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Περίληψη 
 

Το ευρωπαϊκό και γενικότερα το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται τα 

τελευταία έτη από την περαιτέρω ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών,  

τις συνεχιζόμενες, αν και με βραδύτερο πλέον ρυθμό, εξαγορές και συγχωνεύσεις, 

τη διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη διεθνοποίηση των 

εργασιών και τη στροφή προς τη λιανική τραπεζική. Οι τάσεις αυτές παρατηρούνται 

επιπροσθέτως υπό συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού και ιστορικά χαμηλών 

επιτοκίων. 

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η εισαγωγή του ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος ήτοι του ευρώ ( € ) υπήρξαν τα καταληκτικά γεγονότα της 

μακράς εξελικτικής πορείας του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη σήμαναν δε την 

απαρχή νέων και σημαντικότερων εξελίξεων. Οι επιδράσεις των δύο αυτών γεγονότων 

στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και οι διαδικασίες για την απελευθέρωση και 

εναρμόνιση του αποτελούν ζητήματα που πραγματεύεται η πρώτη ενότητα της 

παρούσας εργασίας ενώ λαμβάνει χώρα και αναφορά στη δομή της ευρωπαϊκής 

τραπεζικής αγοράς μέσω της παρουσίασης των βασικότερων εκπροσώπων της. 

Η δεύτερη ενότητα της παρούσας εργασίας είναι αφιερωμένη στο νέο Σύμφωνο  

της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων ( Βασιλεία ΙΙ ) η έλευση του οποίου ως συνέχεια της Βασιλείας Ι συνιστά 

μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο ενώ η εφαρμογή 

του ( τέλη 2006 – αρχές 2007 ) αναμένεται να αναμορφώσει το τοπίο επηρεάζοντας 

τόσο τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και το συναλλασσόμενο με αυτά πελατολόγιο. 

Η ανάδειξη των ζητημάτων και εξελίξεων που συνιστούν τις βασικότερες 

προκλήσεις για το παρόν και το μέλλον του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 

συνιστά το αντικείμενο της τρίτης και τελευταίας ενότητας. Προεξάρχουσα θέση 

μεταξύ αυτών καταλαμβάνουν η επαναφορά του τραπεζικού καταστήματος και πάλι 

στο επίκεντρου του ενδιαφέροντος, η στροφή στη λιανική τραπεζική, η επέκταση στις 

χώρες της Κετνρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και η δημιουργία του ενιαίου 

χώρου πληρωμών σε ευρώ SEPA ( Single Euro Payments Area ). 
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Η άσκηση της τραπεζικής δραστηριότητας στο σύγχρονο περιβάλλον 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Στην παρούσα ενότητα λαμβάνει χώρα συνοπτική αναδρομή στην εξελικτική 

πορεία του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη με καταληκτικά γεγονότα την 

δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εισαγωγή του κοινού νομίσματος ήτοι του 

ευρώ ( €  ) που αποτελούν βασικό και ταυτόχρονα κομβικό σταθμό για τη μετέπειτα 

πορεία του. Στη συνέχεια  πραγματεύονται ζητήματα που αφορούν στη δομή του 

τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη και στην απελευθέρωση και εναρμόνιση της 

ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. 

 

1.1 Η εξελικτική πορεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού περιβάλλοντος  

 

Οι τράπεζες ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες της οικονομικής ζωής 

μιας περιοχής δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον το οποίο εκ φύσεως υπόκειται σε 

συνεχείς αλλαγές και μετασχηματισμούς κατά συνέπεια το κυριότερο μέλημα τους 

οφείλει να είναι η ταχύτατη προσαρμογή τους στα εκάστοτε νέα δεδομένα που 

διαμορφώνονται προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους. 

Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις άλλοτε συντελούνται ταχύτατα και άλλοτε λαμβάνουν 

χώρα με πιο αργούς ρυθμούς ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο 

γενικότερο οικονομικό περιβάλλον όπως σαφώς προκύπτει από την εξελικτική πορεία 

που ακολούθησε το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. 

Ανεπαίσθητες  (1) ήταν οι αλλαγές που σημειώθηκαν στις ευρωπαϊκές τράπεζες 

από το 1940 μέχρι και το 1970 ενώ απουσίασαν τα θεαματικά αποτελέσματα στο χώρο 

και από την έναρξη της προσπάθειας που καταβλήθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας 

του΄60 για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς στην Ευρώπη. Η ανωτέρω στασιμότητα 

αποδίδεται στη μη αισθητή εμφάνιση της καινοτομίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

και τον οικονομικό - χρηματοοικονομικό χώρο εν γένει πρωτίστως δε στους εθνικούς 

περιορισμούς που υπήρχαν σχετικά με τις επιχειρήσεις του κλάδου και τη λειτουργία 

τους. Οι περιορισμοί αυτοί είχαν τις ρίζες τους στην οικονομική δυσπραγία και τις 

άσχημες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί από το διάστημα του μεσοπολέμου με  

αποτέλεσμα πολλές κυβερνήσεις να θεσπίσουν μέτρα προστατευτικού χαρακτήρα για  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( 1 ) Steinherr A. The new European Financial Market Place, Longman Group, 1992 
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τις οικονομίες τους προκειμένου να αποτρέψουν την επανάληψη μεγάλων τραπεζικών 

κρίσεων όπως αυτή του 1929. Η  εδραιωμένη αντίληψη ότι ο τραπεζικός τομέας είναι 

εκτεθειμένος σε κινδύνους που επηρεάζουν άμεσα  το οικονομικό σύστημα ενέτεινε 

τους περιορισμούς αυτούς δημιουργώντας συνάμα ανάχωμα στον ξένο ανταγωνισμό. 

Επιπροσθέτως η  απαίτηση για δημοσιονομική πειθαρχεία και οι έντονες προσπάθειες 

για διατήρηση των μακροοικονομικών μεγεθών κάθε χώρας στα επιθυμητά επίπεδα 

ενίσχυσαν την ανωτέρω αντίληψη και πρακτική.  

Προς τα τέλη όμως της δεκαετίας του ΄70 η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει 

καθώς οι παλαιότερες αντιλήψεις και πρακτικές  εγκαταλείπονταν σταδιακά δεδομένης 

της ενισχυμένης επιθυμίας για μετουσίωση του οράματος για μία κοινή αγορά και 

συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών. Περαιτέρω ώθηση στη μεταστροφή του κλίματος 

έδωσε και η ανάπτυξη που εμφάνισε η πληροφορική τεχνολογία καθώς επέτρεψε την 

εισαγωγή και εφαρμογή της απαραίτητης για τη μετεξέλιξη του κλάδου καινοτομίας. 

Στη δεκαετία του ΄80 τα ανωτέρω εμφανίστηκαν και εφαρμόστηκαν σε 

εντονότερο βαθμό επιφέροντας δραστικότερες αλλαγές στην τραπεζική αγορά καθώς 

παρουσιάστηκαν και προσφέρθηκαν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που 

συνοδεύτηκαν από την αλματώδη ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας ενώ η 

δραστηριοποίηση των τραπεζών σε νέες αγορές κέρδιζε ως στρατηγική επιλογή όλο και 

περισσότερο έδαφος. Σε αυτό συνετέλεσαν η αυξημένη διεθνοποίηση των μη 

οικονομικών κλάδων με αποτέλεσμα οι τράπεζες να ακολουθήσουν τους πελάτες τους 

στις νέες αγορές καθώς και η σταδιακή εγκατάλειψη περιορισμών και ρυθμίσεων που 

δεν εξυπηρετούσαν παρά μόνο ανάγκες του παρελθόντος. Επίσης η φύση του ίδιου του 

χρήματος, δεδομένης της ιδιότητας του για εικονική μεταφορά χωρίς κόστος, επέτρεψε 

ταχύτερους ρυθμούς διεθνοποίησης των τραπεζικών εργασιών καθώς προστατευτικά 

μέτρα όπως δασμοί και ποσοστώσεις που εφαρμόζονταν στη διακίνηση συμβατικών 

αγαθών δύσκολα αποτελούν φραγμό στη μεταφορά κεφαλαίων. Ένας άλλος σημαντικός 

παράγοντας ήταν η στροφή των επενδυτικών κεφαλαίων σε νέες αγορές προς 

εξασφάλιση καλύτερων περιθωρίων κέρδους σε συνδυασμό με την αύξηση στη 

διασπορά του αναλαμβανόμενου επενδυτικού κινδύνου ενώ τέλος οι ίδιες οι τράπεζες 

επιδίωξαν τη διεθνοποίηση τους δημιουργώντας υποκαταστήματα ή και ιδρύοντας 

θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό με σκοπό να μειώσουν το βάρος της εποπτείας που 

τους επιβάλλεται, να εκμεταλλευτούν δηλαδή το διαρθρωτικό αρμπιτράζ ( ευνοϊκότερο 

φορολογικό καθεστώς ) προς όφελος της κερδοφορίας τους αλλά και να επεκταθούν σε 
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εργασίες και τομείς της οικονομικής ζωής που δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένοι στην 

εγχώρια – τοπική αγορά. 

Το περιβάλλον λοιπόν στο οποίο βρέθηκαν οι τράπεζες χαρακτηρίζονταν πλέον 

από έντονο ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για άμεση 

προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Αυτό σήμαινε μεταξύ άλλων την εισαγωγή 

πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών όπως swaps, internet και mobile banking, 

ασφάλειες κλπ , την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογικής υποδομής, τη διεύρυνση των 

δικτύων διανομής ( εναλλακτικά δίκτυα ) την παροχή εργασιών επενδυτικής τραπεζικής 

( μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ ) μεταμορφώνοντας έτσι το απλό παραδοσιακό 

τραπεζικό κατάστημα σε ένα χρηματοπιστωτικό πολυκατάστημα. Οι τράπεζες έρχονται 

επίσης αντιμέτωπες με την απώλεια εσόδων από τόκους ως αποτέλεσμα της 

παγκόσμιας τάσης για περιορισμό των επιτοκίων στα πλαίσια του οξύτατου 

ανταγωνισμού, με την απώλεια δανειακών πελατών δεδομένης της ανάπτυξης των 

αγορών χρεογράφων ενώ συγχρόνως διαπιστώνουν την ενίσχυση του ρόλου των 

συνταξιοδοτικών οργανισμών και ασφαλιστικών εταιρειών που αποσπούν σημαντικά 

κεφάλαια, προς διαχείριση και αξιοποίηση, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του 

ακόλουθου πίνακα. 

Πίνακας 1 

Διαχειριζόμενα Κεφάλαια Ασφαλιστικών & Συνταξιοδοτικών Οργανισμών  
( ως ποσοστό του ΑΕΠ )  

Χώρα 1980 1990 
Γαλλία 7% 13% 
Γερμανία 14% 22% 
Ιταλία 3% 12% 

Ολλανδία 63% 107% 
Σουηδία 51% 63% 

Μεγάλη Βρετανία 46% 97% 
Πηγή : IMF 

 

Μαζί με τις ανωτέρω εξελίξεις και αλλαγές (2) έκαναν την εμφάνιση τους στο 

χώρο και νέοι όροι προκειμένου να ονομαστούν και ερμηνευτούν τα παρατηρούμενα 

φαινόμενα των διαρθρωτικών αλλαγών. Αυτοί ήταν κατά βάση η “απελευθέρωση – 

φιλελευθεροποίηση ” ήτοι liberalization, όρος με τον οποίο εννοούμε την κατάργηση 

των ρυθμιστικών κανόνων που ίσχυαν μέχρι τη δεκαετία του ΄80,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(2) Dermine J., The Case for a European – Wide strategy, European Banking after EMU,  

Cahiers Papers, Volume 4, No1, 1999, European Investment Bank 
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η “αποκανονικοποίηση” ήτοι deregulation με τον οποίο αναφερόμαστε στην κατάργηση 

των περιορισμών στη διάρθρωση των τραπεζικών ισολογισμών και η “διεθνοποίηση” 

ήτοι globalization όρος που σχετίζεται με τη δραστηριοποίηση των χρηματοπιστωτικών  

ιδρυμάτων σε χρηματαγορές άλλων χωρών πλέον της χώρας προέλευσης τους.  

 Η σημαντικότερη ωστόσο εξέλιξη στο γενικότερο οικονομικό καθώς και 

πολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης συντελέστηκε με την ολοκλήρωση της ενιαίας 

ευρωπαϊκής  αγοράς τη δημιουργία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εισαγωγή 

του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος ήτοι του ευρώ.  

Η εκπλήρωση αυτού του στόχου σημαίνει την ουσιαστική και ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών και εργαζομένων, υπηρεσιών και κεφαλαίων που για το τραπεζικό 

σύστημα ερμηνεύεται ως δυνατότητα για ελεύθερη εγκατάσταση τραπεζών σε 

οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σαφώς οδηγεί σε αύξηση του 

ανταγωνισμού και ως εξάλειψη των συναλλαγματικών και άλλων εμποδίων στις 

κινήσεις κεφαλαίων τόσο αρχικά στην Ευρώπη των 12 όσο και στη μετέπειτα 

διευρυμένη Ευρώπη.   

Τα χρηματοπιστωτικά λοιπόν ιδρύματα αναγκασμένα να λειτουργούν εντός της 

ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν πλέον, σε 

εντονότερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν, νέους τρόπους για να αντεπεξέλθουν στον 

ανταγωνισμό. Έτσι προσφέρονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, παρατηρείται έντονα το 

φαινόμενο των συγχωνεύσεων και των εξαγορών προκειμένου οι νέοι τραπεζικοί 

σχηματισμοί που δημιουργούνται να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα των 

οικονομιών κλίμακας και φάσματος, εφαρμόζονται νέες πολιτικές διοίκησης και 

marketing, επιχειρείται εκτεταμένα η αναδιάρθρωση ( restructuring ) των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, αναζητούνται και νέοι τρόποι άντλησης εσόδων καθώς και μείωσης των 

λειτουργικών εξόδων προς βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων και 

αύξηση της αξίας των μετόχων ενώ οι βασικές τραπεζικές εργασίες μεταβάλλονται 

όπως και οι απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τους 

ασκούντες το επάγγελμα του τραπεζικού. Οι τελευταίοι, εκ των πραγμάτων, 

εισέρχονται  στη διαδικασία – φιλοσοφία της επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης  

προς διεύρυνση του φάσματος των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους που 

τελικώς αποβαίνει σε όφελος τόσο του καταναλωτικού κοινού καθώς βελτιώνεται το 

επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και των ιδίων των τραπεζικών υπαλλήλων 

καθώς καθιστούν τους εαυτούς τους πιο ανταγωνιστικούς στο επαγγελματικό τους 

περιβάλλον. 
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1.2 Επιδράσεις της δημιουργίας της  Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τραπεζική αγορά  
 

Η έλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οριστικοποίησε τη διαφοροποίηση του 

περιβάλλοντος δράσης των τραπεζών καθώς με το οριστικό άνοιγμα των συνόρων και την 

εξάλειψη των διαφόρων περιορισμών για την μετακίνηση ανθρώπων, αγαθών και 

κεφαλαίων η αποκλειστική τοπική αγορά διευρύνθηκε με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο σε 

επίπεδο ανταγωνισμού όσο και σε όρους νέων ευκαιριών.  

Ήδη από το 1992 η εφαρμογή της Κοινής Αγοράς προκάλεσε στην Ευρώπη  κύμα 

αναδιάρθρωσης που εκφράστηκε αρχικά κυρίως μέσω σχετικών επιλογών σε τοπικό 

επίπεδο. Έτσι λοιπόν έλαβαν χώρα ενδοσυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ 

τραπεζικών ιδρυμάτων με κύριο γνώμονα την άμεση αύξηση μεγέθους καθώς και τη 

διεύρυνση της  πελατειακής βάσης. Οι κινήσεις αυτές προφανώς οδήγησαν στην αύξηση 

του βαθμού συγκέντρωσης στον κλάδο ενώ ταυτόχρονα επιδιώχθηκε και ο περιορισμός του 

κόστους λειτουργίας ήτοι της μείωσης του λόγου εξόδων / εξόδων. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν διασυνοριακές κινήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών που αποσκοπούσαν 

κατά βάση στην άμεση απόκτηση πρόσβασης σε νέες αγορές καθώς και  εξειδικευμένης 

γνώσης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας όπως για παράδειγμα corporate finance και 

asset management. Αντίστοιχες κινήσεις δεν ήταν συχνές σε επίπεδο εμπορικών τραπεζών. 

Ως παράδειγμα, δεδομένου του μεγέθους των εμπλεκόμενων μερών, αναφέρονται η 

εξαγορά της Belgian Banque Bruxelles Lambert ( BBL ) από την Dutch Internationale 

Nederland Groep ( ING) και η συγχώνευση των Swedish Nordbanken με την Finnish 

Meritabank. Ωστόσο (3) από μόνες τους οι δυσκολίες στη συγχώνευση της κουλτούρας 

διαφορετικών εθνικοτήτων χωρίς να αναφερόμαστε στις διαφορετικές εταιρικές 

κουλτούρες αποτέλεσαν τα σημαντικότερα εμπόδια για τη διενέργεια διασυνοριακών 

συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

Εκτός όμως από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του τραπεζικού τομέα διαδραμάτισαν και αναμένεται να διαδραματίσουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από το παρελθόν οι ταχύτατες εξελίξεις που συντελέστηκαν και 

συντελούνται, στην εποχή μας πλέον με γρηγορότερους ρυθμούς, στον τομέα της 

πληροφορικής τεχνολογίας ( Information Technology) και της τηλεπικοινωνίας. 

Καθοριστικής λοιπόν σημασίας παράμετροι για την πορεία των τραπεζικών εργασιών 

συνιστούν το εύρος και η ταχύτητα αποδοχής, εμπιστοσύνης και αφομοίωσης, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Ιωάννης Α. Χατζηδημητρίου, Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις Ανικουλα , 

Θεσσαλονίκη 2003 
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εκ μέρους των πελατών, της νέας δυνατότητας διανομής του προϊόντος των τραπεζών 

που δεν απαιτεί φυσική παρουσία επιτρέπει δε την ταχύτερη είσοδο ξένων 

ανταγωνιστών στην τοπική τραπεζική αγορά. Αυτοί ωστόσο θα πρέπει να τύχουν της 

αποδοχής του τοπικού πελατολογίου και να αντιπαρατεθούν με την υψηλή δέσμευση 

των πελατών που έχει αναπτυχθεί επί σειρά ετών υπέρ των υφιστάμενων τραπεζών 

καθώς και με την ξενόφοβη νοοτροπία που εν δυνάμει χαρακτηρίζει την αγορά. 

Ποίες όμως είναι οι κυρίαρχες διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές των τραπεζικών 

οργανισμών στο νέο αυτό οικονομικό περιβάλλον της διευρυμένης αγοράς; 

Διακρίνουμε (4) λοιπόν τρεις, ήτοι την ανάδειξη σε τοπικό ή και περιφερειακό ηγέτη της 

αγοράς, τη διενέργεια διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών  καθώς και την 

επιλογή στρατηγικών συμμαχιών.  

Στην πρώτη περίπτωση μια τράπεζα μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών αποκτά 

σημαντικό τοπικό μέγεθος καθώς και μερίδιο αγοράς μειώνοντας τα κόστη της  

( ακόμη και με μεθόδους όπως το outsourcing διάφορων δευτερευουσών εργασιών ) 

προσφέροντας δε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εξυπηρέτηση στο πελατολόγιο της.  

Ο σημαντικότερος κίνδυνος που τυχόν διατρέχει εκπορεύεται από την αλματώδη 

ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας η οποία επιτρέπει την ταχύτατη είσοδο στην 

αγορά ξένων ανταγωνιστών εξέλιξη που δύναται να οδηγήσει τελικώς ακόμη και στην 

εξαγορά της τοπικής τράπεζας. Ωστόσο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της λειτουργίας μιας 

τοπικής αγοράς οι ξένοι ανταγωνιστές δεν θα μπορέσουν να διεισδύσουν εύκολα στον 

τομέα του retail . Η δεύτερη επιλογή οδηγεί σε δημιουργία ισχυρών περιφερειακών 

παιχτών – συγκροτημάτων με αντίστοιχα των προαναφερθέντων πλεονεκτήματα, 

σε περιφερειακό πλέον επίπεδο, ωστόσο παρά τη δυνατότητα άσκησης κεντρικής 

επιχειρησιακής διοίκησης πρόβλημα προς αντιμετώπιση συνιστά ο συγκερασμός των 

διαφόρων επιμέρους τμημάτων και της νοοτροπίας που αυτά κουβαλούν από το 

παρελθόν. Υπό προϋποθέσεις λοιπόν τα ανωτέρω δύναται να απειλήσουν ακόμη και 

την υπόσταση του  συγκροτήματος. Τέλος η τρίτη επιλογή των στρατηγικών συμμαχιών 

( Strategic Alliances ) μεταξύ τοπικών παραγόντων της τραπεζικής αγοράς αποσκοπεί 

στην από κοινού εξυπηρέτηση των διεθνών φιλοδοξιών δεδομένης της συνισταμένης 

ισχύος με ταυτόχρονη διατήρηση της ανεξάρτητης ή συνδεδεμένης πορείας στην τοπική  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(4) Dermine J., 2003, European Banking : Past, Present and Future, in V.Gaspar,  

P. Hartman and O. Sleijpne ( eds ), The Transformation of the European Financial System, Proccedings 

of the 2nd ECB Central Banking Conference, ECB, Frankfurt 
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αγορά. Και στην τελευταία αυτή επιλογή συναντάμε τα μειονεκτήματα της δεύτερης 

προσαυξημένα με τη δυσκολία διοίκησης και άμεσης λήψης σημαντικών και 

στρατηγικών αποφάσεων δεδομένης της ύπαρξης των πολλών επιμέρους συνεργατών οι 

οποίοι δεν είναι εύκολο να συντονιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Η πλειονότητα των ειδικών του χώρου καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μια 

τράπεζα προκειμένου να επιζήσει και να αναπτυχθεί στο νέο περιβάλλον θα πρέπει να 

διαβεί το δρόμο της πανευρωπαϊκής παρουσίας της για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος 

αφορά το πελατολόγιο της και δη τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που ήδη 

έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητες τους και εκτός των συνόρων. Κατά συνέπεια 

αποζητούν συνεργασίες με τράπεζες που έχουν πράξει το ίδιο δεδομένου ότι έτσι 

εξυπηρετούνται καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα σε όλα τα επίπεδα της 

χρηματοοικονομικής δραστηριότητας τους. Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι 

ότι η διεύρυνση των εργασιών και της παρουσίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει 

την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που διατρέχει ένα πιστωτικό ίδρυμα και 

ειδικότερα του πιστωτικού κινδύνου καθώς θα επιτευχθεί σημαντική διασπορά του 

χορηγητικού χαρτοφυλακίου περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό το βαθμό επηρεασμού 

τους από τοπικής κλίμακας γεγονότα – κρίσεις εξασφαλίζοντας συνεπώς τη 

σταθερότητα του οργανισμού.  

