΐ=1

3
Ybi0 = 1. Η συμμετρία Slutsky υποθέτει bi2 = b2i, b-|3 = b3i και b23 = b32. Οι
i=l

υποθέσεις της συμμετρίας Slutsky προέρχονται απευθείας από τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους υπό τον περιορισμό των στοχαστικών 

υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων.

Οι εξισώσεις (1), (2) και (3) μπορούν να ξαναγραφούν ως ακόλουθα ( με 

τους συντελεστές διαφορετικά ονομαζόμενους) :

D'^as + a^D -aiiT )W (4)

Τ* = (a4 - a1 iD + (a! + a2)iT - a2iA)W (5)

A* = (a5 - a2iT + a2iA)W (6)

με a2 > ai > 0

Μία εξίσωση είναι περιττή. Με δεδομένο τον πλούτο, η ζήτηση για D και 

η ζήτηση για Τ αναδεικνύουν τη ζήτηση για Α ως υπολειμματική.

Οι εξισώσεις (4), (5) και (6) παρουσιάζουν τις μακροχρόνιες ή επιθυμητές 

ζητήσεις για τα D, Τ και Α αντίστοιχα. Οι βραχυχρόνιες ή πραγματικές 

ζητήσεις προσαρμόζονται στα μακροχρόνια επίπεδα με μία υστέρηση. Στην 

περίπτωση που εξετάζεται, υποτίθεται ότι μία σταθερή αναλογία ρ των 

οικονομούντων ατόμων ανανεώνει το χαρτοφυλάκιο του κάθε χρόνο και 

προσαρμόζει τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει έτσι ώστε να ικανοποιήσει
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τις συναρτήσεις ζητήσεως με δεδομένα τα τωρινά επιτόκια iD, iT και iA. Η 

αναλογία ρ(1 - ρ) των οικονομούντων ατόμων ανανέωσε και προσάρμοσε το 

χαρτοφυλάκιο του την προηγούμενη χρονική περίοδο ενώ η αντίστοιχη 

αναλογία την πιο προηγούμενη χρονική περίοδο ήτανε ρ(1 - ρ)2. Έτσι

D/W = p(D* / W) + p(1 -p)(D*/W)t-i + ρ(1 -p)2(D*/W),_2+ ...

Εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό του Koyck1, σύμφωνα με τον οποίο το 

υπόδειγμα των κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων απείρων όρων

Yt = a+£flXt-i
ι=0

μπορεί να μετασχηματιστεί σε

Υ, = (1 — λ)3 + b(1 -λ)Χ( + λΥ{_ι 

με 0 < λ < 1

δίνει

D/W= p(D*/W) + (1 — p)(D / W)t _ i

Εφόσον το iD είναι ίσο με μηδέν, οι βραχυχρόνιες συναρτήσεις ζήτησης 

για καταθέσεις όψεως και προθεσμίας υπολογίζονται με τη μορφή :

D / W = bio + biιίτ + bi3(D / W)t_i (7)

T/W= b21iT + b22iA + b23(T/W)t_i (8)

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τον ελληνικό 

χώρο για το χρονικό διάστημα 1961 - 1998. Ως πλούτος χρησιμοποιήθηκε το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν απαλλαγμένο από τάση, ως ίτ το επιτόκιο των 

καταθέσεων προθεσμίας 12 μηνών και ως ίΑ ο προσδοκώμενος

1 Koyck (1950)
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πληθωρισμός.2 Ο προσδοκώμενος πληθωρισμός εκτιμήθηκε από το δείκτη 

τιμών καταναλωτή.

(Pt- Pt-i)/Pt-i = π( = βπ{

Υποτίθεται πως τα οικονομούντα άτομα γνωρίζουν τι θα συμβεί την 

επόμενη χρονική περίοδο και μπορούν να υπολογίσουν ακριβώς τον 

πληθωρισμό της περιόδου αυτής με βάση τα δεδομένα της περιόδου που 

διανύουν.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του μοντέλου είναι η 

μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares). Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό πρόγραμμα EViews 3.1.