 

1.3 Επιδράσεις της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος στην τραπεζική αγορά  

 

Την εποχή της εισαγωγής του ευρώ (5) διάφοροι οικονομικοί αναλυτές 

προέβλεπαν ότι το ευρώ θα εξελιχθεί, με την πάροδο του χρόνου, σε ένα από τα 

κυριότερα νομίσματα της παγκόσμιας αγοράς με δυνατότητες να ανταγωνιστεί ισάξια  

το μέχρι τότε κυρίαρχο αμερικανικο δολάριο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη μέχρι 

σήμερα πορεία του ευρώ στην παγκόσμια αγορά ( ισοτιμία €/$= 1,2 τον 11/2005 ) 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα βρίσκεται σε πολύ καλό 

δρόμο προκειμένου να επιβεβαιώσει την ανωτέρω πρόβλεψη. Το ευρώ εξελίσσεται σε 

ένα διαρκώς και πιο δημοφιλές νόμισμα για επενδύσεις, αποταμιεύσεις καθώς και 

εμπορικές εργασίες. Επιπροσθέτως εξουδετέρωσε το συναλλαγματικό κίνδυνο που 

προϋπήρχε με τα διάφορα εθνικά νομίσματα διαφοροποιώντας αισθητά τα κριτήρια των 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(5) Mc Cauley R. and White W., The euro and the European Financial Markets, Working Paper 41, 

1997, Bank of International Settlements, Basle 
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επιλογών των απανταχού επενδυτών. Έδωσε ώθηση στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίων 

σε βάρος του τραπεζικού δανεισμού αποσπώντας μερίδιο αγοράς από τις τράπεζες, με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση του ήδη ισχυρού ανταγωνισμού που αυτές 

αντιμετώπιζαν για τις οποίες ήταν πλέον αναπόφευκτη η επιλογή για αναδιάρθρωση και 

εκσυγχρονισμό τους προκειμένου να εξορθολογίσουν τα κόστη τους και να βελτιώσουν 

την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους. Το ευρώ λοιπόν έδρασε ως 

καταλύτης για τη γενικότερη αναμόρφωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. 

Στη συνέχεια λοιπόν επιχειρούμε μια προσπάθεια για την ανάδειξη των 

μεταβολών που εν δυνάμει επέφερε η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος σε 

διάφορους τομείς της τραπεζικής αγοράς. Ειδικότερα εξετάζονται οι επιδράσεις στον 

τομέα της αγοράς ομολόγων ( bond market, underwriting and trading ), της διαχείρισης 

κεφαλαίων ( fund management ), των αγορών συναλλάγματος, του πιστωτικού 

κινδύνου ( credit risk ) και της λειτουργίας σε συνθήκες χαμηλού πληθωρισμού  

ο οποίος αποτελεί μια από τις βασικότερες παραμέτρους και επιδιώξεις του 

Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Η ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων ( 6 ) χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα 

κατακερματισμένη με τους εκάστοτε τοπικούς παράγοντες – τράπεζες να κατέχουν το 

σημαντικότερο μερίδιο στο underwriting και στη δευτερογενή αγορά. Η κυριαρχία αυτή 

των τοπικών παραγόντων – τραπεζών βασίζεται στην ιστορικότητα ( οι τοπικοί 

παράγοντες έχουν καλύτερη πρόσβαση στους κρατικούς εκδότες ενώ τους αποδίδεται 

και αυξημένη προτίμηση ), στην κυριαρχία του εγχώριου νομίσματος ( οι τοπικοί 

παράγοντες έχουν καλύτερη πρόσβαση στη βάση των εγχώριων επενδυτών ) καθώς και 

στη βαθιά γνώση και εξειδίκευση τους στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον που τους 

εφοδιάζει με τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα για την επιτυχή λειτουργία στη 

δευτερογενή αγορά ομολόγων. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στην περίπτωση των 

εταιρικών ομολόγων με προεξάρχουσα αυτή τη φορά την εκ των πραγμάτων καλύτερη 

γνώση των επιχειρηματικών κλάδων και εταιρειών της χώρας από την πλευρά των 

τοπικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Η εισαγωγή λοιπόν του ευρώ εξουδετερώνει για τους 

τοπικούς παράγοντες το πλεονέκτημα της έκδοσης των ομολόγων που κατά βάση 

γίνεται στο τοπικό νόμισμα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας 

πραγματικά ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων και για την εμφάνιση 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(6) Dermine J., The Case for a European – Wide strategy, European Banking after EMU, 

 Cahiers Papers, Volume 4, No1, 1999, European Investment Bank 
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μεγάλων παιχτών στο χώρο που θα δραστηριοποιούνται σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. 

Κυρίαρχο επίσης ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζουν και οι επιλογές των τοπικών 

αποταμιευτών και επενδυτών. Οι τελευταίοι  δεδομένης της απαλοιφής  του 

συναλλαγματικού κινδύνου δύναται, με μεγαλύτερη πλέον ευκολία από ότι στο 

παρελθόν, να επιλέξουν να αυξήσουν τη διασπορά του χαρτοφυλακίου τους 

τοποθετώντας τα κεφάλαια τους σε ομόλογα ( κρατικά και εταιρικά ) διαφορετικών 

χωρών προέλευσης. Με τον τρόπο αυτό ευνοούν τη δημιουργία και λειτουργία μεγάλων 

παραγόντων με πολυεθνική παρουσία και ισχυρή οικονομική βάση αποζητώντας  

ανάλογα πλεονεκτήματα για την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων τους 

περιορίζοντας όμως σε όρους τζίρου ή στη χειρότερη περίπτωση βγάζοντας εκτός 

παιχνιδιού τους τοπικούς παράγοντες της αγοράς. Ωστόσο  η  σχέση που έχει 

αναπτυχθεί επί σειρά ετών με το πελατολόγιο και η δέσμευση που αυτή συνεπάγεται,  

η καλύτερη γνώση της τοπικής αγοράς και οικονομίας  ( νομικό και θεσμικό πλαίσιο,  

η γνώση της τοπικής γλώσσας, των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε αγοράς, των εγχώριων 

εταιρειών ) καθώς και η προαναφερθείσα ιστορικότητα εξακολουθούν να συνιστούν τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα των τοπικών παραγόντων στον αγώνα για την επικράτηση 

στην εν λόγω αγορά.  

Όπως στην περίπτωση των ομολόγων έτσι και στην περίπτωση του fund 

management οι τοπικοί παράγοντες κυριαρχούν στην αγορά βασιζόμενοι σε 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το εκτεταμένο εγχώριο δίκτυο διανομής, την 

προτίμηση που δείχνει το πελατολόγιο στο τοπικό νόμισμα και την εξειδικευμένη 

γνώση  της αγοράς. Το γεγονός της εισόδου του ευρώ απλώς βάζει στο παιχνίδι 

περισσότερους ξένους παίχτες αυξάνοντας τον ανταγωνισμό χωρίς όμως αυτοί να  

αποσπούν εύκολα μεγάλο μερίδιο αγοράς από τους τοπικούς παράγοντες συνέπεια των 

προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων των τελευταίων συνιστά ωστόσο βασικό 

παράγοντα ενίσχυσης της επιθυμίας του επενδυτικού κοινού για την ύπαρξη 

ευρωπαϊκού εύρους χαρτοφυλακίων ( European – Wide Portfolios ) .  

Η προφανής επίπτωση της εισαγωγής του ευρώ είναι η εξάλειψη της αγοράς 

συναλλάγματος για τα επιμέρους εθνικά ευρωπαϊκά νομίσματα και ταυτόχρονα των 

πλεονεκτημάτων και εσόδων για τις τοπικές – εθνικές τράπεζες στις αντίστοιχες 

αγορές. Για παράδειγμα μια γερμανική τράπεζα που λειτουργούσε στο Τόκιο παύει 

πλέον να είναι ο ειδικός του μάρκου ( DEM )  και καλείται να ανταγωνιστεί στο εξής  

τις λοιπές ευρωπαϊκές τράπεζες στην αγορά συναλλάγματος σε επίπεδο 

προσφερόμενων ισοτιμιών ευρώ / γιέν ( €/¥ ). Στον αντίποδα η εισαγωγή του ευρώ και 
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η κατάργηση των επιμέρους ευρωπαϊκών νομισμάτων αυξάνει το βαθμό 

συναλλαγματικής ομοιογένειας των χαρτοφυλακίων των τραπεζών περιορίζοντας 

συγχρόνως το σχετικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται στρέφει δε  την προσοχή τους στη 

καλύτερη διαχείριση των λοιπών κινδύνων όπως της αγοράς και της τιμής. 

Επιπρόσθετα  στην πιθανή περίπτωση που τρίτες χώρες προβούν σε έκδοση ομολόγων 

σε ευρώ τότε οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση. 

Σημαντική επίδραση ασκεί η εισαγωγή του ευρώ και στον πιστωτικό κίνδυνο 

που αναλαμβάνουν τα αντίστοιχα ιδρύματα η φύση του οποίου δύναται να μεταβληθεί. 

Ο ισχυρισμός αυτός στηρίξετε στην αποστολή της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

για διατήρηση σταθερών τιμών καθώς και στη θεωρία των ιδανικών νομισματικών 

περιοχών ( Optimum Currency Areas ). Ειδικότερα λοιπόν στην περίπτωση που μια 

τράπεζα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος ή ακόμη και όλη τη δραστηριότητα της 

στην τοπική – εγχώρια αγορά δηλαδή κατά βάση στο εγχώριο νόμισμα, στο πιθανό 

ενδεχόμενο που η εγχώρια αγορά υποστεί ασύμμετρο σοκ ( asymmetric shock ) επέλθει 

δηλαδή πιστωτικός κίνδυνος η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα που χαράσσει και ασκεί 

σε κεντρικό επίπεδο τη νομισματική πολιτική δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα επέμβει 

για να μετριάσει την επίδραση του ασύμμετρου σοκ. Το  ενδεχόμενο αυτό δεν 

αποκλείονταν όταν τη νομισματική πολιτική ασκούσαν αποκλειστικά οι τοπικές 

κεντρικές τράπεζες ( εφαρμογή διολίσθησης του τοπικού νομίσματος ). Τα ανωτέρω  

για τις τράπεζες σημαίνουν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για ασύμμετρα σοκ 

που ενέχει η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται τόσο περισσότερο θα πρέπει αυτές  

να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων τους προκειμένου να περιορίσουν τον 

αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. 

Τέλος η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διατήρηση στους κόλπους της 

συνθηκών χαμηλού πληθωρισμού οδηγεί  σε περιορισμό των εσόδων των τραπεζών 

στον τομέα των καταθέσεων δεδομένης της σύνδεσης των εφαρμοζόμενων επιτοκίων 

με τον ισχύον πληθωρισμό. Η ανωτέρω πολιτική συνεπάγεται για τα επιμέρους κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επιβολή οικονομικών μέτρων που εξασφαλίζουν 

χαμηλούς πληθωρισμούς οι οποίοι συνάμα θα πρέπει να παρουσιάζουν ελάχιστες 

διακυμάνσεις από το κεντρικά  ( Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ) καθορισμένο 

αποδεκτό ύψος. Ειδικότερα τα παραπάνω περιορίζουν τις επενδυτικές επιλογές των 

τραπεζών για την τοποθέτηση κεφαλαίων τους σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού 

προς εκμετάλλευση των υψηλότερων επιτοκίων που τυχόν να προσφέρονται εκεί επί τη 

βάση του υψηλότερου πληθωρισμού που δύναται να ισχύει σε αυτές. Στις προ του ευρώ 
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λοιπόν εποχές τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών στον τομέα των καταθέσεων ήταν 

αρκετά μεγάλα δεδομένης της ύπαρξης ανομοιογένειας στους πληθωρισμούς των 

επιμέρους χωρών αλλά και της υψηλής τιμής τους σε αρκετές από αυτές. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στη δεκαετία του ΄80 τα περιθώρια επιτοκίου  

( spreads ) στις καταθέσεις πρώτης ζήτησης ήταν πάνω από 10% σε χώρες όπως το 

Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα ωστόσο με την εισαγωγή του ευρώ αυτά 

περιορίστηκαν κατά 50% ενώ περαιτέρω μείωση τους αναμένεται από τους 

περισσότερους ειδικούς του χώρου. Η εξέλιξη αυτή δύναται να οδηγήσει σε αύξηση 

των περιθωρίων στα καταναλωτικά δάνεια καθώς οι τράπεζες θα αναζητήσουν στην 

επιλογή αυτή διέξοδο στις απώλειες εσόδων από τις καταθέσεις τους. 

 

1.4 Δομή της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς  

 

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η δομή της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς θα 

αναφερθούμε στη συνέχεια στα τραπεζικά συστήματα – αγορές μερικών επιμέρους 

χωρών οι πλειονότητα των οποίων καθορίζει τις τύχες της κοινής ευρωπαϊκής πορείας 

ενώ οι εξελίξεις σε αυτές συνιστούν προπομπό των εξελίξεων στις λοιπές χώρες. 

Ειδικότερα θα εξετάσουμε συνοπτικά την τραπεζική αγορά της Γερμανίας, της Γαλλίας, 

Ιταλίας, της Αγγλίας – Μεγάλης Βρετανίας καθώς και της Ιρλανδίας ως διαφορετικής 

των λοιπών ευρωπαϊκών αγορών περίπτωσης. 

 

Γερμανία  

Το γερμανικό τραπεζικό σύστημα (7) είναι προϊόν της ένωσης των επιμέρους 

αγορών της Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού 

σοσιαλισμού και την πτώση του τείχους του Βερολίνου ( 1989 ). Η γερμανική  

κυβέρνηση μετά την ενοποίηση προχώρησε σε εκκαθάριση και πώληση τέως κρατικών 

ανατολικογερμανικών τραπεζών σε μεγάλες δυτικές στα πλαίσια του προγράμματος  

για την αναδιάρθρωση της οικονομίας της Ανατολικής Γερμανίας και της σύγκλισης 

της με αυτή της Δυτικής Γερμανίας. Δημιουργήθηκε έτσι ένα από τα πιο ισχυρά 

τραπεζικά συστήματα της Ευρώπης αποτελούμενο από διαφόρων ειδών τραπεζικά 

ιδρύματα το οποίο ωστόσο τα τελευταία έτη αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(7) Biswas R. & Lochel H., Recent Trends in U.S. and German Banking : Convergence or 

Divergence?, Hochschule fuer Bankwirtschaft HfB , No 29, 2001 
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ακολουθώντας ή και προκαλώντας τις τάσεις αναδιάρθρωσης στην Ενωμένη Ευρώπη. 

Το γερμανικό τραπεζικό σύστημα αποτελείται στην πλειονότητα του από ιδιωτικές 

τράπεζες χαρακτηρίζεται δε  από την ύπαρξη πολλών τραπεζών οι οποίες προσφέρουν 

μέσω των καταστημάτων τους όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών ( universal 

banks ) ενώ ο αριθμός των ιδρυμάτων που παρέχουν αποκλειστικά εξειδικευμένες 

εργασίες είναι σχετικά περιορισμένος. Το 2000 λοιπόν από τα συνολικά 3.000 περίπου 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα 2.713 ανήκαν στην κατηγορία των universal banks και 

μόλις 218 ήταν τράπεζες που ασχολούνταν με συγκεκριμένες δραστηριότητες ( special 

banks ). Στο γερμανικό τραπεζικό σύστημα διακρίνουμε τέσσερις ομάδες τραπεζών 

ήτοι τις λαϊκές τράπεζες ( Commercial Banks ) στις οποίες ανήκουν οι τέσσερις 

μεγαλύτερες γερμανικές τράπεζες, τις συνεταιριστικές τράπεζες ( Co – Operatives )  τις 

τράπεζες καταθέσεων ( Savings Banks ) και τα λοιπά εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα  ( Special Banks ). 

Πίνακας 2 

Universal Banks ( 2.713 ) Special Institutions ( 218 ) 

Commercial 

Banks 

( 354 ) 

Credit  

Co – operatives 

( 1.798 ) 

Savings Banks 

 

( 561 ) 

Special 

Banks 

( 77 ) 

Other MFIs 

 

( 141 ) 
Πηγή: Deutsche Bundesbank 

 

Οι τριάντα μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 

50% του συνόλου των κεφαλαίων, ενώ οι τέσσερις μεγαλύτερες κατέχουν μερίδιο της 

τάξεως του 16% των συνολικών κεφαλαίων των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο κλάδος εν γένει δεν παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση 

όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες που 

ρυθμίζουν και τους κανόνες στο γερμανικό τραπεζικό σύστημα και πρωταγωνιστούν 

στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης όλου του κλάδου είναι οι : Deutsche Bank, Dresdner 

Bank, Commerzbank και η Bayerische Hypo und Vereinsbank ( HVB ) η οποία 

προστέθηκε σε αυτό το γκρούπ το 1999 ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συγχώνευσης  

των μεγαλύτερων βαυαρικών τραπεζών. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την 

κατάταξη των ανωτέρω γερμανικών τραπεζικών ιδρυμάτων με βάση τα  total assets 

τους για τα έτη 2003 και 2004. 
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Πίνακας 3 

Τράπεζα Κεφάλαια  ( € σε εκ ) 

 2004 2003 

1. Deutsche Bank 840.068 803.614 

2. Dresdner Bank  523.990 477.029 

3. HVB 467.408 479.455 

4. Commerzbank 424.877 381.585 
       Πηγή:www.germanbanks.org 

 

Στη Γερμανία παρατηρήθηκε μεγάλο κύμα αναδιάρθρωσης κυρίως 

εκφραζόμενο μέσω σχετικών κινήσεων των τεσσάρων βασικών τραπεζικών ομίλων 

καθώς από το 1988  μέχρι το 1992 πραγματοποιήθηκαν 93 εξαγορές ή /και 

συγχωνεύσεις ωστόσο ο αριθμός αυτός σταδιακά περιορίστηκε από μια ως τέσσερις για 

το χρονικό διάστημα 1998-2002. Η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης έφερε τις 

γερμανικές τράπεζες (8) σε ευθεία αντιπαράθεση και σύγκρουση με τις αμερικάνικες 

τράπεζες με τον έντονο ανταγωνισμό να προκαλεί πιέσεις στην εσωτερικά αγορά με 

συνεπακόλουθο τη μείωση της κερδοφορίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η 

Deutsche Bank, μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του τραπεζικού κλάδου στην 

Ευρώπη, παρουσίασε το 2001 μείωση κερδών κατά € 600 χιλ .  

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε την αποτυχημένη προσπάθεια της ένωσης δύο εκ 

των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας ήτοι της Deutsche Bank και της 

Dresdner Bank που θα οδηγούσε σε ένα τραπεζικό κολοσσό καθώς και το γεγονός ότι η 

επιλογή για συνεχή μείωση του αριθμού των απασχολούμενων υπαλλήλων η οποία 

εφαρμόστηκε εκτεταμένα κατά τα τελευταία έτη παρόλο που οδήγησε σε συγκράτηση 

του κόστους εργασίας δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην κερδοφορία των 

γερμανικών τραπεζών . 

 

Γαλλία  

Το γαλλικό τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται από την παρουσία έντονου 

εποπτικού ελέγχου ακόμη και μετά την ευρωπαϊκή ενοποίηση . Ειδικότερα αναφέρουμε 

την ύπαρξη και δράση της Επιτροπής για τον Τραπεζικό και Οικονομικό Έλεγχο 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(8) Hackethal A., German Banks – A declining industry ?, CFS Working Paper,  

No 2003/27, 2003 
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( La Comite de la legrementation bancaire et financiere ), την Επιτροπή για την ίδρυση 

χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών ιδρυμάτων ( La Comite des establissements de 

credit et des enterprises d’ investissement )  και την Επιτροπή Τραπεζικής  

( Commission Bancaire ) που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ασκούν έλεγχο σε εθνικό επίπεδο σε μεγαλύτερο 

βαθμό από ότι συμβαίνει με αντίστοιχες εποπτικές αρχές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης (9) δεν άφησαν ανεπηρέαστο ούτε το γαλλικό 

τραπεζικό σύστημα ωστόσο δεν παρατηρήθηκε η έντονη εμφάνιση τους καθώς την 

εποχή έξαρσης των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη ( βλέπε περιπτώσεις 

Γερμανίας και Ιταλίας περί το 1999 ) στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν μόνο δέκα 

τέτοιες κινήσεις. Σήμερα στη Γαλλία υπάρχουν αρκετές universal τράπεζες όπως η 

Banque Nationale Paris, η Credit Lyonnais και η Societe Generale αλλά και διάφορα 

άλλα πιστωτικά ιδρύματα που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες τραπεζικές εργασίες.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πέντε μεγαλύτερες γαλλικές τράπεζες 

καταταγμένες βάσει total assets για το έτος 2003. 

Πίνακας 4 

Τράπεζα Κεφάλαια  ( $ σε δισ.  )  - Έτος 2003 

1. Credit Agricole S.A. 992 

2. BNP Paribas 989 

3. Societe Generale 681 

4. Credit Agricole C.A. 609 

5. Groupe Caisse d’ Epargne 480 
 Πηγή : Bankscope 
 

Το γαλλικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση καθώς τα 

ανωτέρω πέντε ιδρύματα μαζί με κάποια δημόσια ταμιευτήρια κατέχουν μερίδιο αγοράς 

ίσο με 60% περίπου. Σημειώνεται επίσης το κύμα ιδιωτικοποιήσεων που έλαβε χώρα 

σταδιακά από το 1986 μέχρι το 1998 με αποτέλεσμα τα ¾ των τραπεζικών ιδρυμάτων 

της Γαλλίας που ανήκαν στο Δημόσιο να γίνουν ιδιωτικά περιορίζοντας την κρατική 

συμμετοχή στον τραπεζικό κλάδο σε 25% ενώ το σύνολο των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών ανήλθε σε 28 ακολουθώντας τη γενικότερη τάση για αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού κλάδου. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(9) Cayssials Jean – Luk , Developments in the French Banking System in 1997, Commission Bancaire 

Annual Report , 1998 
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Το γαλλικό τραπεζικό σύστημα τηρεί στάση αναμονής τα αποτελέσματα δε των 

διαδικασιών αναδιάρθρωσης δεν ήταν αρνητικά όπως σε άλλες χώρες και παρόλη τη 

σημαντική συμμετοχή του δημόσιου τομέα στο κλάδο οι εφαρμοζόμενες τεχνικές 

φαίνεται ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς τα ποσοστά κερδοφορίας των 

πέντε μεγαλύτερων τραπεζών παρουσιάζουν αυξητική πορεία ενώ η προσπάθεια 

περιορισμού των λειτουργικών εξόδων φαίνεται να αποδίδει καρπούς όπως προκύπτει 

και από τα στοιχεία των πινάκων που ακολουθούν και αναφέρονται στο ποσοστό 

κερδοφορίας ( Πίνακας 5 ) και το λόγο λειτουργικών εξόδων προς έσοδα ( Πίνακας 6 ). 

 

Πίνακας 5 

Τράπεζα Ποσοστό κερδοφορίας 

 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Credit Agricole S.A. 0,61 0,37 0,34 0,31 0,76 

2. BNP Paribas 1,08 0,91 0,74 0,77 0,92 

3. Societe Generale 1,57 1,38 1,26 1,12 1,18 

4. Creidit Agricole C.A. 1,38 1,33 1,36 2,02 1,97 

5. Groupe Caisse d’ Epargne 1,2 1,11 1,41 1,5 1,68 
   Πηγή : Bankscope 

 

Πίνακας 6 

Τράπεζα Λόγος Λειτουργικών εξόδων προς έσοδα 

 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Credit Agricole S.A. 73,71 73,92 66,08 63,47 64,04 

2. BNP Paribas 62,56 65,21 62,55 64,12 66,07 

3. Societe Generale 68,48 71,42 72,81 70,68 67,83 

4. Creidit Agricole C.A. 67,35 67,51 65,15 66,67 66,73 

5. Groupe Caisse d’ Epargne 78,42 72,52 76,11 80,2 76,03 
   Πηγή : Bankscope 

 

Ιταλία 

Η Ιταλία αποτέλεσε τον πρωταθλητή στον τομέα των διαδικασιών 

αναδιάρθρωσης στην Ευρώπη επισημαίνεται δε ότι ο δημόσιος τομέας ήλεγχε περίπου 

το 70% της τραπεζικής αγοράς ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας 

ξεπερνούσαν σε αριθμό ακόμη και αυτά μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών.  
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Στην Ιταλία (10) μαζί με το σταδιακό περιορισμό της κρατικής παρουσίας στο 

χώρο μέσω ιδιωτικοποιήσεων που διαμόρφωσε το 2000 το ποσοστό του κράτος σε 15% 

της αγοράς έλαβαν χώρα 128 εξαγορές και συγχωνεύσεις στο χρονικό διάστημα 1988-

1992 ενώ από 1997 μέχρι και το 2004 πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 30 τέτοιες 

κινήσεις. Μια από τις σημαντικότερες συγχωνεύσεις ήταν μεταξύ των Banca Intesa και 

Banca Commerciale Italiana που οδήγησε στον πρώτο ιταλικό όμιλο σημαντικού 

μεγέθους. Στον πίνακα  που ακολουθεί φαίνονται οι πέντε μεγαλύτεροι όμιλοι στην 

Ιταλία για το έτος 2003. 