Η προσπάθεια εκτίμησης της βραχυχρόνιας συνάρτησης ζήτησης για 

καταθέσεις όψεως, δηλαδή της εξίσωσης (7), έδωσε τα ακόλουθα 

αποτελέσματα :

2 Τράπεζα της Ελλάδος : Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Dependent Variable: DW

Method: Least Squares

Date: 06/20/02 Time: 12:24

Sample(adjusted): 1962 1998

Included observations: 37 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 24.00262 13.75145 1.745461 0.0899
IRT -150.7002 77.65786 -1.940567 0.0606

DW(-1) 0.860674 0.059589 14.44343 0.0000

R-squared 0.974234 Mean dependent var 72.57502

Adjusted R-squared 0.972719 S.D. dependent var 69.01248

S.E. of regression 11.39881 Akaike info criterion 7.782499

Sum squared resid 4417.715 Schwarz criterion 7.913114

Log likelihood -140.9762 F-statistic 642.7950

Durbin-Watson stat 1.557059 Prob(F-statistic) 0.000000
-

Από την προσπάθεια εκτίμησης της εξίσωσης (8) δηλαδή της βραχυχρόνιας 
συνάρτησης ζήτησης για καταθέσεις προθεσμίας προέκυψαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα :

22



ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Dependent Variable: TW

Method: Least Squares

Date: 06/20/02 Time: 15:49

Sample(adjusted): 1962 1998

Included observations: 37 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

IRT 190.6970 64.93634 2.936676 0.0059

IRA -272.7756 62.67427 -4.352274 0.0001

TW(-1) 1.055238 0.029421 35.86716 0.0000

R-squared 0.948621 Mean dependent var 126.4492

Adjusted R- 0.945599 S.D. dependent var 84.43232
squared
S.E. of regression 19.69299 Akaike info criterion 8.876007

Sum squared 13185.67 Schwarz criterion 9.006622
resid
Log likelihood -161.2061 Durbin-Watson stat 1.239807

- _

Από τα διάφορα τεστ που γίνανε και αφορούν τυχόν αυτοσυσχέτιση των 
καταλοίπων των δύο εξισώσεων διαπιστώνεται πως κανένα υπόδειγμα δεν 
παρουσιάζει τέτοιο πρόβλημα. Επομένως τα συμπεράσματα τα οποία 

παρουσιάζονται στην οικονομετρική και οικονομική ανάλυση που ακολουθεί 
μπορούν να γίνουν δεκτά.
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Συγκεκριμένα, η ανεξαρτησία των καταλοίπων διερευνήθηκε με τη 

βοήθεια της Q(m) στατιστικής των Box - Ljung και της στατιστικής BG(I) των 

Breusch - Godfrey. Πιο αναλυτικά η στατιστική Q(m) δίνεται από τη σχέση :

Q(m) = Τ (Τ + 2) Σ Ρ
2
η

Τ-η ~Χ
2
ηι,α

όπου ρ;; : η δειγματική αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων, m = Τ / 4 και Τ : το 

μέγεθος του δείγματος.

Εάν ισχύει ότι Q(m) < χ2α, τότε σε επίπεδο σημαντικότητας α% 

αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση Η0 : ρf = ρ]= ... = p2m = 0 και

συμπεραίνουμε ότι τα κατάλοιπα δε συσχετίζονται μεταξύ τους.

Η στατιστική BG(I) προσδιορίζεται με τη βοήθεια της ακόλουθης σχέσης:

BG(I) = Τ χ R2~xL

όπου Τ ο αριθμός των παρατηρήσεων και R2 ο συντελεστής πολλαπλού 

προσδιορισμού που προκύπτει από την εκτίμηση της βοηθητικής εξίσωσης :

Yt = bXf + βι Ut - 1 + β2^ΐ - 2 + · · ■ + ftut -1 

όπου Yt : η ενδογενής μεταβλητή του υποδείγματος, Xt : το διάνυσμα των 

ερμηνευτικών μεταβλητών του ίδιου υποδείγματος και b : ένα διάνυσμα 

σταθερών συντελεστών.

Εάν ισχύει ότι BG(I) < χ;2α, τότε σε επίπεδο σημαντικότητας α%

αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση Η0 : βι = β2 = ... = βι = 0 και 

συμπεραίνουμε ότι τα κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Στην περίπτωσή μας η στατιστική τιμή Breusch - Godfrey της 

βραχυχρόνιας συνάρτησης ζήτησης καταθέσεων όψεως χρησιμοποιώντας 

δύο υστερήσεις είναι 1,921028 ενώ η αντίστοιχη της βραχυχρόνιας 

συνάρτησης ζήτησης προθεσμιακών καταθέσεων 3,369097. Οι τιμές αυτές, σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%, είναι πολύ μικρότερες της κριτικής τιμής 5,99, 

οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τα κατάλοιπα δε συσχετίζονται 

μεταξύ τους.
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα υποδείγματα μας μετά από τις υφιστάμενες τροποποιήσεις και την 
ανάλυση για τον ελληνικό χώρο πήρανε την εξής τελική μορφή :

Η βραχυχρόνια συνάρτηση ζητήσεως καταθέσεων όψεως (εξίσωση (7)) 
δίνει:

D/W = 24,00262 - 150,7002it + 0,860674(T/W)t_i 
(1,745461) (-1,940567) (14,44343)

R2 = 0974234

Η βραχυχρόνια συνάρτηση ζητήσεως για καταθέσεις όψεως (εξίσωση 
(8)) δίνει :

T/W = 190,6970it - 272,7756ia + 1,055238(T/W)t _ ι 
(2,936676) (-4,352274) (35,86716)

R2 = 0,948621

Στην οικονομετρική ανάλυση που ακολουθεί θα σταθούμε στη στατιστική 
σημαντικότητα των συντελεστών, στην πιθανότητα λάθους εκτίμησης τους 
καθώς και στην τιμή R2 που μας δείχνει κατά πόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
των υποδειγμάτων μπορούν να ερμηνεύσουν τις εξαρτημένες.

Από τον πίνακα 1 διαπιστώνουμε πως :

• Ο σταθερός όρος c της εξίσωσης (7) είναι στατιστικά σημαντικός 
για το λόγο ότι η t — statistic τιμή του που είναι 1,745461 είναι 
πολύ κοντά στην κριτική τιμή 2. Η πιθανότητα λάθους αυτής της 

εκτίμησης είναι πάρα πολύ μικρή καθώς το probability δεν 
ξεπερνάει την τιμή 0,0899 ή περίπου 9%.
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• Ο συντελεστής bn της εξίσωσης (7) είναι και αυτός πολύ 
σημαντικός καθώς η απόλυτη τιμή της t - statistic που εκτιμάται 
είναι 1,940567, δηλαδή σχεδόν ίση με την κριτική τιμή 2. Το 
probability και σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ μικρό (0,0606 ή 
6%), οπότε η πιθανότητα λάθους αυτής της εκτίμησης είναι 
ουσιαστικά αμελητέα. Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε πως η 

βραχυχρόνια συνάρτηση ζήτησης για καταθέσεις όψεως 
ερμηνεύεται αρκετά ικανοποιητικά από το επιτόκιο των 
καταθέσεων προθεσμίας it.

• Ο συντελεστής bi3 της εξίσωσης (7) προκύπτει και αυτός 
στατιστικά σημαντικός καθώς η t - statistic τιμή του υπερβαίνει 
την κριτική τιμή 2 καθώς φτάνει στο 14,44343. Η πιθανότητα 
λάθους σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας είναι μηδενική.

• Η τιμή R2 βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο (0,974234) που ουσιαστικά 
δείχνει πως η εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος (D/W) 
ερμηνεύεται πάρα πολύ ικανοποιητικά από όλες τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές (it και (D/W)t _ ι) που συμπληρώνουν το υπόδειγμα 
αυτό.

Από τον πίνακα 2 διαπιστώνουμε πως :

• Ο συντελεστής b2i της εξίσωσης (8) είναι στατιστικά σημαντικός 
καθώς η t - statistic τιμή του είναι ίση με 2,936676 που είναι 
μεγαλύτερη από την κριτική τιμή 2. Η πιθανότητα λάθους αυτής 
της εκτίμησης είναι αμελητέα καθώς δεν ξεπερνά το 1%. 
Επομένως μπορεί να υποστηριχθεί πως το επιτόκιο των 
καταθέσεων προθεσμίας it μπορεί να ερμηνεύσει αρκετά 
ικανοποιητικά τη βραχυχρόνια συνάρτηση ζήτησης για καταθέσεις 
προθεσμίας.

• Ο συντελεστής b22 της εξίσωσης (8) στατιστικά είναι σημαντικός 
επειδή η απόλυτη τιμή της t - statistic, σύμφωνα με το 
οικονομετρικό πρόγραμμα Eviews, είναι ίση με 4,352274, πολύ 
μεγαλύτερη δηλαδή από την κριτική τιμή 2, αλλά και επειδή η 
πιθανότητα σφάλματος είναι σχεδόν ασήμαντη (ουσιαστικά
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μηδενική). Για το λόγο αυτό, ο προσδοκώμενος πληθωρισμός ia 
συμβάλλει σημαντικά στην ερμηνεία της βραχυχρόνιας 
συνάρτησης ζήτησης για καταθέσεις προθεσμίας.