Πίνακας 7 

Τράπεζα Κεφάλαια  ( $ σε δισ. )   

 Έτος 2003 

1. Banca Intesa & Banca Commerciale Italiana 310 

2. UniCredito Italiano SpA 301 

3. Cassa Depositi e prestiti 278 

4. San Paolo IMI 252 

5. Banca di Roma 160 
      Πηγή : Bankscope 

 

Από τα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα που αποτελούν ομίλους τραπεζών κανένα 

δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή πριν από μια δεκαετία καθώς όλα είναι προϊόντα 

συγχωνεύσεων, εξαγορών και ιδιωτικοποιήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 

λοιπόν της αναδιάρθρωσης του ιταλικού τραπεζικού συστήματος είναι ότι πολλά 

παλαιά τραπεζικά  ιδρύματα εξακολουθούν να λειτουργούν με την παλιά τους ονομασία 

εκτελώντας τις ίδιες εργασίες χρησιμοποιώντας τα ίδια κανάλια διανομής αλλά πλέον 

κάτω από την ομπρέλα του ομίλου στον οποίο εντάχθηκαν και συναποτελούν. 

Σημειώνεται λοιπόν αναφορικά με τις εξελίξεις στο ιταλικό τραπεζικό σύστημα  

η μείωση του αριθμού  των ιδρυμάτων, ο περιορισμός του δημοσίου παράγοντα και η 

αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς.  Τα ιταλικά πιστωτικά ιδρύματα όπως και οι εξ 

Ευρώπης ανταγωνιστές τους βρίσκονται ακόμη σε φάση αναδιάρθρωσης με γνώμονα 

των περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και την αύξηση της απόδοσης των ιδίων 

κεφαλαίων. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(10) La Caixa, Τμήμα Ερευνών, Special Reports : Italy’s banking system: A decade of change,  

February 2000 
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Αγγλία - Μεγάλη Βρετανία  

Ένα από τα πιο ισχυρά τραπεζικά συστήματα της Ευρώπης αποτελεί το αγγλικό 

καθώς συνιστά τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική της αγορά σε όρους τζίρου (11) . 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του αγγλικού τραπεζικού συστήματος σε παρελθόντα έτη 

ήταν ο σαφής διαχωρισμός των ιδρυμάτων ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

και προϊόντα. Έτσι υπήρχαν αμιγώς τραπεζικά ιδρύματα, συνεταιριστικές τράπεζες 

καθώς και οργανισμοί που ασχολούνταν με ασφάλειες και συντάξεις υπήρχαν δηλαδή 

μονοπώλια ή ολιγοπώλια με μεγάλα περιθώρια κέρδους (  εκ μετάλλευση οικονομιών 

κλίμακας ) και προφανώς αυξημένη συγκέντρωση στον κλάδο. Ωστόσο και το αγγλικό 

τραπεζικό σύστημα δεν έμεινε αδιάφορο απέναντι στη διαδικασία της αναδιάρθρωσης. 

Αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην προσπάθεια βελτίωσης της κερδοφορίας, στις 

συγχωνεύσεις μεταξύ ιδρυμάτων που μέχρι πρότινος εκτελούσαν διαφορετικές εργασίες 

και φυσικά στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων. Βασική επιδίωξη δεν ήταν η αύξηση 

του μεγέθους όπως σε πολλές άλλες χώρες αλλά η εξάπλωση των δραστηριοτήτων 

μέσω εκμετάλλευσης των επιμέρους υφιστάμενων καναλιών των υπό συγχώνευση 

τραπεζών. Η συγκέντρωση του κλάδου είναι ακόμη ιδιαίτερα υψηλή καθώς πέντε 

ιδρύματα διαχειρίζονται περίπου το 70% των καταθέσεων το έχουν χορηγήσει άνω του 

50% των δανείων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα πέντε μεγαλύτερα 

τραπεζικά ιδρύματα της χώρας με βάση τα total assets τους το έτος 2003. 

 

Πίνακας 8

Τράπεζα Κεφάλαια  ( $ σε δισ. )  - Έτος 2003 

1. HSBC Holdings Plc 1.034 

2. Royal Bank of  Scotland Plc 806 

3. Barclays Bank Plc 776 

4. HBOS Plc 728 

5. Lloyds TSB Bank Plc 364 
   Πηγή : Bankscope 

 

Ο τραπεζικός κλάδος στη Βρετανία αποτέλεσε και θα αποτελεί έναν από τους 

ισχυρότερους στην Ευρώπη ακολουθώντας τις γενικότερες τάσεις και εξελίξεις της 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(11) BNP Paribas Group Co., Τμήμα Οικονομικών Ερευνών, Are British Banks too Profitable?, 

Ιούλιος – Αύγουστος 2000 
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 εποχής ( ενίοτε δημιουργώντας ή και προκαλώντας ) ωστόσο καίριο θεωρείται για το 

μέλλον του το θέμα της συμμετοχής της Μεγάλης Βρετανίας στο ενιαίο ευρωπαϊκό 

νόμισμα ή της εξακολούθησης της παραμονής της εκτός αυτού.   

 

Ιρλανδία 

Η περίπτωση της Ιρλανδίας εξετάζεται κατ΄ εξαίρεση καθώς σε αντίθεση με την 

πορεία που ακολούθησαν κατά την εξέλιξη τους τα τραπεζικά συστήματα των λοιπών 

ευρωπαϊκών χωρών στην Ιρλανδία η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος 

πραγματοποιήθηκε μέσω αντίστροφων διαδικασιών.  

Σημειώνουμε ότι αναφερόμαστε στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ως ανεξάρτητο 

κράτος καθώς η περίπτωση της Βορείου Ιρλανδίας εμπίπτει στο Ηνωμένο Βασίλειο της 

Αγγλίας που εξετάστηκε ανωτέρω. 

Ειδικότερα οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης στην Ιρλανδία (12) δεν περιελάμβαναν 

εκτεταμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις ή μείωση της τραπεζικής 

απασχόλησης ως μέτρο περιορισμού των λειτουργικών εξόδων ενώ οι συγχωνεύσεις 

που έλαβαν χώρα αποσκοπούσαν απλά στην εξάπλωση κάποιων ιδρυμάτων σε νέες 

δραστηριότητες. Αντιθέτως οι βασικότερες αλλαγές περιελάμβαναν κρατικοποίηση 

μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων, την αύξηση του εργατικού δυναμικού και την 

εξάπλωση των ιδρυμάτων σε νέες τραπεζικές εργασίες με κύριο αρωγό την 

πληροφοριακή τεχνολογία. Επισημαίνεται η δημιουργία το 1987 του Κέντρου 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ( Ireland Financial Services Center, IFSC ) από την 

κυβέρνηση της Ιρλανδίας προς διασφάλιση της ομαλής και συντονισμένης λειτουργίας 

του πιστωτικού συστήματος της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη και επέκταση του τόσο 

ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και ως προς τη διεθνή παρουσία του. 

Η σημασία του IFSC είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την οικονομία της χώρας ενώ 

έχει συμβάλει δραστικά στην ανάπτυξη και την αναδόμηση του χρηματοπιστωτικού 

κλάδου της. Η συγκέντρωση του κλάδου και στην περίπτωση της Ιρλανδίας είναι 

σημαντική καθώς τα πέντε τραπεζικά ιδρύματα που παρατίθενται στον πίνακα που 

ακολουθεί ελέγχουν άνω του 60% της σχετικής αγοράς. Στον επόμενο πίνακα λοιπόν 

φαίνεται  η κατάταξη των πέντε μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας με 

βάση τα total assets τους το 2003. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(12) Report of the Department of Finance / Central Bank Working Group on Strategic Issues facing the 

Irish Banking Sector, Banking Sector : Some Strategic Issues, 2002 
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Πίνακας 9 

Τράπεζα Κεφάλαια  ( $ σε δισ. )  - Έτος 2003 

1. Depfa Bank Plc 146 

2. Allied Irish Banks Plc 99 

3. Bank of Ireland 92 

4. Irish Life & Permanent Plc 51 

5. Depfa ACS Bank 32 
Πηγή : Bankscope 

 

Τέλος επισημαίνουμε ότι οι ιρλανδικές τράπεζες παρουσιάζουν αυξημένα 

ποσοστά κερδοφορίας ( κατά μέσο όρο 4,6% ) γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη 

θετική εξέλιξη στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας δεδομένης της ταχέως 

αναπτυσσόμενης οικονομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία δεκαετία που 

οδήγησε στην αύξηση των καταθέσεων αλλά και των χορηγήσεων συνέπεια και της  

αποτελεσματικής λειτουργίας του IFSC.  

Τα ιρλανδικά λοιπόν τραπεζικά ιδρύματα κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις 

προκλήσεις των καιρών ενώ κυβερνητικά προγράμματα έχουν τεθεί σε εφαρμογή για 

την προστασία του κλάδου και την περαιτέρω ανάπτυξη του ωστόσο παρά τα επιτυχή 

αποτελέσματα των σχετικών επιλογών το ιρλανδικό μοντέλο δεν μπορεί να αποτελέσει 

βασικό οδηγό και για τα τραπεζικά συστήματα άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ειδικότερα στις περιπτώσεις των μεγάλων χωρών. 

 

Κλείνοντας παραθέτουμε στον επόμενο πίνακα τα 50 μεγαλύτερα τραπεζικά 

ιδρύματα στην Ευρώπη όπως αυτά κατατάσσονται τον 08/2005 με βάση το μέγεθος 

market capitalization. 

Πίνακας 10 

 Bank Institution  Market Capitalization ( € χιλ ) 
1 HSBC 150.500 
2 Royal Bank of Scotland 77.142 
3 UBS 76.600 
4 SCH 63.000 
5 Barclays 53.200 
6 BNP Paribas 53.050 
7 ING Group 52.510 
8 HBOS 50.000 
9 BBVA 47.300 

10 Credit Suisse 42.420 
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11 Societe Generale 39.100 
12 Deutsche Bank 38.900 
13 Lloyds TSB 37.730 
14 ABN AMRO  37.300 
15 Credit Agricole 33.600 
16 Fortis 31.030 
17 Unicredito Italiano 29.260 
18 KBC 24.550 
19 Banca Intesa 23.810 
20 Nordea 22.635 
21 Standard Chartered 22.610 
22 Dexia 20.100 
23 SanPaolo IMI 17.590 
24 HVB 16.940 
25 Danske Bank 16.230 
26 Allied Irish Bank 15.321 
27 Bank Austria Creditanstalt 13.437 
28 Sberbank 13.300 
29 Commerzbank 13.000 
30 Mediobanca 12.570 
31 Bank of Ireland 12.530 
32 SHB 12.100 
33 Banco Popular 12.100 
34 DnB NOR 11.400 
35 Erste Bank 10.870 
36 Foreningssparbanken 10.560 
37 Capitalia 10.210 
38 SEB 10.200 
39 National Bank of Greece 10.110 
40 Eurohypo 9.770 
41 OTP 8.800 
42 EFG Eurobank 8.150 
43 Turkiye Is Bankasi 8.130 
44 Banca Nazionale del Lavoro 8.050 
45 Banca Antonveneta 7.960 
46 Banco Espanol de Credito 7.830 
47 Banka Monki dei Paschi 7.830 
48 Akbank 7.650 
49 Anglo Irish Bank 7.320 
50 Deutsche Postbank 7.020 

Πηγή: Thomson Datastream, 23/08/2005, VRL Publishing Ltd. 

 

1.5 Απελευθέρωση και εναρμόνιση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 

  

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών οι περισσότεροι εκ των 

κανονισμών και περιορισμών που είχαν επιβληθεί στο τραπεζικό σύστημα άρχισαν 

σταδιακά να αίρονται. Στα πλαίσια της κοινής αγοράς θεωρήθηκε επιβεβλημένη η 
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απομάκρυνση των περισσότερων εμποδίων που περιόριζαν την τραπεζική 

δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια τη 

βελτίωση στις επιλογές τοποθέτησης των τραπεζικών κεφαλαίων.  Σημειώνεται ότι σε 

σχετική αναφορά (  Cecchini Report – 1998 ) εκτιμάται ότι η αναμενόμενη πτώση των 

τιμών στο φάσμα των τραπεζικών εργασιών θα ανέλθει μέχρι και 34% συνέπεια της  

δημιουργίας της κοινής ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. 

 Όπως τεκμηριώνεται από την Economic Research Europe Ltd ( 1996 ) σε μία 

μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα τα 

περισσότερα εκ των ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων λειτουργούσαν κάτω από 

αυστηρούς και πολυάριθμους κανονισμούς. Κανονισμοί που αφορούσαν την 

εφαρμοζόμενη επιτοκιακή πολιτική ήταν διαδεδομένοι σε πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ολλανδία στις οποίες είχαν 

αρθεί από το 1981 και το Ηνωμένο Βασίλειο στο οποίο είχαν αρθεί το 1979. Έλεγχος 

στην κίνηση κεφαλαίων εκείνη την εποχή ήταν  εν ισχύ στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην 

Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στη Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Επιπροσθέτως 

παρά το γεγονός ότι αυστηροί περιορισμοί για την ανάπτυξη του δικτύου τραπεζικών 

καταστημάτων εφαρμόζονταν μόνο στη Γαλλία, στην Ιταλία και την Πορτογαλία στην 

πλειονότητα των χωρών υπήρχαν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για το άνοιγμα 

νέου καταστήματος γεγονός που δυσχέραινε τον τραπεζικό ανταγωνισμό σε επίπεδο 

δικτύου καταστημάτων. Σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία 

και τη Ισπανία δεν επιτρέπονταν στις τράπεζες εταιρείες να είναι εισηγμένες στα τοπικά 

χρηματιστήρια ενώ το εύρος των δραστηριοτήτων τους σε αυτά ήταν γενικά 

περιορισμένο ομοίως και στους τομείς των ασφαλειών και της αγοράς των χρεογράφων. 

 Η φιλελευθεροποίηση της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έλαβε χώρα 

σταδιακά μέσω δύο σημαντικών κινήσεων. Η πρώτη αφορά την απόφαση των χωρών 

μελών να προχωρήσουν στα προκαταρτικά βήματα για την απελευθέρωση των εθνικών 

τραπεζικών κλάδων, εν όψει της δημιουργίας της κοινής αγοράς, αίροντας όλους τους 

περιορισμούς που αφορούσαν την πολιτική επιτοκίων. Η δεύτερη αναφέρεται στην 

πρόοδο που σημειώνονταν στην προσέγγιση των διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων 

που εφαρμόζονταν στις επιμέρους χώρες με σκοπό την εναρμόνιση τους έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μια κοινή νομοθετική βάση που θα διέπει πανευρωπαϊκά τον κλάδο και 

συνεπώς θα εξασφαλίζει στις τράπεζες ίσους όρους ανταγωνισμού τουλάχιστον από 

αυτή τη σκοπιά.  

24 



Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα “Εξελίξεις και Προοπτικές Ανάπτυξης” 
 

 Η απελευθέρωση και η αποκανονικοποίηση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς 

ειδικότερα δε η δημιουργία της κοινής αγοράς σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και τις 

δυνατότητες της πληροφοριακής τεχνολογίας οδήγησαν στην αύξηση του 

ανταγωνισμού ( εγχώριος και ξένος ) σε επίπεδο παραδοσιακών προϊόντων όπως 

καταθέσεις, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια κλπ  τόσο μεταξύ αυτών καθ’ 

αυτών των τραπεζικών ιδρυμάτων όσο και μεταξύ τραπεζών και εταιρειών με 

παρεμφερή αντικείμενα εργασιών ( πχ ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης – Leasing ). Σημειώνουμε για παράδειγμα τις 

χρηματοδοτήσεις που προσφέρουν από μόνες τους ή μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων  οι 

εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων για την αγορά των οχημάτων παραγωγής τους στο 

καταναλωτικό τους κοινό  ή και τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από εταιρείες 

του ασφαλιστικού κλάδου ή της διαχείρισης ακινήτων.  Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες 

χάνουν μερίδιο αγοράς ακόμη και σε παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, υπηρεσίες και 

εργασίες ( απόδιαμεσολάβηση ήτοι disintermediation) ενώ προσπαθούν το περίσσευμα 

διαθεσίμων που προκύπτει εξ αυτού να το διοχετεύσουν σε δραστηριότητες που 

αποφέρουν έσοδα όχι επί τη βάση της είσπραξης τόκων αλλά της διαχείρισης ή και της 

διεκπεραίωσης βλέπε αμοιβαία κεφάλαια, εμπορικές εργασίες κλπ.  

Τα ανωτέρω ενισχύουν ή και προκαλούν την διαδικασία ενδοσκόπησης στις 

τράπεζες προς ανάδειξη των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων και στη συνέχεια 

στην επικέντρωση  ή και εξειδίκευση τους στις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

αυτά ενώ αισθητή είναι και η βελτίωση που σημειώνεται στο επιπέδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς το  πελατολόγιο τους.  

Ωστόσο πολλά τραπεζικά ιδρύματα δυνάμει του αυξημένου ανταγωνισμού και 

προκειμένου να διαθέσουν τα “πλεονάζοντα” διαθέσιμα τους αλλά και να διατηρήσουν 

υψηλά έσοδα από τοκοφόρες δραστηριότητες προχωρούν σε αυξημένου ρίσκου 

επενδυτικές επιλογές όπως τη χορήγηση δανείων στις αγορές της Λατινικής Αμερικής, 

της Ασίας, της Ρωσίας  και του τρίτου κόσμου καθώς και σε εταιρείες που κινούνται 

στον απρόβλεπτο κλάδο της διαχείρισης και ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων.  

Εκτίθενται λοιπόν εν γνώσει τους σε αυξημένο κίνδυνο δυσανάλογο των 

προσδοκώμενων αποδόσεων των σχετικών επενδυτικών επιλογών. 
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1.5.1 Διαδικασία απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς 

  

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η διαδικασία απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής 

τραπεζικής αγοράς θα αναφερθούμε στη συνέχεια αναλυτικά σε αυτή τόσο από τη 

σκοπιά των εξελίξεων που επήλθαν στους περιορισμούς ποσότητας και τιμής όσο και 

της κίνησης κεφαλαίων (13). 

 

Περιορισμοί ποσότητας και τιμής  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί περιορισμοί που αφορούσαν το ύψος των επιτοκίων  

( ελάχιστα και μέγιστα ) εφαρμόζονταν ευρέως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

κατά τις δεκαετίες του εβδομήντα και του ογδόντα. Αυτοί οι περιορισμοί ήταν αρκετά 

σημαντικοί σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελλάδα, και η 

Πορτογαλία όπου οι νομισματικές αρχές ( κεντρικές τράπεζες ) διαμόρφωναν σε 

σημαντικό βαθμό το εύρος της αποδοτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς 

καθόριζαν το ύψος των τραπεζικών επιτοκίων συμπεριλαμβανομένων και των 

επιτοκίων δανεισμού. Τα μέτρα αυτά στις περισσότερες των περιπτώσεων 

συνοδεύονταν και από περιορισμούς σε όρους επενδύσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα 

όπως για παράδειγμα τη διατήρηση υψηλών αποθεματικών κεφαλαίων για λόγους 

ασφάλειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ΄ επέκταση της εγχώριας 

οικονομίας. Επίσης διαδεδομένος ήταν ο εν δυνάμει εξαναγκασμός των εγχώριων 

πιστωτικών ιδρυμάτων για τοποθέτηση μέρους των διαθέσιμων κεφαλαίων τους σε 

κρατικά ομόλογα προκειμένου να χρηματοδοτούνται τα κρατικά ελλείμματα. Επίσης 

πολλές κρατικές αρχές χωρών επέτρεπαν συντονισμένες κινήσεις καθώς και σιωπηρές 

συμφωνίες μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων που θύμιζαν πρακτικές καρτέλ με σκοπό την 

υποτιμολόγηση σε επίπεδο προσφερόμενων στο επενδυτικό κοινό επιτοκίων 

καταθέσεων. Αναφέρονται στη βιβλιογραφία περιπτώσεις που αφορούν στο Βέλγιο,  

τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ισπανία. ( Vives 1991 ). 

 Ποσοτικοί περιορισμοί στη διαμόρφωση τόσο του ενεργητικού όσο και του 

παθητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονταν ευρέως σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ‘ 90. Οι απαιτήσεις για την ύπαρξη 

αποθεματικών ήταν σε πολλές χώρες τόσο υψηλές που οι τράπεζες δεν μπορούσαν να 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(13) Carossio G., Problems of Harmonization of the Regulation of Financial Intermediation in the 

European Community, European Economic Review, 34 pages 578-586, 1990 
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αντιμετωπίσουν με ίσους όρους τον ανταγωνισμό που προέρχονταν από το εξωτερικό. 

Για παράδειγμα το 1990 στην Ισπανία ήταν υποχρεωτικό για τις εμπορικές και τις 

τράπεζες καταθέσεων να διατηρούν στην κεντρική  τράπεζα της χώρας κατάθεση σε 

ποσοστό 19% του ύψους των δανείων που είχαν χορηγήσει στο πελατολόγιο τους. 

Παρόμοια πολιτική εφαρμόζονταν και σε πολλές άλλες χώρες μεταξύ των οποίων η 

Ελλάδα, η Σουηδία, η Γαλλία και η Ιταλία περιορίζοντας σημαντικά την διαθέσιμη 

προς εκμετάλλευση κεφαλαιακή βάση των τοπικών τραπεζικών ιδρυμάτων.  

 Οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις αυτές άρχισαν σταδιακά να αίρονται 

δεδομένων των πιέσεων που ασκούσαν τα εκάστοτε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς 

δεν συνέβαλαν στη δημιουργία ευοίωνων προοπτικών για τον κλάδο τόσο υπό την 

οπτική γωνία της ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς όσο και εν όψει της έλευσης του 

αλλοδαπού ανταγωνισμού. 

 

 Κίνηση κεφαλαίων 

 Τα πρώτα βήματα για την απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς στηρίχθηκαν 

στη συνθήκη της Ρώμης ( άρθρο 67 ) , στη Λευκή Βίβλο ( 1985 ) και τη γνωστή Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη ( 1986 ) όπου προβλέπονταν η σταδιακή άρση των περιορισμών 

στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ των μελών χωρών της ένωσης καθώς και όλων των 

διακρίσεων οι οποίες βασίζονταν σε εθνικότητες. Ωστόσο η αρχική συνθήκη καλούσε 

σε μεταρρυθμίσεις στο βαθμό όμως που δεν θα διαταράσσονταν οι υφιστάμενες 

ισορροπίες με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κοινής αγοράς. 

Κατά συνέπεια λίγες ήταν οι ουσιαστικές αλλαγές που προκάλεσε στα πλαίσια της 

απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. 

 Τα πρώτα θετικά βήματα έγιναν με την έκδοση και εφαρμογή της πρώτης 

( 1977 ) και της δεύτερης ( 1989 ) τραπεζικής οδηγίας. Οι οδηγίες αυτές διαχώρισαν τις 

κινήσεις κεφαλαίων σε διαφορετικές κατηγορίες στις οποίες αποδόθηκε διαφορετικός 

βαθμός αναγκαιότητας φιλελευθεροποίησης τους. Έτσι οι κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ 

των χωρών μελών χωρίστηκαν σε αυτές που ήταν επιθυμητή ή και επιβεβλημένη η 

απελευθέρωση τους και στις υπόλοιπες. Το πλέον αξιοσημείωτο σε αυτή την εξέλιξη 

ήταν ότι το διασυνοριακό άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων και όψεως καθώς επίσης 

και η χορήγηση προσωπικών δανείων  δεν απελευθερώθηκαν γεγονός που σήμαινε τη 

διατήρηση εμποδίων στο δρόμο για την ανάπτυξη διασυνοριακών πράξεων λιανικής 

τραπεζικής στα πλαίσια προστατευτισμού των τοπικών τραπεζικών συστημάτων.  
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Σημειώνεται ότι με την πρώτη τραπεζική οδηγία δόθηκε και ο ορισμός της τράπεζας 

σύμφωνα με τον οποίο η τράπεζα είναι ένας οργανισμός του οποίου η τρέχουσα 

δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων του κοινού και στη χορήγηση 

δανείων. 

 Σημαντική πρόοδος (14) σημειώθηκε με την οδηγία 88/364 ( Council Directive ) 

με βάση την οποία εγκαθιδρύεται η αρχή της ελευθερίας στην κίνηση κεφαλαίων που 

στη συνέχεια απέκτησε ισχύ νόμου τον 07/1990. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Ιρλανδία και 

η Ισπανία για τις οποίες η υιοθέτηση της οδηγίας παρατάθηκε χρονικώς μέχρι το 1992 

και ακολούθησαν το 1995 η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Οι οδηγία αφορούσε μεταξύ 

άλλων στις άμεσες επενδύσεις, στις επενδύσεις σε real estate, στη διαπραγμάτευση 

χρεογράφων, στους λογαριασμούς καταθέσεων και όψεως, στις πιστώσεις και τα δάνεια 

τόσο για εμπορικούς όσο και για επιχειρηματικούς σκοπούς, στις μεταφορές χρημάτων 

ιδιωτών καθώς και γενικότερα  στις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων. 

Η οδηγία αυτή λοιπόν συνέβαλε στην άρση των περιορισμών που είχαν απομείνει και οι 

οποίοι σχετίζονταν τόσο με τη λιανική τραπεζική όσο και με τις μεγαλύτερου μεγέθους 

και ευρύτερου φάσματος τραπεζικές δραστηριότητες στα πλαίσια της κίνησης 

κεφαλαίων.  

 Στα πλαίσια πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Νοέμβριο του 1993 το άρθρο 67 

της Συνθήκης της Ρώμης αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 της Συνθήκης του 

Maastricht οπότε εισάγεται οριστικώς στην κοινή αγορά η αρχή της πλήρους 

ελευθερίας στην κίνηση κεφαλαίων. 

 

1.5.2 Διαδικασία εναρμόνισης της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς 

 

 Το πρώτο σημαντικό βήμα στη διαδικασία εναρμόνισης των διαφόρων 

νομοθετικών πλαισίων λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έγινε το 1973 

με την οδηγία 73/183 ( Council Directive ). Με βάση αυτή την οδηγία αίρονται οι 

περιορισμοί που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων εντός της επικράτειας των μελών χωρών. Επιπροσθέτως όλα τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ίδια χώρα θα υπόκεινται στους 

ίδιους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας ( national treatment principle ). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(14) Levine R., The Legal Environment, Banks, and Long-Run Economic Growth, Journal of Money, 

Credit and Banking , Vol.30, pp596-620, 1998  
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Στην πράξη όμως η εν λόγω οδηγία δεν έφερε και πολλά αποτελέσματα καθώς στις 

περισσότερες χώρες μέλη εξακολούθησαν να υφίστανται αρκετοί περιορισμοί 

αναφορικά με την  ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων ενώ εν ισχύ παρέμεναν και οι 

απαιτήσεις για την ύπαρξη ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων σε επίπεδο τραπεζικών 

καταστημάτων. 

  Σημαντική πρόοδος (15) σημειώθηκε με την υιοθέτηση της Δεύτερης 

Τραπεζικής Οδηγίας ( 89/646 ) η οποία, εμπνευσμένη από τη Λευκή Βίβλο που 

υπογράφηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή το 1985, προέβλεπε τη μετάβαση από τη 

λεπτομερή εναρμόνιση των επιμέρους κανόνων στη δημιουργία ενός κοινώς αποδεκτού  

συστήματος κανόνων και αρχών. Το τελευταίο συνδυάζει την κατ΄ ελάχιστον 

εναρμόνιση των επιμέρους κανόνων και την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης της 

άσκησης ελέγχου από τον τοπικό φορέα της χώρας προέλευσης του πιστωτικού 

ιδρύματος και όχι της χώρας λειτουργίας του. Με βάση την αρχή της αμοιβαίας 

αναγνώρισης ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λάμβανε άδεια λειτουργίας σε μία 

χώρα, ας τη θεωρήσουμε ως μητρική , είχε πλέον στα χέρια του το διαβατήριο 

προκειμένου να επεκτείνει τη λειτουργία-δραστηριότητα του μέσω ίδρυσης 

υποκαταστημάτων και σε άλλα μέλη κράτη. Με την οδηγία αυτή λοιπόν ο έλεγχος και η 

εποπτεία επί ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού μετατίθεται από τη χώρα φιλοξενίας 

του οργανισμού στη χώρα προέλευσης του ( μητρική χώρα ) ή διαφορετικά στη χώρα 

που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας του.  

 Η αρχή για κατ΄ ελάχιστον εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας συνεπάγεται 

την εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη εναρμονισμένων κοινών και ομοιόμορφων 

ελαχίστων κανόνων σε βαθμό που θα εξασφαλίζεται η σταθερότητα και εύρυθμη 

λειτουργία της τραπεζικής αγοράς καθώς και η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού για 

όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς που λειτουργούν σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην περίπτωση λοιπόν που μια χώρα μέλος προχωρήσει στην 

εισαγωγή και εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων από ότι μια άλλη χώρα, πέρα δηλαδή 

από τους  κατ΄ ελάχιστο κοινούς και αμοιβαία αποδεκτούς, τότε θα είναι σαν να ενεργεί 

ενάντια στα συμφέροντα των τοπικών ιδρυμάτων και οργανισμών που ελέγχει και 

εποπτεύει καθώς κατά βάση για αυτά έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας τους. Σε αυτή 

την περίπτωση αυτά θα είναι αναγκασμένα να λειτουργούν σε συνθήκες άνισου 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(15) Carossio G., Problems of Harmonization of the Regulation of Financial Intermediation in the 

European Community, European Economic Review, 34 pages 578-586, 1990 
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ανταγωνισμού, τόσο στην εσωτερική – εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές άλλων 

χωρών μελών, κυρίως έναντι ιδρυμάτων και οργανισμών που η χώρα προέλευσης τους 

είναι θεσμικά και εποπτικά περισσότερο ελαστική. Έτσι λοιπόν η Δεύτερη Τραπεζική 

Οδηγία άνοιξε το δρόμο για τη διαδικασία της ανταγωνιστικής αποκανονικοποίησης 

στο φάσμα των τραπεζικών εργασιών και λειτουργιών που επιτρέπονται στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  οδηγώντας τα μέλη κράτη στην υιοθέτηση του μοντέλου του 

Universal Banking. 

 Επιπροσθέτως η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία έθεσε κάποια ελάχιστα κριτήρια ή 

και βασικά μεγέθη. Έτσι τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια για την ίδρυση τράπεζας ανήλθαν 

σε € 5 εκ, τέθηκαν περιορισμοί στη συμμετοχή τους σε  εταιρείες που δεν ανήκουν στον 

κλάδο ενώ μετέφερε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις από το επίπεδο  

καταστήματος στο επίπεδο τράπεζας.  

 Τα ανωτέρω όπως αναμένονταν οδήγησαν σε αύξηση της διασυνοριακής 

τραπεζικής δραστηριότητας ενισχύοντας την τραπεζική αγορά σε όρους ανταγωνισμού 

γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει πολλές τράπεζες στην ανάληψη υψηλότερων 

κινδύνων προκειμένου παραμείνουν στον κλάδο. Για το λόγο αυτό προβλέφθηκαν 

κανόνες που αφορούν στην επαρκεί κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με τη 

λειτουργία και τις δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μέτρα για τη 

γενικότερη  προστασία των συμφερόντων του επενδυτικού κοινού. Υπό αυτή τη σκοπιά  

οι διαδικασίες απελευθέρωσης και εναρμόνισης της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς 

μπορούν να εκληφθούν απλά ως επανακαθορισμός των κανόνων του παιχνιδιού με 

κύριο μέλημα τη διατήρηση της σταθερότητας και την εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας της τραπεζικής αγοράς οι οποίες όμως εν δυνάμει επιφέρουν αυξημένο 

κόστος για τα τραπεζικά συστήματα. Επίσης για ορισμένες χώρες το νέο πλαίσιο 

σημαίνει χαλάρωση των μέτρων και κανόνων λειτουργίας και για άλλες το αντίθετο 

αναλόγως με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε σε αυτές.  Σε γενικές γραμμές, επί τη 

βάση της αρχής της αμοιβαιότητας, τα κράτη μέλη δεν θα επιχειρήσουν να θέσουν 

κανόνες και περιορισμούς σε επίπεδα πάνω από τα ελάχιστα και κοινά αποδεκτά  

( ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς ήτοι EU benchmark )  για λόγους αποφυγής δημιουργίας 

άνισου ανταγωνισμού όπως αναφέρθηκε ανωτέρω ενώ είναι προφανές ότι οι εξελίξεις 

στις επιμέρους χώρες μέλη, στα πλαίσια της διαδικασίας απελευθέρωσης και 

αποκανονικοποίησης του κλάδου, θα κινηθούν συγκλίνοντας προς το ανωτέρω 

ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς ( EU benchmark ).  
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 Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί η έκδοση των τραπεζικών οδηγιών ( 83/350 και 

92/30) που αφορούν, υπό μορφή μέτρων σύνεσης, στην υιοθέτηση λογιστικών κανόνων 

και προτύπων με σκοπό την συγκεντρωτική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων σε επίπεδο ομίλου ενώ την πλέον σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εφαρμογή 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ( υποχρεωτικά στην Ελλάδα από 01/01/2004 για 

τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες ) η οποία διαφοροποιεί τα δεδομένα στο χώρο 

προκαλώντας συνάμα και μια νέα πηγή κόστους για της εταιρείες. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα λογιστικό πλαίσιο αρχών και κανόνων 

που αποσκοπεί, κατά το μέτρο του δυνατού , στην ακριβοδίκαιη απεικόνιση της 

χρηματοοικονομικής θέσης και του αποτελέσματος των εταιριών στις οικονομικές 

καταστάσεις που δημοσιεύονται για την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου 

επενδυτικού κοινού που κατά βάση συνίσταται από τους μετόχους και 

χρηματιστηριακούς αναλυτές, πιστωτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους.  

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα τους αποτελεί η ριζοσπαστική απομάκρυνση από την 

εφαρμοζόμενη  για δεκαετίες λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους στην αποτίμηση 

όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν οι εταιρείες ( είτε στοιχεία 

ενεργητικού είτε στοιχεία παθητικού ) με βάση την εύλογη αξία τους. 

Σημαντικές ήταν και οι οδηγίες για τα ίδια κεφάλαια, τις μεγάλου εύρους 

εκθέσεις ( large exposures ) καθώς και τον συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας. 

Ειδικότερα στα δύο πρώτα αναφέρονται οι οδηγίες 89/299, 91/633 και η 92/16 ενώ 

στον τελευταίο η οδηγία 89/647. Τα ίδια κεφάλαια ενός πιστωτικού ιδρύματος 

συνίστανται σε αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών 

που τυχόν ανακύψουν και διαχωρίζονται με βάση τη σχετική οδηγία σε Βασικά ή 

Πρωτοβάθμια ( Tier 1 ) και σε Συμπληρωματικά Κεφάλαια ή Δευτεροβάθμια ( Tier 2 ). 

 Το μέγιστο ποσοστό των “μεγάλων ανοιγμάτων “ των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν 

πρέπει να ξεπερνά το 40% των ιδίων κεφαλαίων ενώ ο συντελεστής κεφαλαιακής 

επάρκειας καθορίζεται κατ΄ ελάχιστο σε 8%.  

Κλείνοντας επισημαίνεται ότι με βάση σχετικές οδηγίες ορίστηκαν κανόνες που 

αφορούν στην αποφυγή και τον εντοπισμό του Ξεπλύματος Χρήματος με σκοπό την 

προστασία του τραπεζικού συστήματος από το να διαπράξει απάτες και γενικά 

οικονομικά εγκλήματα, στη δημιουργία πλαισίου εγγύησης καταθέσεων, στην 

καταναλωτική και στεγαστική πίστη,  στη διαφάνεια των όρων συνεργασίας του 

επενδυτικού κοινού με τα πιστωτικά ιδρύματα, στα συστήματα διασυνοριακών 

πληρωμών και της λειτουργίας των λοιπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

31 



Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα “Εξελίξεις και Προοπτικές Ανάπτυξης” 
 

χρηματοπιστωτικό χώρο ( πχ επενδυτικές επιχειρήσεις, μη τραπεζικά υποκαταστήματα 

τραπεζικών οργανισμών, ασφαλιστικές εταιρείες και διαμεσολαβητές  ασφαλιστικών 

και παρεμφερών εργασιών και υπηρεσιών ). 

Σε γενικές γραμμές λοιπόν μπορούμε συμπερασματικά να θεωρήσουμε ότι έχει 

επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της απελευθέρωσης και της εναρμόνισης της 

τραπεζικής αγοράς μπορεί δε να ειπωθεί ότι οι σχετικές διεργασίες έχουν ολοκληρωθεί 

σε επίπεδο χονδρικής τραπεζικής ενώ σε επίπεδο λιανικής τραπεζικής υπάρχει ακόμη 

δρόμος που θα πρέπει να διανυθεί. Βασική βέβαια επιδίωξη αποτελεί η βελτίωση των 

όρων λειτουργίας των τραπεζικών συστημάτων και γενικότερα της αγοράς 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών προς περαιτέρω ανάπτυξη της 

δεδομένου και του θετικού αντίκτυπου που θα έχει στη γενικότερη κατάσταση της 

οικονομίας των μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν τέλει της ίδιας της 

Ενωμένης Ευρώπης. 
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Ενότητα 2η 

Το νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή 

Επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων ( Βασιλεία ΙΙ )  
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Το νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή 

Επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων ( Βασιλεία ΙΙ )  
 

Η εν λόγω ενότητα πραγματεύεται ζητήματα που άπτονται του νέου Συμφώνου 

της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων ( Βασιλεία ΙΙ ). Η έλευση του ( δημοσίευση Ιούνιος του 2004 ) συνιστά μια 

από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο ενώ η εφαρμογή του  

αναμένεται να αναμορφώσει το τοπίο επηρεάζοντας τόσο τα ίδια τα πιστωτικά 

ιδρύματα όσο και το συναλλασσόμενο με αυτά πελατολόγιο. Στην παρούσα λοιπόν 

ενότητα λαμβάνει χώρα αναφορά στα βασικά σημεία της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ 

καθώς και στις επιπτώσεις της προγραμματισμένης για τον 12/2006 έναρξης εφαρμογής 

της στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
 

2.1 Εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
 

 Τα πιστωτικά ιδρύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες 

οικονομίες. Δεν αποτελούν απλά μεσολαβητή ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους 

καταθέτες αλλά προσφέρουν στο πελατολόγιο τους πολυάριθμες και πολύπλοκες 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Σε αυτή τη διαδικασία ο επαγγελματικός χειρισμός των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων ( πιστωτικού, λειτουργικού, αγοράς, ρευστότητας κλπ )  

συνιστούν τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρουν οι μεσολαβητές - πιστωτικά 

ιδρύματα. Οι κίνδυνοι αυτοί νοείται ότι δεν θα πρέπει να οδηγούν σε 

αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για το λόγο αυτό πέρα από τα 

μέτρα πρόληψης εμφάνισης τους, που λαμβάνουν από μόνα τους τα πιστωτικά 

ιδρύματα, θεσπίστηκαν και σχετικοί κανόνες επίβλεψης  - εποπτείας από τις κεντρικές 

τράπεζες. 

 Η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (16) στοχεύει κατά βάση στην αποφυγή 

του φαινομένου της αποτυχίας της αγοράς. Σχετικά με αυτή ζητήματα αποτελούν  

η εμφάνιση μονοπωλιακής ή και ολιγοπωλιακής δομής, η σημασία των εξωτερικών 

οικονομιών καθώς και η ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ αγοραστών και πωλητών. 

Γενικά η ύπαρξη μονοπωλίων ή και ολιγοπωλίων αντίκειται στους κανόνες της 

ελεύθερης αγοράς αλλά πρωτίστως ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το καταναλωτικό  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(16) Γ. Προβόπουλος – Χρ. Γκόρτσος, Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τάσεις και 
προοπτικές, Γ. Προβόπουλος – Π.Καπόπουλος : Έννοια και περιεχόμενο της τραπεζικής εποπτείας ,  
Το θεσμικό πλαίσιο. Σελ 79-108, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Ιανουάριος 2004 
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κοινό ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους πελάτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,   

η εποπτεία λοιπόν προλαμβάνει την εμφάνιση τέτοιων καταστάσεων. Στο σύστημα της 

ελεύθερης οικονομίας οι τράπεζες εξαρτώνται απόλυτα από το βαθμό εμπιστοσύνης 

που απολαμβάνουν από το επενδυτικό τους πελατολόγιο σχετικά με τις επιλογές τους 

στη διαμόρφωση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων και τίτλων. Ο εποπτικός 

έλεγχος των τραπεζών θεωρείται παράγοντας εξασφάλισης αυτής της εμπιστοσύνης 

καθώς το ενδεχόμενο κατάρρευσης τους θα προκαλούσε σοβαρές αρνητικές εξωτερικές 

οικονομίες στους πελάτες τους και ιδιαίτερα στους αποταμιευτές. Η προληπτική 

εποπτεία αποσκοπεί επίσης στην αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων για τις 

κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες, ιδιαίτερα κατά την εμφάνιση έντονων κρίσεων, 

καθώς αυτές θα πρέπει τότε να επέμβουν για να διασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της 

λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Τα σχετικά λοιπόν μέτρα και οι κανόνες 

εποπτείας εφαρμόζονται προληπτικά κατά τις περιόδους ομαλής λειτουργίας προς 

αποφυγή του κόστους που συνεπάγονται, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικότερα 

για το κοινό, τα ανωτέρω όταν επέλθουν. Τέλος το ζήτημα της ασύμμετρης 

πληροφόρησης ήτοι της αδυναμίας των αποταμιευτών – επενδυτικού κοινού να 

γνωρίζουν τη σύνθεση του ενεργητικού των τραπεζών μπορεί με ευκολία να οδηγήσει 

σε αιφνίδιες επιλογές πανικού ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διάδοσης φημών στην αγορά με 

δυσάρεστες εκατέρωθεν συνέπειες. Επίσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 

ευκολότερη ανάληψη εκ μέρους των τραπεζικών στελεχών τολμηρότερων ήτοι 

αυξημένου κινδύνου  στρατηγικών επενδυτικών επιλογών ( ηθικός κίνδυνος ).  

Η προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων δύναται να αποδειχθεί και σε αυτή 

την περίπτωση εξαιρετικής σημασίας. Η εποπτεία σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

συμπληρωματικών μέτρων, αρχών και διαδικασιών όπως του Συστήματος Εγγύησης 

Καταθέσεων και του Δανειστή της Ύστατης Προσφυγής ( Κεντρικές Τράπεζες ) σαφώς 

και δρουν προστατευτικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ωστόσο οδηγούν στην 

αύξηση του κόστους λειτουργίας του αυτό όμως θα πρέπει να εκλαμβάνεται  

ως επασφάλιστρο για την κάλυψη του ενδεχόμενου εμφάνισης κινδύνου. 

Στο δυναμικό και πολύπλοκο λοιπόν οικονομικό σύστημα του σήμερα  

η ασφάλεια, σταθερότητα και φερεγγυότητα εξασφαλίζονται  μόνο μέσω του επιτυχούς 

συνδυασμού μεταξύ της ικανής διοίκησης των τραπεζών, της πειθαρχίας της αγοράς 

καθώς και της αποτελεσματικής επίβλεψης – εποπτείας. Στα ανωτέρω πλαίσια 

προεξάρχουσα θέση καταλαμβάνει το ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
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2.2 Επιτροπή της Βασιλείας 
 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας ( ΕΒ ) (17) , η οποία εδρεύει στην ομώνυμη πόλη της 

Ελβετίας ( Basel ), αποτελεί μια de facto άτυπη οργάνωση κεντρικών τραπεζών και 

εποπτικών αρχών των χωρών του G10. Δραστηριοποιείται στους κόλπους και με τη 

γραμματειακή υποστήριξη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών -  

Bank for International Settlements. Ιδρύθηκε σε μια περίοδο που το διεθνές 

νομισματικό σύστημα μετέβη από το καθεστώς των σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών στο καθεστώς της ελεύθερης διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

και τους συνεπόμενους αυτής κινδύνους έχει αποτελέσει δε επί τρεις δεκαετίες,  

το κατεξοχήν forum διαμόρφωσης των κανόνων υπολογισμού και εκπλήρωσης των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών. 

Η ΕΒ συστάθηκε το 1974 από τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των 

κρατών – μελών της Ομάδας των 10 ( G10 ) και συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές το 

χρόνο. Μέλη της είναι εκπρόσωποι κεντρικών τραπεζών και άλλων εποπτικών αρχών 

από τα ακόλουθα κράτη : ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, 

Καναδά, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο.  

Η ΕΒ δεν αποτελεί μια υπερεθνική εποπτική αρχή αλλά ένα forum χωρίς νομική 

εξουσία, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών  

( Bank for International Settlements ). Τα συμπεράσματα της δεν έχουν νομική ισχύ 

αλλά αποσκοπούν στη διαμόρφωση γενικών εποπτικών κατευθύνσεων και βέλτιστων 

πρακτικών. Η ΕΒ περιλαμβάνει περίπου 30 τεχνικές ομάδες εργασίας και έχει 

δημοσιεύσει πολλά συμβουλευτικά κείμενα.  