• Ο συντελεστής b23 της εξίσωσης (8) προκύπτει και αυτός 
στατιστικά σημαντικός καθώς η t - statistic τιμή του ξεπερνάει την 
κριτική τιμή 2 και φτάνει στο 35,86716. Η πιθανότητα σφάλματος 
είναι μηδενική.

• Η τιμή R2 βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο (0,948621) και αυτό μας 
δείχνει πως η ανεξάρτητη μεταβλητή του υποδείγματος (T/W) 
ερμηνεύεται πάρα πολύ ικανοποιητικά από τις εξαρτημένες 
μεταβλητές (it, ia και (ΤA/V)t _ ι) του υποδείγματος αυτού.

Στη συνέχεια, μπορούμε να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης του μοντέλου από την οικονομική τους πλευρά έτσι ώστε να 
καταλήξουμε σε ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν την 
ελληνική οικονομία.

Ο συντελεστής του επιτοκίου των καταθέσεων προθεσμίας της 
βραχυχρόνιας συνάρτησης ζήτησης καταθέσεων όψεως (συνάρτηση (7)) έχει 
αρνητικό πρόσημο. Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε αρμονία με την οικονομική 
θεωρία καθώς μία αύξηση του επιτοκίου στις καταθέσεις προθεσμίας πρέπει 
να επιφέρει μείωση στη ζήτηση για τις καταθέσεις όψεως και αύξηση στη 
ζήτηση για τις καταθέσεις προθεσμίας.

Επίσης, το πρόσημο που εμφανίζει ο συντελεστής της ανεξάρτητης 
μεταβλητής (D/W)t_i στη συνάρτηση (7) είναι θετικό. Παρουσιάζεται, δηλαδή, 
μία θετική σχέση στη ζήτηση για καταθέσεις όψεως από τη μία χρονική 
περίοδο στην άλλη. Δηλαδή, μία αύξηση στη ζήτηση των καταθέσεων αυτών 
τη μία χρονιά θα επιφέρει αύξηση και την επόμενη. Το μέγεθος της αύξησης 
αυτής, σύμφωνα με το υπόδειγμά μας και τις εκτιμήσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί, θα είναι μικρότερο την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο 
και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα θα είναι αρκετά ικανοποιητική.

Όσον αφορά τη βραχυχρόνια συνάρτηση ζήτησης για καταθέσεις 

προθεσμίας (συνάρτηση (8)), ο συντελεστής του επιτοκίου των καταθέσεων 
αυτών it παρουσιάζεται θετικός, γεγονός που συμβαδίζει με την οικονομική
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θεωρία. Δηλαδή, μία αύξηση του επιτοκίου προθεσμίας είναι φυσικό να φέρει 
αύξηση και στη ζήτηση των αντιστοίχων καταθέσεων.

Επιπλέον, το πρόσημο του συντελεστή του προσδοκώμενου 
πληθωρισμού ia είναι αρνητικό. Αυτό σημαίνει πως η σχέση του επιπέδου των 
τιμών με τη ζήτηση για καταθέσεις προθεσμίας είναι αντιστρόφως ανάλογη. 
Μία αύξηση, δηλαδή, του επιπέδου των τιμών οδηγεί σε μείωση της ζήτησης 
των προθεσμιακών καταθέσεων.

Τέλος, το θετικό πρόσημο του συντελεστή της ανεξάρτητης μεταβλητής 
(T/W)t _ ι μας παρουσιάζει τη θετική σχέση για ζήτηση προθεσμιακών 
καταθέσεων ανάμεσα σε δύο συνεχόμενες χρονικές περιόδους. Δηλαδή μία 
αύξηση στη ζήτηση των καταθέσεων αυτών τη μία χρονιά θα επιφέρει 
μεγαλύτερη αύξηση την επόμενη. Η προσαρμογή, όμως, στα νέα δεδομένα θα 
είναι πολύ αργή.