Βασική αποστολή της Επιτροπής της Βασιλείας αποτελεί η διασφάλιση της 

σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και η διαμόρφωση 

ισοδύναμων όρων ανταγωνισμού, κατά βάση σε διεθνές επίπεδο, αφενός μεταξύ των 

διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζών και αφετέρου μεταξύ των τραπεζών και των 

εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 

 Στα ανωτέρω λοιπόν πλαίσια η Επιτροπή της Βασιλείας, από την ίδρυση της 

μέχρι σήμερα, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στο οποίο προεξάρχουσα σημασία 

καταλαμβάνουν το πρώτο και το δεύτερο σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια των 

πιστωτικών ιδρυμάτων ( Basel I και Basel II ).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(17) Bank for International Settlements – http://www.bis.org 

36 



Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα “Εξελίξεις και Προοπτικές Ανάπτυξης” 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται με χρονολογική σειρά τα βασικότερα σημεία της εξελικτικής 

πορείας του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Πίνακας 11

Ημερομηνία Γεγονός 

07/1988 Δημοσίευση του Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή 

επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων ( Basel I )   

Τέλη 1992 Ενεργοποίηση  -  Εφαρμογή της Basel I 

01/1996 Έγγραφο για τον κίνδυνο αγοράς 

06/1999 Πρώτο έγγραφο διαβούλευσης για τη αναθεώρηση της Basel Ι (Basel II)    

01/2001 Δεύτερο έγγραφο διαβούλευσης για την Basel II 

12/2001 Τροποποίηση του αρχικού χρονοδ/ματος για την ολοκλήρωση της Basel II 

05/2003 Τρίτο έγγραφο διαβούλευσης για την Basel II 

Μέσα 2004 Δημοσίευση του Αναθεωρημένου Συμφώνου της Βασιλείας για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων ( Basel II )  

Τέλη 2006 Προγραμματισμένη ενεργοποίηση – εφαρμογή της Basel ΙΙ 
Πηγή: Deutsche Bundesbank 

  

Στην πρώτη ενότητα της παρούσας εργασίας είδαμε την εξελικτική πορεία του  

τραπεζικού συστήματος η οποία οδήγησε στο σημερινό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από 

τράπεζες που παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο κοινό ( universal bank ),  μεγάλα 

διευρωπαϊκά δίκτυα πωλήσεων, νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις, συνέργιες και 

στρατηγικές συνεργασίες πάνω από τα εθνικά σύνορα, σύγκλιση από πλευράς νομοθεσίας 

τραπεζικών συναλλαγών καθώς και ισχυρή βάση κεφαλαίων το οποίο αναμένεται να 

συνιστά το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κατά την 

επόμενη δεκαετία.  

Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι και η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος εμφάνισε 

ανάλογη εξέλιξη προκειμένου το δίκτυο ασφαλείας που συνιστά να εναρμονιστεί με τα νέα 

σύγχρονα δεδομένα. Έτσι λοιπόν μέχρι τη δεκαετία του 80’ η εποπτεία αφορούσε μόνο τη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου που διέτρεχαν τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς  

οι εργασίες τους είχαν να κάνουν σχεδόν αποκλειστικά με την παραδοσιακή αποστολή τους 

ήτοι τη διαμεσολάβηση μεταξύ καταθετών και δανειοληπτών. Στη συνέχεια όμως με  

τη διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων υπηρεσιών και συνεπώς  

των αναλαμβανόμενων κινδύνων προστέθηκε, τη δεκαετία του 90΄, ο κίνδυνος της αγοράς 

οπότε η εποπτεία αφορούσε πλέον τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.  

Από τη δεκαετία του 2000 η εποπτεία, με τη Βασιλεία ΙΙ, αφορά πλέον την ολοκληρωμένη 

διαχείριση κινδύνου δεδομένης της προσθήκης και του λειτουργικού κινδύνου. 
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2.3 Το Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων του 1988 ( Βασιλεία Ι ) 

 

Το ισχύον σύστημα κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας (18) αναφορικά με την 

κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών, από το οποίο έχει επηρεαστεί η 

ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και μέσω αυτής η νομοθεσία των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διαμορφώθηκε σταδιακά από τον Ιούλιο του 1988, όταν και 

δημοσιεύτηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια  ( Βασιλεία Ι ) 

( International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards ).  

Το σύμφωνο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 1996 και σήμερα περιέχει 

κανόνες οι οποίοι αφορούν στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που 

επιβάλλονται στις τράπεζες για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο 

εκτίθενται από στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο 

αφενός και αφετέρου των κινδύνων αγοράς στους οποίους εκτίθενται από στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους καθώς και στον προσδιορισμό 

των ιδίων κεφαλαίων μέσω των οποίων οφείλουν οι τράπεζες να εκπληρώνουν τις 

προαναφερθείσες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Ειδικότερα τα κυριότερα είδη κινδύνων που λαμβάνονται υπόψη είναι:  

ο πιστωτικός κίνδυνος ( πιθανότητα ο δανειολήπτης ή αντισυμβαλλόμενος να μην 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του),  ο κίνδυνος επιτοκίου ( πιθανότητα απροσδόκητης 

μεταβολής των επιτοκίων ), ο κίνδυνος ρευστότητας ( πιθανότητα εμφάνισης αδυναμίας 

ενός ιδρύματος να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές καταστούν πληρωτέες),  

ο κίνδυνος τιμής ( πιθανότητα αρνητικής μεταβολής στην αποτίμηση του 

διατηρούμενου χαρτοφυλακίου αξιών), ο συναλλαγματικός κίνδυνος ( πιθανότητα 

εμφάνισης αρνητικών μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που επηρεάζουν το 

διατηρούμενο χαρτοφυλάκιο αξιών σε ξένο νόμισμα ) και ο κίνδυνος αγοράς  

( σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης αρνητικών μεταβολών στην αποτίμηση των 

διατηρούμενων χαρτοφυλακίων αξιών λόγω της μεταβολής των χαρακτηριστικών της 

αγοράς καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν, διακρίνουμε σε ειδικό και 

γενικό κίνδυνο θέσεις αναφορικά με χρεωστικούς τίτλους, μετοχές, παράγωγα και 

λοιπές κινητές αξίες ). Βέβαια το πόσο ευάλωτη είναι μια τράπεζα σε κάθε ένα από  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(18) Χρήστος Γκόρτσος, Συνολική θεώρηση του ισχύοντος πλαισίου εποπτείας των κεφαλαιακής 
επάρκειας και η επερχόμενη αναθεώρηση του. Δελτίο Ελληνικών Τραπεζών, Β Δεκαετία, Έτος 6ο, 
Αριθμός 25-26, Β-Γ τρίμηνο 2001 
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τους κινδύνους αποτελεί συνάρτηση του βαθμού εκθέσεως της στον κίνδυνο και της 

ικανότητας της να απορροφά ενδεχόμενες ζημιές. Για το λόγο αυτό τα κυριότερα μέτρα 

προληπτικής εποπτείας επικεντρώνονται στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του 

ενεργητικού, την επιβολή κανόνων διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και τη 

διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε αποδεκτά επίπεδα. 

Ο τελευταίος ( διαφορετικά και συντελεστής – δείκτης φερεγγυότητας ) ορίζεται 

ως ο λόγος συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το σταθμισμένο έναντι των 

κινδύνων ενεργητικού η ελάχιστη του δε τιμή καθορίζεται σε 8%. Δηλαδή οποιαδήποτε 

στιγμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 8 μονάδες ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη 100 

μονάδων κινδύνου ενεργητικού. Ωστόσο ο αριθμητής του δείκτη υπολογίζεται βάσει 

της ιστορικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων και όχι της τρέχουσας που αποτελεί και το 

ζητούμενο όταν επέλθει ο κίνδυνος ενώ και οι συντελεστές στάθμισης του ενεργητικού 

έναντι του κινδύνου χαρακτηρίζονται κατά βάση ως ενιαίοι με τις υφιστάμενες 

διαφοροποιήσεις να στηρίζονται και σε γεωγραφικά κριτήρια. Γενικά ο υφιστάμενος 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αποδίδει μια στατική εικόνα του τραπεζικού ιδρύματος 

παρά το γεγονός ότι υπολογίζεται και κοινοποιείται ανά ημερολογιακό τρίμηνο. 

Το σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια του 1988 ( Βασιλεία Ι ) αποτέλεσε 

κατά το παρελθόν αντικείμενο έντονης κριτικής τόσο από την πλευρά  των εποπτικών 

αρχών όσο από την πλευρά των εποπτευόμενων τραπεζών. Η κριτική των εποπτικών 

αρχών εστίαζε στην απουσία κεφαλαιακών απαιτήσεων για άλλους κινδύνους πέραν 

του πιστωτικού και της αγοράς ( λειτουργικός, τήρησης κανόνων θεσμικού πλαισίου, 

στρατηγικών επιλογών ) καθώς και στην παροχή της δυνατότητας αποφυγής 

κεφαλαιακών απαιτήσεων μέσω του capital arbitrage. Οι τωρινοί κανόνες λοιπόν, 

λόγω έλλειψης εξειδίκευσης, αντιμετωπίζουν κατά βάση ενιαία τους 

αντισυμβαλλόμενους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την εκάστοτε πιστοληπτική 

ικανότητα και φερεγγυότητα που προκύπτει από το αντίστοιχο rating τους. Έτσι στις 

τράπεζες επιβάλλονταν υψηλότερες από ότι θα έπρεπε κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

καλούς κινδύνους ( για παράδειγμα δάνεια προς επιχειρήσεις με επαρκή πιστοληπτική 

ικανότητα – υψηλό rating ) και χαμηλότερες από ότι πιθανώς θα έπρεπε για κακούς 

κινδύνους ( για παράδειγμα δάνεια προς επιχειρήσεις με μικρή πιστοληπτική ικανότητα 

– χαμηλό rating ) προκαλώντας με τον τρόπο αυτό το φαινόμενο του capital arbitrage. 

Οι τράπεζες λοιπόν εξωθούνται να τιτλοποιήσουν τους καλούς κινδύνους τους και 

διατηρήσουν στο χαρτοφυλάκιο τους πιο επικίνδυνους καθώς αυτό συνεπάγεται 

λιγότερο κόστος ( αξιολόγησης, παρακολούθησης ) και συνεπώς υψηλότερα έσοδα. 
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Η κριτική των τραπεζών αφορούσε στην περιορισμένη ευαισθησία των 

συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τον πραγματικά 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο και ως απόρροια αυτού στη μη σύγκλιση του ύψους των 

εποπτικών κεφαλαίων ( regulatory capital )  με τα ίδια κεφάλαια που παρακρατούν οι 

τράπεζες για προληπτικούς λόγους καθώς και στην μη ευρεία αναγνώριση των 

αποτελεσμάτων των τεχνικών μείωσης του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου. 
 

2.4 Το νέο Σύμφωνα της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια 

των Πιστωτικών Ιδρυμάτων ( Βασιλεία ΙΙ ) 
 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας, έχοντας εντοπίσει την ανάγκη τροποποίησης των 

διατάξεων του αρχικού Συμφώνου, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες 

πρακτικές της τραπεζικής αγοράς, προχώρησε από το 1999 σε εκτεταμένες 

διαβουλεύσεις με τους φορείς της αγοράς για την τροποποίηση του αρχικού Συμφώνου. 

Η έκδοση του τελικού κειμένου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2004. Ανάλογη ήταν 

και η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας – Ένωσης. 

 Το νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών έχει σκοπό την 

καλύτερη εναρμόνιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με 

τους τραπεζικούς κινδύνους που αναλαμβάνουν, επιβραβεύοντας τα πιστωτικά 

ιδρύματα με υγιή χαρτοφυλάκια και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων. 

Αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων καθώς και για τη διαμόρφωση νέων πρακτικών στην αναγνώριση, μέτρηση, 

παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων. Η διαδικασία λοιπόν εφαρμογής του 

νέου πλαισίου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση των συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν θα πρέπει να 

αποσκοπούν απλώς στη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων αλλά κυρίως στην 

καλύτερη αναγνώριση, μέτρηση και παρακολούθηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 

Η σκοπιμότητα αυτή ισχύει και για τα πιστωτικά ιδρύματα, που θα εφαρμόσουν 

λιγότερο εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων παρά το 

γεγονός ότι τα συστήματα αυτά αναμένεται να έχουν απλούστερη δομή από τα 

συστήματα που θα υιοθετήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα που θα εφαρμόσουν 

εξελιγμένες μεθόδους. 

 

 

40 



Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα “Εξελίξεις και Προοπτικές Ανάπτυξης” 
 

Ειδικότερα, επί τη βάση της κριτικής που δέχεται το υφιστάμενο πλαίσιο τόσο από 

την πλευρά των εποπτικών αρχών όσο και των πιστωτικών ιδρυμάτων, το νέο πλαίσιο 

στοχεύει στην απόδοση έμφασης στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και στη διαφάνεια της 

αγοράς, στην επαρκή κάλυψη του συνόλου των χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων 

καθώς και στη σταδιακή σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων με το 

οικονομικό κεφάλαιο μέσω της αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές της αποτίμησης του 

πραγματοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες. Ο τελευταίος στόχος, δηλαδή η επίτευξη μεγαλύτερης 

ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο των μεθόδων υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών κεφαλαιακών  απαιτήσεων αλλά την 

ορθότερη ανακατανομή τους. Δηλαδή, η όποια μείωση κεφαλαιακών υποχρεώσεων για τον 

πιστωτικό κίνδυνο αντισταθμίζεται από τη νέα απαίτηση για το λειτουργικό κίνδυνο. 

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας (19) χωρίζονται σε τρεις θεματικές 

ενότητες ή σύμφωνα με την Επιτροπή Πυλώνες ( Pillars ). Ο πρώτος πυλώνας, επί τη βάση 

της τροποποίησης και του εμπλουτισμού του υφιστάμενου πλαισίου, καθορίζει τα ελάχιστα 

απαιτούμενα κεφάλαια έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων συμπεριλαμβανομένου και 

του λειτουργικού κινδύνου. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις διαδικασίες ανασκόπησης και 

αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μόνιμη πλέον 

βάση. Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με την ενδυνάμωση της πειθαρχίας που επιβάλλει η 

αγορά στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω της καθιέρωσης κανόνων δημοσίευσης οικονομικών 

και άλλων στοιχείων. 

 Οι τρεις πυλώνες του νέου Συμφώνου είναι αμοιβαίως αλληλοενισχυόμενοι καθώς 

η αποτελεσματικότητα των κανόνων του πρώτου πυλώνα εξαρτάται καθοριστικά από την 

ικανότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή τους μέσω των εξουσιών 

του δεύτερου πυλώνα. Επιπροσθέτως οι αυξημένες υποχρεώσεις των πιστωτικών 

ιδρυμάτων για γνωστοποίηση στοιχείων ( πυλώνας ΙΙΙ ) διαμορφώνουν τα κατάλληλα 

κίνητρα για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που αυτά αναπτύσσουν . 

Πίνακας 12

Βασιλεία ΙΙ 

Πυλώνας Ι → Υπολογισμός ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

Πυλώνας ΙΙ → Εποπτικές διαδικασίες εξέτασης κεφαλαιακής επάρκειας 

Πυλώνας ΙΙΙ → Πειθαρχία της αγοράς – Γνωστοποίηση στοιχείων  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (19) Γ. Προβόπουλος – Χρ. Γκόρτσος, Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τάσεις και 
προοπτικές,  Χαραλαμπίδης Π.Μ. : Οι νέες προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου κεφαλαιακής 
επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων: παρουσίαση , ανάλυση και κριτική. Σελ 151-196, Εκδόσεις  
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Ιανουάριος 2004 
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2.4.1 Πυλώνας Ι  

 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζεται η διάρθρωση του πρώτου πυλώνα της 

Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ για τον υπολογισμό των ελαχίστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. 

Διάγραμμα 1 

 

Υπολογισμός Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 
      
      

 Ορισμός Εποπτικών 
Ιδίων Κεφαλαίων 

Υπολογισμός 
Σταθμισμένου 
Ενεργητικού 

 

 

Διάγραμμα 2 

Πυλώνας Ι

  Υπολογισμός Σταθμισμένου Ενεργητικού  
          
          
   
 

Σταθμισμένο 
έναντι 

Πιστωτικού 
Κινδύνου 
Ενεργητικό 

 
 Σταθμισμένο έναντι 

Λειτουργικού 
Κινδύνου Ενεργητικό 

 Σταθμισμένο έναντι 
Κινδύνων Αγοράς 

Ενεργητικό 

          
    
 

Τυποποιημένη 
Προσέγγιση   

Τυποποιημένη 
Προσέγγιση  

Τυποποιημένη 
Προσέγγιση 

          
    

 

Μέθοδος Συστατικών 
Στοιχείων Κινδύνων 

Αγοράς 
   

Προσέγγιση Βασικού 
Δείκτη 

   
      
 

Μέθοδος 
Εσωτερικών 
Συστημάτων 
Διαβάθμισης 
Πιστωτικού 
Κινδύνου    

Κίνδυνος Θέσης & Τιμών 
Συναλλάγματος 

             
        

Εξελιγμένες Μέθοδοι 
Μέτρησης  Κίνδυνος Αντισυμ/νου 

     Διακανονισμού 

 
Θεμελιώδης
Προσ/ση  Εξελιγμένη 

Προσ/ση       
       
       

Μεγάλα Χρηματ/κά Ανοίγματα 
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 Ο πρώτος πυλώνας του νέου Συμφώνου (20) επιφέρει τις ακόλουθες βασικές  

αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο: 

(α) Τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιημένη μέθοδο ( standardized approach ) 

για τον υπολογισμό του κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιημένη μέθοδος 

διατηρεί τη λογική της υφιστάμενης μεθόδου με την απόδοση προκαθορισμένων 

συντελεστών στάθμισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως 

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

τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου. 

(β) Αναγνωρίζει τη μέθοδο υπολογισμού βάσει εσωτερικών συστημάτων 

διαβάθμισης ( internal ratings based approach ) πιστωτικού κινδύνου, μέθοδος η οποία 

παρέχει στις τράπεζες δύο εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού, ανάλογα με το βαθμό 

εξέλιξης των εσωτερικών τους συστημάτων διαβάθμισης κίνδύνου, ήτοι τη θεμελιώδη 

μέθοδο ( foundation approach ) και την εξελιγμένη μέθοδο ( advanced approach ). 

Επισημαίνεται στο πλαίσιο αυτό ότι για το χαρτοφυλάκιο λιανικής  

( καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια ) τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 

χρησιμοποιούν μόνο την εξελιγμένη μέθοδο. 

Για κάθε άνοιγμα οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένες παραμέτρους – 

εισροές πιστωτικού κινδύνου. Αναλυτικά οι εν λόγω παράμετροι περιλαμβάνουν: 

- την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλόμενου  

  ( Probability of Default - PD), 

- τη ζημιά σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης αντισυμβαλλόμενου  

  ( Loss Given Default – LGD ), 

- την έκθεση έναντι του αντισυμβαλλόμενου  

  ( Exposure At Default – EAD ), και  

- την εναπομένουσα διάρκεια έως τη λήξη  

  ( Maturity – M ). 

Στην περίπτωση της θεμελιώδους προσέγγισης οι τράπεζες προσδιορίζουν μόνον την 

παράμετρο της αθέτησης υποχρεώσεων ( PD ) ενώ στην εξελιγμένη προσέγγιση το 

σύνολο των παραμέτρων. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (20) Basle Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement 

and Capital Standards, A Revised Framework, June 2004, Bank of International Settlements  
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(γ) Διαμορφώνεται αναλυτικό πλαίσιο για την εποπτική μεταχείριση των 

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

(δ) Οι τράπεζες που πληρούν προϋποθέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν 

μεθόδους άμβλυνσης του κινδύνου για να μειώσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις τους 

όπως τις εξασφαλίσεις, τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα καθώς και το 

συμψηφισμό στοιχείων εντός ισολογισμού.   

(ε) Τέλος εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

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

οφείλονται : 

- στην ανεπάρκεια / ακαταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων  

- στον ανθρώπινο παράγοντα 

- σε εξωτερικά αίτια. 

Το περιεχόμενο των κανόνων που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου από στοιχεία εκτός ισολογισμού και έναντι 

των κινδύνων της αγοράς ( βλέπε παρακάτω ) κρίθηκε ότι δεν απαιτεί παρά οριακή 

προσαρμογή καθώς οι κανόνες αυτοί είναι πιο πρόσφατοι ( 1996 ) και συνεχίζουν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εποπτικών αρχών. Συγκεκριμένα, για τα στοιχεία 

εκτός ισολογισμού των τραπεζών η μοναδική τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή 

της Βασιλείας αφορά την εφαρμογή ενός συντελεστή μετατροπής 20% για ορισμένες 

κατηγορίες στοιχείων εκτός ισολογισμού που αντιπροσωπεύουν βραχυχρόνιες 

αναλήψεις δεσμεύσεων. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τρεις εναλλακτικές μεθόδους για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου: 

- τη μέθοδο του βασικού δείκτη ( basic indicator approach )  

- την τυποποιημένη μέθοδο ( standardized approach ) καθώς και εναλλακτική 

τυποποιημένη μέθοδο μόνο για τις δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής και 

χορηγήσεων και  

- τη μέθοδο προηγμένης μέτρησης ( advanced measurement approach ). 

Αναφορικά με τον κίνδυνο αγοράς επισημαίνεται η δυνατότητα για  : 

- την τυποποιημένη προσέγγιση και  

- τη μέθοδο συστατικών στοιχείων η οποία συνίσταται από  

  α) τον κίνδυνο θέσης και τιμών συναλλάγματος 

  β) τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου / διακανονισμού 

  γ) τον κίνδυνο από μεγάλα χρηματιστηριακά ανοίγματα. 
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Πιστωτικός κίνδυνος 

Σε ότι αφορά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι 

του πιστωτικού κινδύνου η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει ότι οι τράπεζες πρέπει, 

ανάλογα με το βαθμό εξειδίκευσης τους στη χρήση και εφαρμογή των σύγχρονων 

τεχνικών διαχείρισης αυτού του κινδύνου, να έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά μία από τις δύο μεθόδους που προαναφέρθηκαν ( Τυποποιημένη μέθοδος, 

Μέθοδος Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης ). 

Η πρώτη είναι και εκείνη που εφαρμόζεται και σήμερα, δηλαδή : 

- σε ότι αφορά τα στοιχεία ενεργητικού, με στάθμιση της ονομαστικής αξίας των 

στοιχείων με τον κατάλληλο συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου ( που είναι 

0%, 20%, 50% και 100%) ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του 

αντισυμβαλλόμενου ή  το είδος του περιουσιακού στοιχείου 

- για τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, με την εφαρμογή στην ονομαστική αξία του 

στοιχείου κατ΄ αρχάς συγκεκριμένων συντελεστών πιστωτικής μετατροπής ( επίσης της 

τάξεως τον 0%, 20%, 50% και 100% ) και στη συνέχεια με στάθμιση του προκύπτοντος 

ποσού πιστωτικής αντιστοιχίας με τον κατάλληλο συντελεστή στάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες των συντελεστών κεφαλαιακής επάρκειας  

( ιστορική αξία, αυθαίρετες διακρίσεις, γεωγραφικά κριτήρια κλπ ) η Επιτροπή της 

Βασιλείας προτείνει τη μερική αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου που θα εφαρμόζονται στις απαιτήσεις 

των τραπεζών να αποτελούν συνάρτηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

αντισυμβαλλόμενων, σύμφωνα με την αξιολόγηση τους από εξειδικευμένους σε αυτό 

το έργο οργανισμούς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει 

βέβαια να πληρούν συγκεκριμένα ελάχιστα κριτήρια αναφορικά με την 

αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και αξιοπιστία τους, τη διαφάνεια του έργου τους και 

την επάρκεια των διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων. 

 Οι σημαντικότερες, ίσως, επιπτώσεις για τις τράπεζες από την υιοθέτηση της 

προαναφερθείσας μεθόδου καθορισμού των συντελεστών στάθμισης του πιστωτικού 

κινδύνου εντοπίζονται: 

- στη μείωση του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων για χορηγήσεις σε επιχειρήσεις 

υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας που σήμερα σταθμίζονται αδιακρίτως με συντελεστή 

100% ακόμη και αν αποτελούν κολοσσούς του χώρου τους, 
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- στην αύξηση των αναγκών τους σε ίδια κεφάλαια εφόσον οι δανειακές απαιτήσεις 

έχουν υψηλό βαθμό επισφάλειας καθώς προτείνεται η καθιέρωση συντελεστή στάθμιση 

υψηλότερου του 100% ( πχ περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ) και  

- στην καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου που 

απορρέει από περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από την τιτλοποίηση απαιτήσεων  

 Η δεύτερη προτεινόμενη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βασίζεται στην εσωτερική 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των φορέων έναντι των οποίων τα πιστωτικά 

ιδρύματα έχουν απαιτήσεις και συμπληρώνεται με εσωτερικά μοντέλα διαχείρισης 

πιστωτικών κινδύνων ( credit rating, scoring cards ). Είναι προφανές ότι αυτή 

δεδομένης της λεπτομερούς προσέγγισης του ζητήματος αφενός απεικονίζει καλύτερα 

τον κίνδυνο και συνεπώς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις μιας τράπεζας αφετέρου είναι πιο 

πολύπλοκη και περισσότερο δαπανηρή ( βλέπε πληροφοριακά συστήματα, 

πιστοποιημένες διαδικασίες, εξειδικευμένο προσωπικό κλπ ) και συνεπώς δύναται να 

επιλεγεί μόνο από μεγάλες τράπεζες. 

Κίνδυνος αγοράς 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει αποδεχθεί τη χρήση από τις τράπεζες 

εσωτερικών υποδειγμάτων ( Value at Risk ή VAR ) προκειμένου να υπολογίζεται  

ο κίνδυνος αγοράς ( Μέθοδος συστατικών στοιχείων κινδύνου αγοράς ). Ορισμένες 

διεθνείς τράπεζες χρησιμοποιούν ήδη με επιτυχία εσωτερικά μοντέλα για τη διαχείριση 

του πιστωτικού και του κινδύνου αγοράς στον οποίο εκτίθενται. Εκτιμώντας ότι οι 

εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι θετικές η Επιτροπή της Βασιλείας συνεχίζει να 

παρακολουθεί την τραπεζική πρακτική και τις εφαρμογές της αναφορικά με τα μοντέλα 

διαχείρισης κινδύνου. Τα εσωτερικά μοντέλα παρακολούθησης και μέτρησης των 

κινδύνων αγοράς εξυπηρετούν τις ανάγκες των τραπεζών καλύτερα από τους ισχύοντες 

κανόνες εποπτείας. Ένα σαφές πλεονέκτημα που προκύπτει είναι ότι, πέραν της 

ακρίβειας των εν λόγω μοντέλων, αυτά προβλέπουν χαμηλότερες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους μέτρησης. 

Λειτουργικός κίνδυνος 

 Η επιτροπή της Βασιλείας εισήγαγε για πρώτη φορά τον λειτουργικό κίνδυνο 

και τον προσδιόρισε ως τον κίνδυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημιές εξαιτίας ανεπαρκών ή 

άστοχων εσωτερικών διαδικασιών, συστημάτων, ανθρώπων και εξωτερικών 

παραγόντων. Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας και αναφορικά με τις τρεις 

δυνατές μεθόδους αποτίμησης του εν λόγω κινδύνου επισημαίνονται τα κάτωθι: 
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- αναφορικά με τη μεθοδολογία του βασικού δείκτη πρόκειται για την απλούστερη 

μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των 

λειτουργικών κινδύνων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κεφαλαιακή απαίτηση να 

προκύπτει ως σταθερό ποσοστό του μικτού εισοδήματος κάθε πιστωτικού ιδρύματος 

- αναφορικά με την τυποποιημένη μέθοδο διαφέρει από την προηγούμενη ως προς την 

απαίτηση ταξινόμησης των δραστηριοτήτων κάθε πιστωτικού ιδρύματος σε οκτώ 

πρότυπες ομάδες τραπεζικών δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο η τυποποιημένη 

μέθοδος αποδίδει καλύτερα το προφίλ του λειτουργικού κινδύνου κάθε τράπεζας όπως 

αυτό αντανακλάται από τις επιμέρους δραστηριότητες του. Παρ΄ όλα αυτά, όπως και 

στη μέθοδο του βασικού δείκτη, το απαιτούμενο κεφάλαιο προσδιορίζεται από την 

εποπτική αρχή ως κυμαινόμενο ποσοστό ( από 12% έως 18% ) του μικτού εισοδήματος 

των ομαδοποιημένων δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος 

- αναφορικά με τις εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης λειτουργικού κινδύνου αυτές 

βασίζονται στην ανάπτυξη και τη χρήση εσωτερικών μοντέλων διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου ( Operational Value at Risk ). Αυτές σαφώς και υπόκεινται σε 

έλεγχο από τη εποπτική αρχή όπως και στην περίπτωση χρήσης εσωτερικών μοντέλων 

αποτίμησης των κινδύνων αγορών.  

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις τράπεζες να κινηθούν προς αυτή την τελευταία 

μέθοδο - κατεύθυνση. Ένδειξη των συγκεκριμένων προθέσεων της Επιτροπής αποτελεί 

η πρόταση εφαρμογής ποσοστιαίας μείωσης του προκύπτοντος κεφαλαιακού 

αποθέματος, βάσει των υφιστάμενων ασφαλιστικών καλύψεων λειτουργικών κινδύνων, 

εφόσον χρησιμοποιούνται εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης των λειτουργικών κινδύνων. 

Εκτός από την ακρίβεια των συγκεκριμένων μοντέλων στην αποτίμηση του 

λειτουργικού κινδύνου σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους, ενδέχεται να προβλέπουν 

χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

Στα ανωτέρω λοιπόν πλαίσια βλέπουμε σήμερα αρκετά πιστωτικά ιδρύματα να 

προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή καθώς και κατάλληλα 

καταρτισμένο υπαλληλικό προσωπικό ενώ προχωρούν και ταχύτατα στην πιστοποίηση 

αρκετών διαδικασιών, λειτουργιών και πρακτικών τους προκειμένου να καρπωθούν τα 

τυχόν πλεονεκτήματα που θα προκύψουν. Σε πρώτη φάση ( βραχυπρόθεσμα ) σε όρους 

μείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων ενώ στη συνέχεια ( μακροπρόθεσμα ) σε όρους 

υπολογισμού και ελέγχου του πραγματικού λειτουργικού κινδύνου που αναλαμβάνουν 

ή και διατρέχουν. 
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2.4.2 Πυλώνας ΙΙ  

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η διάρθρωση του δεύτερου πυλώνα 

της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ για τις εποπτικές διαδικασίες εξέτασης της  

κεφαλαιακής επάρκειας. 

Διάγραμμα 3 

Πυλώνας ΙΙ 

 Εποπτικές διαδικασίες εξέτασης κεφαλαιακής επάρκειας  

            

            

 Τέσσερις Βασικές Αρχές  Βασικές Περιοχές Ενδιαφέροντος  

           

 Εσωτερική διαδικασία εκτίμησης 

συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 
 Επιτοκιακός κίνδυνος τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου 
 

           

 Εποπτική αξιολόγηση εσωτερικών 

εκτιμήσεων κεφαλαιακής επάρκειας και 

συμμόρφωσης με ελάχιστα επίπεδα 

 
Λειτουργικός κίνδυνος 

 

           

  
Διενέργεια εποπτικών ελέγχων 

 

 
Πιστωτικός κίνδυνος 

 

            

    

 

Επιβολή διακράτησης υψηλότερων από 

τα ελάχιστα όρια κεφαλαίων    

        

        

        

        

        

       

- Ορισμός αθέτησης υποχρέωσης 

 

- Προσομείωση καταστάσεων κρίσης 

 

- Κίνδυνος συγκέντρωσης  

 

- Υπολειπόμενοι κίνδυνοι 

 

- Τιτλοποίηση απαιτήσεων  
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Η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης ( supervisory review process ) του 

δεύτερου πυλώνα (21) αποτελεί μια από τις βασικές καινοτομίες του Νέου Συμφώνου. 

Αντανακλά τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το επίπεδο της μακροπροληπτικής 

εποπτείας σε εκείνο της μικροπροληπτικής, παρέχοντας τη δυνατότητα 

προσωποποιημένης εποπτείας των ιδρυμάτων οι δραστηριότητες των οποίων ενέχουν 

μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο. Η εποπτική διαδικασία αξιολόγησης έχει δύο βασικούς 

στόχους : πρώτον , να διασφαλίσει την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και δεύτερον, να παρέχει κίνητρα για τη βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης 

κινδύνων καθώς το κεφάλαιο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως υποκατάστατο της συνεπούς και σωστής διαχείρισης  

κινδύνων. Ο δεύτερος πυλώνας λοιπόν αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές αρχές : 

 

Α) Πρόβλεψη διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εσωτερική 

αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους και το περιβάλλον λειτουργίας τους καθώς και τη διαμόρφωση στρατηγικής 

για τη διατήρηση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων. Η διαδικασία εκτίμησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να περιλαμβάνει :  

- επίβλεψη και εποπτεία από την ανώτατη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος,  

- επαρκείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες εκτίμησης του απαιτούμενου κεφαλαίου   

  έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων,  

-περιεκτική αξιολόγηση και καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης και αναφοράς 

των αναλαμβανόμενων κινδύνων και  

- διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, 

 

Β) Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να 

εξετάζουν και να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιμήσεις και στρατηγικές κεφαλαιακής 

επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και την ικανότητα τους να παρακολουθούν και 

να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας. Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα δεν ικανοποιούν τις 

σχετικές προδιαγραφές θα πρέπει να προβαίνουν σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες 

υπό την επίβλεψη των εποπτικών αρχών. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(21) Basle Committee on Banking Supervision: The new Basel Capital Accord, April 2003 
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Γ) Δυνατότητα επιβολής από την αρμόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής 

απαίτησης για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου καθ’ υπέρβαση του ελάχιστου 

ορίου ( 8%) σε συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του 

πρώτου πυλώνα αποσκοπούν στην ύπαρξη ενός κατάλληλου κεφαλαιακού αποθέματος 

ασφαλείας για την αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων που επηρεάζουν το σύνολο του 

τραπεζικού κλάδου. Η Επιτροπή της Βασιλείας υποστηρίζει ότι υπάρχει ανάγκη 

διακράτησης πρόσθετου κεφαλαιακού αποθέματος ασφάλειας, ικανού να αντιμετωπίσει 

τους ενδεχόμενους ειδικούς κινδύνους και αβεβαιότητες σε ατομική βάση. 

 

Δ) Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών αρχών σε 

περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύματος. 

Θα πρέπει επίσης να απαιτούν ταχύτατες επανορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που το 

κεφάλαιο δεν διατηρείται ή αποκαθίσταται. 

 Τέλος η Επιτροπή της Βασιλείας κρίνει ότι ειδικά θέματα που αναφέρονται στον 

επιτοκιακό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου καθώς και στον πιστωτικό και 

λειτουργικό κίνδυνο, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται άμεσα στον πρώτο πυλώνα, θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης του 

δεύτερου πυλώνα. Ειδικότερα, όσον αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο τα πεδία 

ενδιαφέροντος εστιάζονται:  

α) στις καταστάσεις προσομοίωσης κρίσεων στην προσέγγιση των εσωτερικών 

συστημάτων διαβάθμισης, 

β) στον εποπτικό ορισμό αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλόμενου, 

γ) στους υπολειπόμενους κινδύνους ( νομικός, τεκμηρίωσης, ρευστότητας ), 

δ) στον κίνδυνο συγκέντρωσης και  

ε) στην τιτλοποίηση απαιτήσεων. 
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2.4.3 Πυλώνας ΙΙΙ  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η διάρθρωση του τρίτου πυλώνα της 

Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ για την πειθαρχία της αγοράς και τη γνωστοποίηση 

στοιχείων.  

Διάγραμμα 4

 Πυλώνας ΙΙΙ  

 Πειθαρχία της Αγοράς – Απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων  

                  

                     

     

 

Πολιτική 

Δημοσ/σης 

Στοιχείων 

 
Πεδίο 

Εφαρμογής 
 

Ανάλυση & 

 Αξιολόγηση 

Κινδύνων 

 
Κεφαλαιακή 

επάρκεια 
 

                  

                    

 Πιστωτικός  Αγοράς  Λειτουργικός  Επιτοκιακός  

                    

 Γενικά 

χαρακτηριστικά 

 Γενικά 

χαρακτηριστικά 

 Γενικά 

χαρακτηριστικά 

     

                    

 
Τυποποιημένη 

προσέγγιση 

 
Τυποποιημένη 

προσέγγιση 

 Εξελιγμένες 

μέθοδοι 

μέτρησης 

     

                  

 Εσωτερικά 

συστήματα 

διαβάθμισης 

           

                  

 Τεχνικές μείωσης κινδύνου           

                  

 Τιτλοποίηση απαιτήσεων           

                  

           

 

Μετοχές επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου           
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Η έννοια της πειθαρχίας (22) της αγοράς διακρίνεται σε δύο διαφορετικές αλλά 

αλληλοσυμπληρούμενες έννοιες ήτοι την άμεση πειθαρχία και την έμμεση πειθαρχία. 

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου παράγει τα αποτελέσματα της η άμεση πειθαρχία 

συνίσταται στην αύξηση του κόστους χρηματοδότησης της τράπεζας καθώς αυξάνεται 

το προφίλ επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου της. Η έννοια της έμμεσης πειθαρχίας 

αναφέρεται στην χρησιμοποίηση της διακύμανσης των τιμών χρεωστικών και 

μετοχικών τίτλων της τράπεζας από τις εποπτικές αρχές, ως ένδειξη της 

επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου και στην ακόλουθη ανάληψη δράσης από τις 

τελευταίες. 

Ο τελευταίος πυλώνας του νέου Συμφώνου αφορά την υποχρέωση των 

τραπεζών να προβαίνουν σε δημοσιοποίηση στοιχείων, τόσο ποιοτικού όσο και 

ποσοτικού χαρακτήρα, προς ενίσχυση της επιβαλλόμενης μέσω της ίδιας της αγοράς 

πειθαρχίας προς τους κανόνες συνετής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

 Η επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων ερμηνεύεται και δικαιολογείται από : 

- τη μείωση των συνεπειών της ασύμμετρης κατανομής της πληροφόρησης μεταξύ της 

τράπεζας ως εντολοδόχου και του αποταμιευτή – δανειστή ως εντολέα 

- την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών του ηθικού κινδύνου ( moral hazard ) που 

απορρέει από τη λειτουργία του δικτύου ασφαλείας του τραπεζικού συστήματος και  

- την αντιστάθμιση κατά κάποιον τρόπο των εκτεταμένων ευχερειών που παρέχει το νέο 

Σύμφωνο στις τράπεζες αναφορικά με τις εσωτερικές μεθόδους υπολογισμού 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

 Σκοπός του πυλώνα ΙΙΙ είναι, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τους άλλους 

δύο πυλώνες, να παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά τις αναγκαίες πληροφορίες 

για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα και της πολιτικής 

διαχείρισης τους. Οι εν λόγω πληροφορίες θα επιτρέπουν στους επενδυτές, 

διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις συγκρισιμότητας, να αξιολογούν την έκταση της 

έκθεσης των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους και 

αντίστοιχα να τιμωρούν ή επιβραβεύουν κατά περίπτωση τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 Όπως διακρίνεται και στο ανωτέρω διάγραμμα 4 η υποχρέωση γνωστοποίησης 

στοιχείων διακρίνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες οι οποίες στη συνέχεια 

περιγράφονται συνοπτικά : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(22) Benink H. and C. Wihlborf ( 2002 ), The New Basel Capital Accord: Making it effective with 

stronger market discipline, European Financial Management, Vol 8, No 1, pp 103-115 
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Α) πολιτική δημοσιοποίησης στοιχείων 

Β) πληροφορίες αναφορικά με το πεδίο και εύρος εφαρμογής στο πλαίσιο ενός ομίλου 

Γ)  στοιχεία αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση και επάρκεια και  

Δ) ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και τεχνικές  

     διαχείρισης των εν λόγω κινδύνων 

Α) Οι τράπεζες θα πρέπει να διαμορφώνουν μια σταθερή πολιτική 

δημοσιοποίησης στην οποία θα καθορίζονται αφενός τα στοιχεία που θα δημοσιοποιεί η 

τράπεζα και αφετέρου θα προσδιορίζονται οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επί της 

εν λόγω πολιτικής 

Β) Αναφορικά με τη δεύτερη ενότητα, ορίζεται ότι ο τρίτος πυλώνας τυγχάνει 

εφαρμογής σε ενοποιημένη βάση. Ωστόσο, οι πληροφορίες σε ότι αφορά την 

εκπλήρωση των κεφαλαιακών υποχρεώσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται και σε 

ατομική βάση. Οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις διακρίνονται σε ποιοτικού και 

ποσοτικού χαρακτήρα. Οι τελευταίες αφορούν πληροφορίες αναφορικά με την 

κεφαλαιακή διάρθρωση των θυγατρικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ομίλου.  

Στις πρώτες περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία : η ονομασία της μητρικής επιχείρησης 

στο πλαίσιο ενός ομίλου, η σύντομη αναφορά στις διαφοροποιήσεις της λογιστικής 

ενοποίησης σε σχέση με την ενοποίηση για λόγους εποπτείας, οι τυχόν περιορισμοί 

αναφορικά με τη χρήση των ιδίων ή και άλλων κεφαλαίων μεταξύ των επιχειρήσεων 

του ομίλου  

Γ) Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας οι τράπεζες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και την 

κεφαλαιακή τους επάρκεια. Στην πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνονται βασικές 

πληροφορίες για τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων ιδίως πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση καινοτομικών 

και υβριδικών τίτλων. Τα ποσοτικού χαρακτήρα στοιχεία περιλαμβάνουν το σύνολο 

των βασικών στοιχείων ήτοι Tier 1, των συμπληρωματικών στοιχείων ήτοι Tier 2 και 

Tier 3 και το σύνολο αυτών ήτοι Tier 1,Tier 2 και Tier 3 καθώς και τυχόν αφαίρεση 

στοιχείων από τα βασικά στοιχεία ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία. Στο πλαίσιο της 

δεύτερης υποκατηγορίας και πέραν της υποβολής στοιχείων αναφορικά με την πολιτική 

της τράπεζας για τον έλεγχο της κεφαλαιακής επάρκειας, οι τράπεζες θα υποβάλλουν 

αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται 

κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους και για τους οποίους υπέχουν υποχρέωση 

παρακράτησης ιδίων κεφαλαίων. 
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Δ) Στην κατηγορία ανάλυσης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και 

τεχνικών διαχείρισης των εν λόγω κινδύνων προβλέπεται η δημοσιοποίηση αναλυτικών 

στοιχείων αναφορικά με τους εξής κινδύνους: πιστωτικός, αγοράς, λειτουργικός και 

επιτοκιακός.  

Στο πλαίσιο του πιστωτικού κινδύνου οι πληροφορίες πρέπει να αφορούν : 

1) γενικές πληροφορίες ποιοτικού χαρακτήρα :  

- εν γένει στρατηγική, 

- χαρακτηριστικά της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων, 

- εύρος και φύση των συστημάτων μέτρησης και υποβολής αναφορών,  

- πολιτικής αντιστάθμισης ή άμβλυνσης των κινδύνων καθώς και μεθόδους 

διαρκούς παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της εν λόγω πολιτικής, 

- πληροφορίες ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα ανάλογα με την υιοθετηθείσα 

προσέγγιση ( τυποποιημένή ή εσωτερικών συστημάτων )  

2) τις μετοχές επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

3) πληροφορίες αναφορικά με τις τεχνικές άμβλυνσης κινδύνων 

4) θέματα τιτλοποίησης απαιτήσεων. 

  Αναφορικά με τον κίνδυνο αγοράς η βασική διάκριση των παρεχόμενων 

πληροφοριών αφορά τη μέθοδο που έχει υιοθετηθεί ήτοι τυποποιημένη προσέγγιση ή 

εσωτερικά υποδείγματα. Τέλος, υποχρεώσεις δημοσιοποίησης προβλέπονται και για το 

λειτουργικό κίνδυνο, κυρίως σχετικά με την εξελιγμένη προσέγγιση, καθώς και για τον 

κίνδυνο εισοδήματος επιτοκίων. 

 Τα βασικότερα θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τις διατάξεις του τρίτου πυλώνα είναι : 

Α) Η διάδραση με άλλες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων 

Β) Το ζήτημα των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

Γ)  Η συχνότητα δημοσιοποίησης στοιχείων και  

Δ) Το κριτήριο της σπουδαιότητας 

Α) Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης του πυλώνα ΙΙΙ μπορούν να διακριθούν σε 

υποχρεώσεις, το περιεχόμενο των οποίων ταυτίζεται με άλλες υποχρεώσεις ( λογιστικές 

ή εισαγωγής στο χρηματιστήριο ) και υποχρεώσεις που δεν ταυτίζονται με άλλες.  

Στην πρώτη περίπτωση οι τράπεζες μπορούν να αρκεστούν στις λογιστικές ή άλλες 

υποχρεώσεις προκειμένου να εκπληρώσουν τα προβλεπόμενα στο τρίτο πυλώνα.  

Στη δεύτερη περίπτωση οι τράπεζες μπορούν να αποφασίσουν τη δημοσιοποίηση με 

άλλα μέσα ή και σε άλλους τόπους ( υποβολή εκθέσεων στην εποπτική αρχή πχ μέσω 
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Internet ) παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινιστικές υποδείξεις. Η Επιτροπή συνιστά οι 

δημοσιοποιήσεις να πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο σε πάγια βάση. 

 Β) Ως πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες των οποίων  

η δημοσιοποίηση και συνεπώς η χρήση τους από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 

υποσκάπτει σε όρους ανταγωνισμού τη θέση της τράπεζας που την πραγματοποιεί.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί ότι το πλαίσιο δημοσιοποίησης επιτυγχάνει να 

συμβιβάσει τους αντίθετους στόχους της δημοσιοποίησης αφενός και της προστασίας 

των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα αφετέρου. Εντούτοις όπου αυτό δεν 

επιτυγχάνεται και η δημοσιοποίηση θέτει εν κινδύνω τη θέση της τράπεζας στη σχετική 

αγορά οι τράπεζες μπορούν να μη δημοσιοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες. Σε αυτή 

την περίπτωση όμως θα πρέπει να δίνουν στη δημοσιότητα γενικές επί του θέματος 

πληροφορίες καθώς και το λόγο που τις αποτρέπει να προβούν σε αναλυτική υποβολή 

στοιχείων. 

Γ) Ο κανόνας που τίθεται προβλέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων σε 

εξαμηνιαία βάση. Εντούτοις προβλέπεται σειρά εξαιρέσεων όπως: 

- Η δημοσιοποίηση στοιχείων ποιοτικού χαρακτήρα αναφορικά με την εν γένει 

πολιτική διαχείρισης κινδύνων, με τη μέθοδο υποβολής στοιχείων και τους 

αναγκαίους ορισμούς μπορούν να παρέχονται σε ετήσια βάση 

- Οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 

επιχειρήσεων τους, θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα στοιχεία που αφορούν στο ύψος 

των βασικών ιδίων κεφαλαίων ( Tier 1 ) και τη συνολική κεφαλαιακή τους επάρκεια 

ανά τρίμηνο 

- Προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν τη 

έκθεση στους κινδύνους υπόκειται σε αλλαγές τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση 

- Τέλος, οι τράπεζες οφείλουν να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που κρίνονται 

σημαντικές το ταχύτερο δυνατό. 