Στο παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται 
τα test που γίνανε για τυχόν αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων των 
υποδειγμάτων μας (πίνακες 3 και 4) αλλά και τα σχεδιαγράμματα των 
καταλοίπων και των πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών των 
εξαρτημένων μεταβλητών γύρω από το μέσο.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τόσο από το θεωρητικό μέρος της εργασίας, όσο και από την 
προσπάθεια εκτίμησης των βραχυχρόνιων συναρτήσεων ζήτησης για 
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 12 μηνών για τον ελληνικό τραπεζικό χώρο 
κατά το χρονικό διάστημα 1961 - 1998 μέσω του μοντέλου των Barrett, Gray 
και Parkin μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα που 
αφορούν την ελληνική οικονομία.

Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο ελληνικός τραπεζικός 
χώρος, τα τελευταία χρόνια, έχει απελευθερωθεί. Οι τράπεζες δεν εξαρτώνται 
πλέον από το κράτος και τις παρεμβάσεις του, αλλά μπορούν μόνες τους να 
ορίσουν τα επιτόκια που θα προσελκύσουν τους πελάτες ή να δημιουργήσουν 
νέα προϊόντα που θα αυξήσουν το κέρδος τους. Σε γενικές γραμμές, το 
τραπεζικό σύστημα έχει διαφοροποιηθεί και είναι πλέον ικανό να 
αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό που θα συναντήσει στα νέα δεδομένα της 
ευρωπαϊκής ένωσης.

Από την ανάλυση του μοντέλου το κυριότερο συμπέρασμα που μπορεί 
να εξαχθεί είναι πως τα αποτελέσματα που αφορούν την ελληνική οικονομία 
συμβαδίζουν με την οικονομική θεωρία. Για παράδειγμα, έστω ότι το επιτόκιο 
καταθέσεων προθεσμίας μειώνεται ύστερα από κάποια μείωση των 
υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την 
εκτίμηση του υποδείγματος, θα είναι μία μείωση της ζήτησης για καταθέσεις 
προθεσμίας με ταυτόχρονη αύξηση για καταθέσεις όψεως.

Επίσης, ενδιαφέρον έχει το ότι μία ενδεχόμενη αύξηση του επιπέδου των 
τιμών οδηγεί σε μείωση της ζήτησης για καταθέσεις προθεσμίας, γεγονός που 
ερμηνεύεται από το ότι τα οικονομούντα άτομα, αν και έχουν τις ίδιες ανάγκες 
να ικανοποιήσουν, το κόστος τους είναι υψηλότερο και επομένως υψηλότερη 
είναι η ανάγκη παρακράτησης ρευστών.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως η προσαρμογή στη ζήτηση των 
καταθέσεων όψεως είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της 
ζήτησης των καταθέσεων προθεσμίας.
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.876207 Probability 0.426110

Obs*R-squared 1.921028 Probability 0.382696

Test Equation:

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 06/26/02 Time: 14:02

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 5.727319 15.12128 0.378759 0.7074

IRT -30.98850 84.90199 -0.364991 0.7175

DW(-1) -0.026300 0.066185 -0.397364 0.6937

RESID(-I) 0.243640 0.184327 1.321785 0.1956

RESID(-2) -0.012782 0.185951 -0.068737 0.9456

R-squared 0.051920 Mean dependent var -3.22E-15

Adjusted R- 
squared

-0.066590 S.D. dependent var 11.07765

S.E. of regression 11.44054 Akaike info criterion 7.837291

Sum squared 
resid

4188.348 Schwarz criterion 8.054983

Log likelihood -139.9899 F-statistic 0.438104

Durbin-Watson
stat

1.975061 Prob(F-statistic) 0.780087
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

Obs*R-squared

1.640410

3.369097

Probability

Probability

0.209788

0.185528

Test Equation:

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 06/26/02 Time: 14:56

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

IRT -4.216492 64.42471 -0.065448 0.9482

IRA 3.912383 63.32198 0.061786 0.9511

TW(-1) 0.001636 0.030203 0.054166 0.9571

RESID(-I) 0.223042 0.176401 1.264403 0.2152

RESID(-2) -0.253435 0.175798 -1.441627 0.1591

R-squared 0.091057 Mean dependent var 0.870994

Adjusted R- 
squared

-0.022561 S.D. dependent var 19.11776

S.E. of regression 19.33222 Akaike info criterion 8.886511

Sum squared 
resid

11959.51 Schwarz criterion 9.104203

Log likelihood -159.4005 Durbin-Watson stat 1.596229
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Diagram 1

Residual -------Actual --------Fitted



Diagram 2

Residual -------Actual --------Fitted
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