Δ) Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν θέτει συγκεκριμένα ελάχιστα όρια 

δημοσιοποίησης στοιχείων. Αντιθέτως, οι τράπεζες θα αποφασίζουν το εύρος των 

πληροφοριών που θα δημοσιοποιούν βάσει του κριτηρίου της σπουδαιότητας. Σύμφωνα 

με το κριτήριο της σπουδαιότητας (test of materiality) μια πληροφορία θεωρείται 

σημαντική στο μέτρο που η μη δημοσιοποίηση της ή η ανεπαρκής, εξ απόψεως 

περιεχομένου, δημοσιοποίηση της μπορεί να μεταβάλει την απόφαση του αποδέκτη. 
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 Η τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού κεφαλαιακών υποχρεώσεων των 

τραπεζών κρίθηκε επιτακτική προκειμένου να αναγνωριστούν οι επιχειρηματικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις της αγοράς. Η Επιτροπή της Βασιλείας , αποτελούσα το 

κατεξοχήν forum διαμόρφωσης των κανόνων υπολογισμού και εκπλήρωσης των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, μετά από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης, προχώρησε 

στην τροποποίηση του σχετικού πλαισίου. Μια από τις καινοτομίες του νέου λοιπόν 

πλαισίου είναι και η εισαγωγή υποχρεώσεων γνωστοποίησης στοιχείων βάσει του 

τρίτου πυλώνα. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι δεδομένου του μεγάλου αριθμού 

διακριτικών ευχερειών από απονέμει το νέο πλαίσιο στις εποπτικές αρχές υφίσταται 

ανάγκη διαμόρφωσης ενός αντίστοιχου πλαισίου γνωστοποίησης στοιχείων από τις 

εποπτικές αρχές ως προς τον τρόπο εφαρμογής των εν λόγω ευχερειών. Πράγματι η 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών εξέδωσε τον 04/2005 σχετικό 

κείμενο διαβούλευσης για την καθιέρωση ενός πλαισίου γνωστοποίησης στοιχείων 

από τις εποπτικές αρχές ( supervisory disclosure ). Σκοπός του εν λόγω πλαισίου είναι 

αφενός μεν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εποπτικών αρχών μέσω της 

αυξημένης διαφάνειας αφετέρου δε η προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και πέραν των υποχρεώσεων του τρίτου πυλώνα, το πλαίσιο δημοσίευσης 

οικονομικών καταστάσεων και υποβολής στοιχείων προς τις εποπτικές αρχές 

μεταβάλλεται ριζικά. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει ήδη 

ξεκινήσει, σε διαμόρφωση δε τελεί η δημιουργία ενός πλαισίου ομοιόμορφων 

εποπτικών αναφορών για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων από 

την Επιτροπή Αρχών ( CEBS ),  ενώ τέλος η ίδια επιτροπή εργάζεται για τη 

διαμόρφωση ομοιόμορφου πλαισίου γνωστοποίησης στοιχείων οικονομικών 

καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κλείνοντας θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη περιορισμού του διοικητικού 

βάρους συνεπώς και του κόστους που συνεπάγεται η υποβολή αναφορών και η 

δημοσιοποίηση στοιχείων από τις τράπεζες. Αρκεί  να αναφερθεί ότι σύμφωνα με 

πρόχειρη έρευνα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, μία τράπεζα που 

δραστηριοποιείται σε περισσότερα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

υποχρεωμένη να διαμορφώνει περίπου 2.000 αναφορές ετησίως. 
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2.5 Η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ  - Επιπτώσεις, Σχόλια, Παρατηρήσεις 

 

Οι νέοι κανόνες, όπως ίσως εύκολα γίνεται αντιληπτό, οριοθετούν ουσιαστικά 

μια καινούργια εποχή στην άντληση και τη διακίνηση κεφαλαίων. Από πρόσφατες 

μελέτες προκύπτουν ορισμένα  πρώτα συμπεράσματα για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις 

από την εφαρμογή των νέων κανόνων επάρκειας για κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές 

τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες. Ενδέχεται (23) οι νέοι κανόνες επάρκειας 

κεφαλαίων, ειδικότερα στην περίπτωση υιοθέτησης από τις τράπεζες προηγμένων 

συστημάτων αξιολόγησης των κινδύνων που συνεπάγονται χαμηλότερες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις, να συμβάλουν στη μείωση των απαιτήσεων επάρκειας κεφαλαίων κατά 5%, 

που αντιστοιχεί περίπου σε € 90 δισ. και  που θα προκαλέσει μια ετήσια αύξηση 

κερδών της τάξεως των € 10-12 δισ.  

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των νέων κανόνων είναι ότι θα επιδράσουν 

σημαντικά στη διάρθρωση και στους όρους των χρηματοδοτήσεων καθώς πλέον το 

κόστος του δανείου θα είναι συνάρτηση της ατομικής ποιότητας του δανειζόμενου.  

Ο χαμηλής ποιότητας δανειολήπτης θα αναγκάζει την τράπεζα να υποβάλλεται σε 

υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σύγκριση με τον καλό πελάτη. Από τη μείωση 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων για καλούς κινδύνους είναι φανερό ότι θα επωφεληθούν 

οι καλοί πελάτες οι οποίοι και θα λαμβάνουν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους ιδιαίτερα 

σε ότι αφορά το κόστος χρήματος σε αντίθεση με τους κακούς πελάτες οι οποίοι θα 

δανείζονται πιο δύσκολά και σαφώς πιο ακριβά. Με την εφαρμογή των ανωτέρω θα 

αποκατασταθεί σταδιακά η σημερινή “αδικία ” που υπάρχει καθώς δεδομένου του 

ενιαίου τρόπου αντιμετώπισης των δανειοληπτών οι καλοί πελάτες επωμίζονται το 

κόστος που προκαλούν στις τράπεζες οι κακοί πελάτες. Οι νέοι κανόνες λοιπόν θα 

αναγκάσουν τις τράπεζες να διαφοροποιήσουν τη δανειακή τους πολιτική κυρίως προς 

τους μεγάλους πελάτες – εταιρείες ( corporate ) καθώς αυτοί είναι που κατά βάση 

γνωρίζουν την πιστοληπτική τους ικανότητα αφού διαθέτουν αντίστοιχη αξιολόγηση  

( financial index – credit rating ) την οποία είτε υπολογίζουν από μόνοι τους βάσει 

εσωτερικών συστημάτων είτε αναθέτουν τον προσδιορισμό της σε εξειδικευμένες και 

διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες του χώρου ( Price Waterhouse Coopers, Ernst & 

Young, Moody’s κλπ ). Συνεπώς θα μπορούν να διαπραγματεύονται σκληρά τους όρους 

και το κόστος δανειοδότησης τους με τις τράπεζες χωρίς να αποκλείεται και  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(23) Strodel H and A. Cross, A cost benefit approach to Basel II, Risk , June 2002 
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η απευθείας προσφυγή τους στον επενδυτικό κοινό για την ανεύρεση  κεφαλαίων μέσω 

έκδοσης εταιρικών ομολόγων καθώς θα χρησιμοποιούν, προκειμένου να αποδείξουν τη 

φερεγγυότητα τους και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού το πολύ 

καλό rating τους.  

 Οι υψηλού κινδύνου επιχειρήσεις θα έχουν όφελος να παραμείνουν στα 

χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων που  θα χρησιμοποιούν την Τυποποιημένη 

Προσέγγιση, τα οποία αναμένεται να είναι λιγότερο αναπτυγμένα στη διαχείριση των 

κινδύνων, απολαμβάνοντας χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Αντίθετα, οι υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεις θα στραφούν για τον ίδιο λόγο ( χαμηλότερο 

κόστος )  προς τα πιστωτικά ιδρύματα που θα χρησιμοποιούν την πιο εξελιγμένη 

προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης, τα οποία αναμένεται να είναι 

περισσότερο ανεπτυγμένα στη διαχείριση των κινδύνων. Με αυτό τον τρόπο όμως θα 

εμφανιστεί το παράδοξο της συγκέντρωσης των υψηλού κινδύνου εταιρειών στα πιο 

ευάλωτα από πλευράς διαχείρισης κινδύνων πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που πιθανώς 

να εντείνει ή να οδηγήσει σε συστημικές  κρίσεις, καταστρατηγώντας τον 

προσδοκώμενο στόχο του νέου εποπτικού πλαισίου που αφορά στη διατήρηση της 

ασφάλειας και σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην εξάλειψη 

των ευκαιριών αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Για δάνεια των τραπεζών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( ΜΜΕ ) και 

ειδικότερα για το χαρτοφυλάκιο που περιέχει χορηγήσεις κάτω του € 1 εκ ( το οποίο 

θεωρείται αρκετά υψηλό για τα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα ) οι τράπεζες θα 

υπόκεινται σε χαμηλότερες απαιτήσεις επάρκειας κεφαλαίων. Αυτό γιατί σύμφωνα με 

τους νέους κανόνες είναι ασφαλέστερο για μια τράπεζα να χορηγεί μεγάλο αριθμό 

μικρών δανείων ( διασπορά κινδύνου ). Επίσης τα δάνεια προς ΜΜΕ, που πληρούν 

ορισμένες προϋποθέσεις, υπόκεινται στις ίδιες κεφαλαιακές υποχρεώσεις με τα δάνεια 

σε ιδιώτες. Για το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών που αφορά δάνεια σε ΜΜΕ η στάθμιση 

των κινδύνων κατέρχεται από το 100% που είναι σήμερα στο 75%. Για ορισμένες 

κατηγορίες δανείων σε ΜΜΕ οι τράπεζες θα έχουν κεφαλαιακή ελάφρυνση της τάξεως 

του 20%, που θα αφορά τόσο τον δανεισμό όσο και τις συμμετοχές σε κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου που επενδύουν σε ΜΜΕ. Τα ανωτέρω λοιπόν σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι η συνεργασία με ΜΜΕ για τις τράπεζες συνδέεται με αυξημένα 

έσοδα από τόκους αλλά κυρίως από παράλληλες εργασίες ( εμπορικές εργασίες ήτοι 

εισαγωγές και εξαγωγές , εγγυητικές επιστολές – Letter of Guaranty, ενέγγυες 

πιστώσεις – Letter of Credit, προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών κλπ ) 
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ερμηνεύουν την έντονη στροφή των πιστωτικών ιδρυμάτων προς αυτό το τμήμα της 

αγοράς ιδιαίτερα δε στη χώρα μας όπου οι ΜΜΕ αποτελούν την πλειονότητα του 

επιχειρηματικού της κόσμου. 

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν μείωση των υποχρεώσεων κεφαλαίου των 

τραπεζών για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων κατοικίας. Έτσι, ενώ η τωρινή 

στάθμιση του κινδύνου είναι της τάξεως του 50% με τους νέους κανόνες γίνεται 35%. 

Επίσης διατηρείται η σημερινή ευνοϊκή μεταχείριση για τη δανειοδότηση κατασκευής 

εμπορικών ακινήτων και των ενυπόθηκων ομολόγων. Βέβαια η ευνοϊκή μεταχείριση 

από τους νέους κανόνες όλου του λιανοπωλικού “ retail ”χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 

των τραπεζών ( στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ) ενδέχεται να αυξήσει ακόμη 

περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων προς όφελος βέβαια 

και του καταναλωτικού κοινού. Θα πρέπει όμως να προσεχθεί ώστε η επέκταση της 

στεγαστικής πίστης να μην οδηγήσει σε υπερβολικό δανεισμό ( ιδιαίτερα με τα 

κυμαινόμενα επιτόκια ) και σε υπερθέρμανση της κτηματαγοράς με τους ελλοχεύοντες 

κινδύνους της αύξησης των επιτοκίων. Γι’ αυτόν το λόγο είναι αναγκαία η συνετή 

αξιολόγηση των κινδύνων από τις τράπεζες, κατά τη διαδικασία της χορήγησης αλλά 

και της παρακολούθησης της πορείας της αποπληρωμής, ώστε να αποφευχθεί η 

πυροδότηση φούσκας στην αγορά κατοικίας και γενικότερα στην κτηματαγορά .  

Οι ίδιοι κίνδυνοι υπάρχουν και στον τομέα της καταναλωτικής πίστης που επεκτείνεται 

ραγδαία ιδιαίτερα μέσω των πιστωτικών καρτών και των δανείων αγοράς αυτοκινήτων. 

Παράλληλα βέβαια ένα από τα θέματα που θα πρέπει να απασχολεί τις αρχές είναι να 

αποφευχθεί η μονομερείς εστίαση των πιστωτικών ιδρυμάτων στη στεγαστική πίστη με 

κίνδυνο να παραμεληθούν οι ΜΜΕ που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της 

οικονομίας ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα. 

Αναφορικά με τους τομείς της χρηματοδοτικής μίσθωσης ( Leasing ) και της 

προεξόφλησης απαιτήσεων – τιμολογίων ( Factoring ) που αποτελούν σημαντικό πεδίο 

δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη θα 

υπόκεινται σε χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις δεδομένης της υψηλής 

εξασφάλισης τους τόσο μέσω του ιδίου μισθίου ( περίπτωση Leasing ) όσο και των 

λοιπών εξασφαλίσεων που λαμβάνονται πέραν των προσωπικών εγγυήσεων ( βλέπε 

προσημείωση – υποθήκη  ακινήτων κλπ ). 

Η μεταχείριση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των χρηματοοικονομικών ομίλων 

που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη υπόκεινται σε ενοποιημένη 

εποπτεία. Οι νέοι κανόνες δεν επιβάλλουν υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις στις 
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δραστηριότητες των τραπεζών τις οποίες αναθέτουν σε άλλες εταιρείες του ιδίου 

ομίλου. Έτσι οι προτάσεις προβλέπουν, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μηδενική 

στάθμιση κινδύνων για ανοίγματα προς άλλες εταιρείες του ομίλου. 

Η οδηγία για επάρκεια κεφαλαίων ( Capital Adequacy – CAD ) υπάγει τις 

τράπεζες, οι οποίες είναι εκείνες που κυρίως εκτίθενται σε πιστωτικούς κινδύνους και 

τις χρηματιστηριακές εταιρείες ( συνήθως ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους ), οι οποίες 

είναι εκείνες που κυρίως εκτίθενται σε κινδύνους της αγοράς, σε ισοδύναμους κανόνες 

επάρκειας κεφαλαίων. Οι νέοι κανόνες αναγνωρίζουν την ιδιοτυπία των 

χρηματιστηριακών εταιρειών σε σχέση με τις τράπεζες. Η εφαρμογή των κανόνων 

επάρκειας κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο θα λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό 

μέγεθος και την έκθεση σε κινδύνους των εταιρειών αυτών. Οι χρηματιστηριακές 

εταιρείες που δεν διαπραγματεύονται τίτλους για ίδιο λογαριασμό τους ή δεν έχουν ως 

κύρια δραστηριότητα την αναδοχή στην έκδοση τίτλων θα συνεχίσουν να διέπονται από 

το υπάρχον σύστημα κανόνων που συνδέει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις με τις δαπάνες 

τους αντί να υποβάλλονται σε ειδικούς λειτουργικούς κανόνες κεφαλαίων.  

Οι τράπεζες που ειδικεύονται στις επενδυτικές υπηρεσίες ήτοι διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσίες θεματοφυλακής, θα βρεθούν ζημιωμένες στο 

μέτρο που η επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο έχει 

αποτέλεσμα οι εν λόγω υπηρεσίες να πάψουν να θεωρούνται δραστηριότητες χωρίς 

κεφαλαιακό κόστος. 

Οι νέοι κανόνες δημιουργούν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε σε περιόδους 

ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας οι τράπεζες να μπορούν να ενισχύσουν την 

κεφαλαιακή τους βάση, η οποία θα τις βοηθήσει να συνεχίσουν τις δανειοδοτικές τους 

δραστηριότητες και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Τρεις είναι οι ενδεχόμενες 

επιπτώσεις (24) που μπορεί να προκαλέσουν ευρύτερες ανακατατάξεις στην ευρωπαϊκή 

χρηματοπιστωτική αγορά.   

Πρώτον, μπορεί να προκληθεί σημαντική αναδιάρθρωση στα χαρτοφυλάκια των 

τραπεζών εφόσον εισάγονται διαφορετικοί κανόνες επάρκειας κεφαλαίων για τις 

περισσότερες από τις δραστηριότητες τους. Τα στρατηγικά διλήμματα των τραπεζών θα 

εστιασθούν στις επιλογές αύξησης του κεφαλαίου ή της εγκατάλειψης δραστηριοτήτων 

υψηλού κινδύνου και μαζί τους τα υψηλά συνεπαγόμενα κέρδη. Έτσι οι τράπεζες 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (24) Μαρίνου Σ. Γιαννοπούλου: Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από το προτεινόμενο πλαίσιο της 

επιτροπής της Βασιλείας, Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, Μάρτιος 2003 
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θα έχουν μεγαλύτερη κεφαλαιακή επιβάρυνση για δάνεια σε ΜΜΕ που έχουν χαμηλή 

πιστοληπτική ικανότητα αλλά και για εργασίες που αφορούν τις επενδύσεις και τη 

διαχείριση στοιχείων ενεργητικού ( asset management ). Παράλληλα υπάρχει το 

ενδεχόμενο της μείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων για στεγαστικά δάνεια και 

καταναλωτικά δάνεια καθώς και για χρηματοδοτικές μισθώσεις που εμφανίζουν 

μειωμένο ποσοστό επικινδυνότητας ( βλέπε προσημειώσεις, παρακράτηση κυριότητας 

οχημάτων κλπ ). 

Δεύτερον, σημαντικό μπορεί να είναι το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών 

λόγω των ανακατατάξεων που  θα επιφέρει η μείωση του κόστους από τράπεζες με 

μεγάλη κεφαλαιακή βάση και επαρκή συστήματα αξιολόγησης και διαχείρισης  των 

κινδύνων. Οι μικρότερες τράπεζες που δεν μπορούν να υιοθετήσουν τα πλέον 

εξειδικευμένα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης των κινδύνων και θα επιλέξουν εκ 

των πραγμάτων τη τυποποιημένη μέθοδο θα έχουν το δίλημμα ή να αυξήσουν την 

επάρκεια των κεφαλαίων τους ή να εξαγοραστούν. Όσο για τις μεγαλύτερες που θα 

εξοικονομήσουν σημαντικά κεφάλαια με την υιοθέτηση νέων σωστών μοντέλων 

αξιολόγησης των κινδύνων που διατρέχουν δημιουργείται το κίνητρο να 

πραγματοποιήσουν οικονομίες κλίμακας πυροδοτώντας έτσι μια μεγάλη αναδιάρθρωση 

της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς με εξαγορές ή και συγχωνεύσεις. 

Τρίτον, η άσκηση της εποπτείας των τραπεζών από τις σχετικές αρχές ήτοι τις 

κεντρικές επιμέρους τράπεζες των κρατών μελών, εισέρχεται σε νέα εποχή γεμάτη 

προκλήσεις και απαιτήσεις. Οι νέοι κανόνες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες 

προκλήσεις που είχαν ποτέ αντιμετωπίσει οι κεντρικές τράπεζες. Οι εποπτικές αρχές θα 

πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματα στις νέες αυξημένες απαιτήσεις και να 

ενισχυθούν με άρτια εκπαιδευμένο δυναμικό και αναγκαία ηλεκτρονικά συστήματα. 

Ωστόσο οι νέοι κανόνες αποτελούν την κορυφαία πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

που θα πρέπει, ιδιαίτερα μετά την υιοθέτηση του Ευρώ, να προχωρήσει σε μια νέα 

αρχιτεκτονική του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς ενώ η διαχείριση της νομισματικής πολιτικής έχει 

ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η εποπτεία των τραπεζών, 

χρηματιστηριακών εταιρειών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων βρίσκεται ακόμη 

κατεσπαρμένη στις εθνικές εποπτικές αρχές. Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί εχέγγυο 

για τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα των χρηματοοικονομικών συστημάτων 

της Ευρωζώνης. Οι νέοι κανόνες επάρκειας κεφαλαίων και η επιτακτική ανάγκη 
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εφαρμογής τους βάσει καθορισμένων εποπτικών μεθόδων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα 

καθιστούν αναπόδραστη μεσοπρόθεσμα αυτή την εξέλιξη. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την εφαρμογή του νέου 

πλαισίου ( τέλη 2006 – αρχές 2007 ) από τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνδυασμό με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( 2005 ) είναι το συνεπαγόμενο κόστος τόσο σε ότι αφορά 

την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τις διαδικασίες όσο και το εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό. Από την παρουσίαση των τριών πυλώνων που προηγήθηκε και 

την πολυπλοκότητα που αυτοί ενέχουν εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα 

περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα θα ακολουθήσουν αρχικά την τυποποιημένη μέθοδο 

και στη συνέχεια σταδιακά θα υιοθετήσουν τις περισσότερο εξελιγμένες μεθόδους 

καθώς οι επιβαλλόμενες αναπροσαρμογές απαιτούν χρόνο άλλα και κεφάλαια.  

Τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα τους, την ανταγωνιστικότητα τους, τη κεφαλαιακή τους 

διάρθρωση και σαφώς την αποδοτικότητα τους. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να 

επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στη δημιουργία εσωτερικών συστημάτων 

διαβάθμισης κινδύνου, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από τις εποπτικές αρχές, που 

θα βελτιώσουν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους. Επίσης θα πρέπει να αναπτύξουν 

συστήματα και διαδικασίες βαθμολόγησης των πελατών τους ( rating ) προκειμένου η 

τιμολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών να γίνεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να καλύπτονται όλοι οι αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι καθώς και συστήματα 

ποσοτικοποίησης του λειτουργικού κινδύνου ενώ θα πρέπει να προβαίνουν σε 

κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις πιστά στις επιταγές του τρίτου πυλώνα. 

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από έρευνα αγοράς της Datamonitor οι ευρωπαϊκές 

τράπεζες είχαν προγραμματίσει να επενδύσουν  σε Information Technology και 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την Βασιλεία ΙΙ το ποσό των $ 1,9 δισ. για το 2004 και 

ακόμη $ 2 δισ. για το 2005. Ανάμεσα στις χώρες που πρώτες προβαίνουν στις σχετικές 

κινήσεις συγκαταλέγονται η Ελβετία και η Γερμανία κυρίως λόγω των σχετικών 

πιέσεων που δέχονται από τις αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες, ακολουθούν η Ισπανία, 

οι Κάτω Χώρες, οι Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και οι χώρες της Βόρειας 

Ευρώπης.  

Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους οφείλουν να διαθέτουν αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής τους ικανότητας και να γνωρίζουν τα συστήματα μέτρησης και 

αξιολόγησης των κινδύνων που έχουν υιοθετήσει οι τράπεζες με τις οποίες επιθυμούν 

να συνεργαστούν προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη προσδιορίζοντας το κόστος 
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δανεισμού τους ανάλογα με το rating τους. Επίσης η βελτίωση της φερεγγυότητας αλλά 

και της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς αποτελούν βασικές επιδιώξεις καθώς 

οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτές ( πχ εμφάνιση καθυστερήσεων στην εξόφληση 

υποχρεώσεων, ανοιγμάτων στις διευκολύνσεις κλπ ) θα επιφέρει άμεση μεταβολή στους 

όρους και το κόστος χρήματος ειδικότερα όταν η συνεργαζόμενη τράπεζα έχει επιλέξει 

τις εξελιγμένες μεθόδους στα πλαίσια της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ. 

Κλείνοντας λοιπόν την παρούσα ενότητα σημειώνουμε ότι οι κανόνες της 

Βασιλείας ΙΙ αποσκοπούν να εδραιώσουν στον κλάδο τη σύνεση και το ρεαλισμό έτσι 

ώστε οι τράπεζες και οι δανειζόμενοι να υπολογίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και 

ρεαλισμό το κεφάλαιο που απαιτείται για τους δεδομένους κινδύνους που 

αναλαμβάνουν καθώς και ομοιομορφία κριτηρίων έτσι ώστε οι συνδυασμοί κεφαλαίου 

και κινδύνων να ελέγχονται και να αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές με ίδια 

κριτήρια και πρότυπα για όλες τις τράπεζες και για όλους του δανειζόμενους μια 

δεδομένης τάξης κινδύνου. Βασικό μέλημα αποτελεί επίσης η διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα έτσι ώστε τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειζόμενοι να έχουν 

ισχυρότερο κίνητρο αφενός να καταγράφουν και να εμφανίζουν με ειλικρίνεια την 

πραγματικότητα και αφετέρου να διαχειρίζονται πιο ενεργητικά τους κινδύνους που 

αναλαμβάνουν με τις δραστηριότητες τους. Η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού σε 

τοπικό, περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο, η δίκαιη μεταχείριση των δανειζόμενων 

ανάλογα με την αξιολογημένη πιστοληπτική τους ικανότητα αποτελούν επίσης 

προτεραιότητες της Βασιλείας ΙΙ. 
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Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αντιμέτωπο με το μέλλον
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Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αντιμέτωπο με το μέλλον 
 

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας επιχειρείται προσπάθεια 

για την ανάδειξη των ζητημάτων και εξελίξεων που συνιστούν τις βασικότερες  

προκλήσεις για το παρόν αλλά και το μέλλον του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. 

Στα ανωτέρω λοιπόν πλαίσια εντάσσονται ζητήματα όπως η επιστροφή των πιστωτικών 

ιδρυμάτων στην ενίσχυση του δικτύου των καταστημάτων τους, η αλλαγή στη μορφή 

και λειτουργία του τραπεζικού καταστήματος, η υιοθέτηση πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας, η στροφή προς τη λιανική τραπεζική, η επέκταση προς τις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, η δημιουργία 

του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ SEPA ( Single Euro Payments Area ) καθώς και 

η αναδιάρθρωση των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

3.1 Το τραπεζικό κατάστημα και πάλι στο επίκεντρο 

 

 Κατά τα προηγούμενα έτη και ειδικότερα τις δεκαετίες του 80΄ και 90’ στο 

χώρο των πιστωτικών ιδρυμάτων παρατηρήθηκε, σε έντομο μάλιστα βαθμό,  

το φαινόμενο της κεντροποίησης των υπηρεσιών και διαδικασιών αρχικά στις ΗΠΑ και 

στη συνέχεια στις λοιπές χώρες. Οι τράπεζες έδειχναν να προκρίνουν στη δομή τους τις 

ισχυρές κεντρικές υπηρεσίες σε βάρος του δικτύου των καταστημάτων. Η ανωτέρω 

δομή προωθούνταν ποικιλοτρόπως στο πελατολόγιο τους ως εκείνη που θα 

εξυπηρετούσε ταχύτερα και ποιοτικότερα τις ανάγκες του. Ωστόσο οι κυριότερες αιτίες 

για την εν λόγω επιλογή φαίνεται να ήταν η προσπάθεια ενίσχυσης των εναλλακτικών 

καναλιών διανομής των προϊόντων και υπηρεσιών βλέπε δίκτυο ΑΤΜ, internet banking, 

mobile banking, κλπ  αλλά κυρίως ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων προς 

βελτίωση της αποδοτικότητας - κερδοφορίας. 

Η πρακτική αυτή έδειχνε πελατοκεντρική ο πελάτης όμως, όντας όλο και 

περισσότερο εκτός τραπεζικού καταστήματος,  δεν ήταν ως όφειλε στο επίκεντρο.  

Οι τράπεζες γρήγορα αναγνώρισαν ότι στο χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, στον οποίο και δραστηριοποιούνται, η προσωπική επαφή ακόμη και σε 

καθημερινή βάση με το πελατολόγιο διαδραματίζει προεξάρχοντα ρόλο στη διατήρηση, 

διεύρυνση και περαιτέρω αξιοποίηση του και κατά συνέπεια έστρεψαν και πάλι την 

προσοχή τους, σε συνδυασμό με την καλύτερη αξιοποίηση των νέων καναλιών και 
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μεθόδων διανομής και υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, στο δίκτυο των 

καταστημάτων τους. 

Στα ανωτέρω λοιπόν πλαίσια η πρόβλεψη για το “θάνατο” του τραπεζικού 

καταστήματος που είχε γίνει κατά το παρελθόν θεωρείται πρόωρη και σαφώς 

παρακινδυνευμένη. Μεγάλες τράπεζες επεκτείνονται σε νέο έδαφος υιοθετώντας την 

προσωπική προσέγγιση του πελάτη μέσα από το τραπεζικό κατάστημα το οποίο τίθεται 

ξανά στο επίκεντρο ενώ οι επενδύσεις (25) στα δίκτυα των καταστημάτων βρίσκονται 

παγκοσμίως και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Σημειώνεται ότι στην Ευρώπη, δεδομένης της 

εισαγωγής της πρώτης γενιάς του internet banking, παρατηρήθηκε στο παρελθόν  

περιορισμένη συρρίκνωση του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων η οποία 

ωστόσο σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στην αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης του 

κλάδου συνέπεια των εξαγορών και συγχωνεύσεων που έλαβαν χώρα κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο. Σήμερα οι σχετικές κινήσεις είναι αξιοσημείωτες. Επί παραδείγματι η BBVA  

( Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ) προσφάτως ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την 

επέκταση του δικτύου της στην Ισπανία με 500 νέα καταστήματα εντός των επομένων 

τριών ετών. Η Bank Austria Creditanstalt σχεδιάζει την σταδιακή έναρξη λειτουργίας 

200 νέων καταστημάτων μέχρι το 2007 προς ενίσχυση της παρουσίας της στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όπου ήδη διαθέτει 850 σημεία πώλησης και 

εξυπηρέτησης. Το ίδιο παρατηρείται στις ΗΠΑ αλλά και στις χώρες της περιοχής της 

Ασίας – Ειρηνικού Ωκεανού όπου επιπρόσθετα δημιουργούνται οι νέες τάσεις 

αναδιάρθρωσης της δομής και λειτουργίας των καταστημάτων για την εναρμόνιση τους 

με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εξυπηρέτησης των πελατών και του τραπεζικού 

μάρκετινγκ. Η εποχή λοιπόν επιβάλλει την επιστροφή στο τραπεζικό κατάστημα αλλά 

όχι στην παλιά του μορφή. 

 

3.2 Το σύγχρονο τραπεζικό κατάστημα  

 

 Επί σειρά ετών η τραπεζική κοινότητα απέδιδε στο τραπεζικό κατάστημα την 

έννοια του εμπορικού καταστήματος στο οποίο ο πελάτης θα έκανε απλά τα ψώνια του. 

Αυτό ήταν κατά βάση απόρροια της υιοθέτησης στρατηγικών πωλήσεων που έδιναν 

έμφαση στη μαζική προώθηση επιλεγμένων προϊόντων και υπηρεσιών προς αύξηση του 

κύκλου εργασιών και όχι στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη που είναι και το  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(25) The Baker, At the heart of banking, 05 September 2005, page 211 
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ζητούμενο στο νέο σύγχρονο περιβάλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

Εάν οι τράπεζες, όπως άλλωστε ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, δεν ανταποκριθούν 

στις αλλαγές που συντελούνται στο περιβάλλον τους θα έχουν την τύχη των 

δεινοσαύρων. Η μεταφορά του επίκεντρου του ενδιαφέροντος από το προϊόν στον 

πελάτη είναι επιβεβλημένη ενώ αντιθέτως η δημιουργία ενός επιπλέον κέντρου 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δεν θα πείσει και προπάντων δεν θα κερδίσει κανέναν.  

Καθοριστικό ρόλο λοιπόν στη διαμόρφωση της μορφής του νέου τραπεζικού 

καταστήματος θα διαδραματίσουν οι ακολουθούμενες στρατηγικές του εκάστοτε 

πιστωτικού ιδρύματος στους τομείς του σχεδιασμού νέων προϊόντων, των πωλήσεων, 

της εξυπηρέτησης, της δομής και εμφάνισης του καταστήματος καθώς και του  

self service μέσω των υφιστάμενων και μελλοντικών εναλλακτικών δικτύων. Αυτοί οι 

παράγοντες αλλά και ο τρόπος εφαρμογής τους θα καθορίσουν εάν οι νέες σχετικές 

επενδύσεις που απαιτούνται θα αποδώσουν τα αναμενόμενα 

Στη σημερινή εποχή κυριαρχούν έννοιες όπως η ανταπόκριση και κάλυψη των 

αναγκών των πελατών, η ανάπτυξη ειλικρινών σχέσεων με το πελατολόγιο καθώς και η 

διεξαγωγή διαλόγου με τον πελάτη προς ανάδειξη των αναγκών του, άντληση και 

συλλογή πληροφοριών σχετικών με την συμπεριφορά του ως καταναλωτή. Τα ανωτέρω 

θα συμβάλουν σημαντικά στην διεύρυνση της συνεργασίας με το πελατολόγιο τόσο ως 

ανταπόκριση στις εκφραζόμενες ανάγκες του όσο και ως πρόβλεψη επόμενων 

ευκαιριών για διενέργεια πωλήσεων είτε άμεσων είτε έμμεσων είτε ακόμη και 

σταυροειδών. Επιβάλλεται λοιπόν η εφαρμογή από τις τράπεζες του λεγόμενου CRM  

( Customer Relationship Management ) ήτοι της Διαχείρισης Σχέσης Πελατών.  

Το CRM είναι μία διαδικασία ή μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται εκ μέρους 

μιας επιχείρησης για να μάθει περισσότερα για τις ανάγκες και τις συμπεριφορές των 

πελατών της, αξιοποιώντας όλα τα κανάλια και διόδους επικοινωνίας μαζί τους, 

προκειμένου να επιτύχει την ενδυνάμωση της σχέσης της με αυτούς και σαφώς να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα τους. Αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών για 

τους πελάτες, τις τάσεις και προτιμήσεις τους, την αποτελεσματικότητα του 

εφαρμοζόμενου μάρκετινγκ, την ανταπόκριση της αγοράς στόχου κλπ και βοηθά στην 

ανάλυση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς του πελατολογίου και συνεπώς στη χάραξη 

της κατάλληλης εταιρικής στρατηγικής ιδιαίτερα δε στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 

στον οποίο και συγκαταλέγονται οι τράπεζες.  
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Μια σύγχρονη λοιπόν τράπεζα οφείλει να εφαρμόζει ορθά τη διαχείριση 

σχέσεων πελατείας ( CRM ) ενσωματώνοντας τη στη δομή του νέου τραπεζικού 

καταστήματος οπότε θα είναι σε θέση να παρέχει, μεταξύ άλλων, καλύτερη 

εξυπηρέτηση στους πελάτες της βελτιώνοντας συνεχώς το επίπεδο της με την πρόοδο 

της συνεργασίας, σε περίπτωση που διαθέτει κέντρα κλήσης ( πχ phone banking ) να τα 

καταστήσει αποδοτικότερα προς όφελος και της ίδιας αλλά και των πελατών της,  

να προβεί καθώς και να ενισχύσει τις σταυροειδείς πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 

της ( cross selling ), να βοηθήσει του υπαλλήλους των πωλήσεων να κλείνουν 

γρηγορότερα τις πωλήσεις, να απλοποιήσει τις διαδικασίες μάρκετινγκ και πωλήσεων, 

να ανακαλύψει νέους πελάτες να βελτιώσει το επίπεδο αφοσίωσης της πελατείας στην 

επιχείρηση και να χαράξει ευκολότερα τις επιχειρησιακές στρατηγικές και τακτικές της. 

Το σύγχρονο κατάστημα αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος για κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα επιτακτικότερα δε τη στιγμή που η λιανική τραπεζική καταλαμβάνει 

όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στο φάσμα των δραστηριοτήτων του τραπεζικού 

συστήματος. Κάθε τραπεζικό κατάστημα προκειμένου λοιπόν να φέρει σε πέρας με 

επιτυχία τη δύσκολη αποστολή του θα πρέπει να προσεγγίζει το “ιδανικό κατάστημα”  

στα χαρακτηριστικά του οποίου εκτός από τις βασικές παραμέτρους όπως  

η χωροταξική τοποθέτηση, η άνεση στην πρόσβαση, η παροχή χώρων στάθμευσης,  

η προσεγμένη και προσαρμοσμένη στην εταιρική φιλοσοφία εμφάνιση τόσο εξωτερικά 

όσο και εσωτερικά κ.ο.κ. προεξάρχοντα ρόλο διαδραματίζουν τόσο το ανθρώπινο 

δυναμικό που το επανδρώνει όσο και οι διαδικασίες και υλικοτεχνικές υποδομές που 

αυτό ακολουθεί και έχει στη διάθεση του αντίστοιχα. 

Από το σύγχρονο τραπεζικό υπάλληλο ο πελάτης αναμένει πρωτίστως γρήγορη 

και ευχάριστη εξυπηρέτηση, σαφής, κατανοητή και όσο το δυνατό εμπεριστατωμένη  

ενημέρωση - πληροφόρηση και τέλος ευγενική αντιμετώπιση και ανταπόκριση. 

Προκειμένου λοιπόν ο τραπεζικός υπάλληλος του σήμερα να ανταποκριθεί στις 

ανωτέρω προσδοκίες θα πρέπει αρχικά να ενστερνίζεται την πελατοκεντρική φιλοσοφία 

και στη συνέχεια να εκπαιδεύεται, καταρτίζεται και επιμορφώνεται επί μονίμου βάσεως 

τόσο μέσω κατάλληλων προγραμμάτων της τράπεζας του όσο και μέσω 

παρακολούθησης εξωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατόπιν ατομικής του 

πρωτοβουλίας. Η εξειδίκευση σε ένα τραπεζικό τομέα είναι επιβεβλημένη ωστόσο η 

γνώση του συνολικού φάσματος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των 

πιστωτικών ιδρυμάτων είναι εξίσου σημαντική. Ως πλέον ενδεδειγμένη εσωτερική 

εκπαιδευτική μέθοδος για την εκμάθηση του τελευταίου χαρακτηρίζεται η εφαρμογή 
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του job rotation ( εναλλαγή αντικειμένου και θέσεων εργασίας  ) η οποία 

ενσωματώνεται σήμερα στις εκπαιδευτικές τεχνικές και επιλογές όλων των σύγχρονων 

τραπεζών. Επιπροσθέτως η εφαρμογή εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων 

αξιοκρατικών συστημάτων αξιολόγησης βάσει των οποίων θα καθορίζεται η 

μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη του προσωπικού τους, ο ενστερνισμός της εταιρικής 

κουλτούρας και η προσπάθεια του προσωπικού ανεξαρτήτως ιεραρχίας για την 

επίτευξη των κοινών στόχων συνθέτουν, από τη σκοπιά του ανθρώπινου δυναμικού, το 

ορθό πλαίσιο προκειμένου μία επιχείρηση – τράπεζα να σταθεί και πρωτίστως να 

αναπτυχθεί εντός ενός ραγδαίως εξελισσόμενου περιβάλλοντος όπως είναι αυτό της 

παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε ένα πιστωτικό ίδρυμα ειδικότερα δε κατά 

την εκτέλεση εργασιών και την εξυπηρέτηση πελατών θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

πρωτίστως από σαφήνεια, διαφάνεια και ασφάλεια ενώ ενδεδειγμένη εάν όχι 

επιβεβλημένη στη σημερινή εποχή ενόψει και της έλευσης της εφαρμογής της 

Βασιλείας ΙΙ ( βλέπε λειτουργικός κίνδυνος )  θεωρείται η πιστοποίηση τους βάσει ISO. 

Τέλος σε ότι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή των πιστωτικών ιδρυμάτων αυτή 

θα πρέπει ανά πάσα χρονική στιγμή να είναι επαρκείς και κατάλληλη προκειμένου να 

διεκπεραιώνονται απρόσκοπτα, αξιόπιστα και με ασφάλεια όλες οι απαιτούμενες και 

προβλεπόμενες ενέργειες και εργασίες. Κατά συνέπεια και δεδομένων των γοργών 

εξελίξεων που σημειώνονται στους τομείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών ( πχ PCs, 

δίκτυα , λειτουργικά συστήματα κλπ ), της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών  

( πχ  διαδίκτυο, video conference, δορυφορική επικοινωνία κλπ ), της διαχείρισης 

δεδομένων κ.ο.κ. τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να επενδύουν συνεχώς στον τομέα 

της υλικοτεχνικής υποδομής τους να ενθαρρύνουν δε και την εσωτερική ανάπτυξη 

συστημάτων και τεχνικών ( πχ τμήμα ΙΤ )  εάν θέλουν να ανταποκρίνονται στις 

επιταγές των καιρών και κατά βάση στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών τους. 
 

3.3 Στροφή στη λιανική τραπεζική 
 

 Μετά από μια ευνοϊκή δεκαετία η πλειονότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών  διαθέτει 

την περίοδο αυτή, συνέπεια κερδοφόρων χρήσεων, πλεονάζοντα κεφάλαια. Εάν αυτά δεν 

επενδυθούν καταλλήλως θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην αποδοτικότητα τους αλλά 

κυρίως θα στερήσουν πολύτιμους πόρους από την ευρωπαϊκή οικονομία.  

Οι βασικότερες επιλογές που έχουν στη διάθεση τους τα πιστωτικά ιδρύματα είναι να 

κατευθύνουν τα κεφάλαια τους είτε στη χονδρική είτε στη λιανική τραπεζική.  
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Ο τομέας της χονδρικής τραπεζικής ( μεγάλες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων 

και έργων, ομολογιακά – κοινοπρακτικά δάνεια και επενδυτικές τοποθετήσεις ή 

διαμεσολαβήσεις κ.λ.π. ) δεν αποτελεί εξ ορισμού πεδίο δράσης για όλες της τράπεζες 

δεδομένου αφενός του μεγάλου ύψους των κεφαλαίων που θα πρέπει να τοποθετηθούν 

και αφετέρου του γεγονότος ότι το τοπίο στον εν λόγω χώρο έχει ήδη διαμορφωθεί 

κατά τα παλαιότερα έτη, όπου πλέον τέσσερις με πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες 

κυριαρχούν έχοντας αποσπάσει τη μερίδα του λέοντος με δυνατότητες για επί ίσοις 

όροις ανταγωνισμό με τις αντίστοιχες αμερικάνικες, και συνεπώς πολύ δύσκολα μπορεί 

να αλλάξει. Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι οι πελάτες χονδρικής τραπεζικής δεδομένης 

της οικονομικής ισχύος τους, του εύρους και της έκτασης των τραπεζικών συνεργασιών 

τους, ενδεχομένως και του υψηλού credit rating τους κ.ο.κ. διαθέτουν αυξημένη 

διαπραγματευτική ισχύ κατά συνέπεια τα σχετικά περιθώρια κέρδους για της τράπεζες 

είναι περιορισμένα. Ας μη λησμονούμε επίσης το γεγονός ότι οι πελάτες χονδρικής των 

τραπεζών διαθέτουν συνήθως και άλλες διεξόδους προκειμένου να χρηματοδοτήσουν 

τις ανάγκες τους βλέπε επί παραδείγματι χρηματιστήριο ( πχ αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών ), έκδοση εταιρικών ομολόγων κλπ. 

Στο αντίποδα η λιανική τραπεζική συνιστά πεδίο δράσης για όλα ανεξαιρέτως 

τα πιστωτικά ιδρύματα συνδέεται δε με τις ανάγκες εκατομμυρίων μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων καθώς και ενός πληθυσμού που στην ενωμένη Ευρώπη ξεπερνά ήδη τα  

400 εκατομμύρια ο οποίος με την επικείμενη διεύρυνσης αυτής θα αυξηθεί περαιτέρω. 

Οι ευκαιρίες λοιπόν που έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στη διάθεση τους για τραπεζικές 

καθώς και παράλληλες αυτών εργασίες στον τομέα της λιανικής τραπεζικής σε 

αντιδιαστολή με τη χονδρική τραπεζική είναι απεριόριστες. Επισημαίνονται επίσης τα 

συγκριτικά μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους που ενέχει η λιανική τραπεζική πρωτίστως 

στον τομέα των χορηγήσεων, η προεξάρχουσας σημασίας για τα χαρτοφυλάκια 

χορηγήσεων διασπορά που επιτυγχάνεται καθώς και η πλειάδα των προϊόντων και 

υπηρεσιών που δύναται να προωθηθούν ( πχ  κεφάλαια κίνησης, χρηματοδοτήσεις 

παγίων στοιχείων, εμπορικές εργασίες, προσωπικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια,  

στεγαστική πίστη, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καταθετικά και επενδυτικά 

προϊόντα, Leasing, Factoring  κλπ )  τόσο μέσω του δικτύου των καταστημάτων όσο 

και μέσω των εναλλακτικών δικτύων τα οποία στην περίπτωση της λιανικής τραπεζικής 

μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα και αποδοτικότερα.  
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Ειδικότερα σε ότι αφορά το  χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αυτές 

επισημαίνεται ότι συνιστούν, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τη ραχοκοκαλιά των 

εκάστοτε οικονομιών και συνεπώς θα παραμείνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

για τα πιστωτικά ιδρύματα.  Είναι δεδομένο ότι για τα πιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια 

της εφαρμογής των νέων κανόνων της κεφαλαιακής επάρκειας ( Βασιλεία ΙΙ ),  

η χρηματοδότηση προς τις ΜΜΕ θα αποτελεί μια δραστηριότητα που θα συνεπάγεται 

αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις στην 

πλειονότητα τους δεν μπορούν να παρέχουν έναντι των χρηματοδοτήσεων τους ισχυρές 

εξασφαλίσεις ενώ και η αξιολόγηση τους βάσει credit rating δεν θα είναι 

ικανοποιητική. Οι σχετικές λοιπόν απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα τυγχάνουν 

υψηλών συντελεστών στάθμισης ενεργητικού αυξάνοντας τον παρονομαστή του δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας και συνεπώς τα απαιτούμενα εποπτικά – ίδια κεφάλαια. 

Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις τράπεζες οι ΜΜΕ συνιστούν πελάτες που  

παρουσιάζουν συνεχώς ανάγκες χρηματοδότησης, παρέχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους και ενέχουν λιγότερο ανταγωνισμό σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις θα  

αποτελούν πάντα σημαντικό τμήμα στα χαρτοφυλάκια τόσο των μεγάλων όσο και των 

μικρότερων τραπεζών.  

Βάσει των ανωτέρω η στροφή και έμφαση των ευρωπαϊκών πιστωτικών 

ιδρυμάτων στη λιανική τραπεζική εκτός από αναμενόμενη είναι απολύτως 

δικαιολογημένη και επιβεβλημένη. Βέβαια τα πιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια της 

επεκτατικής τους πολιτικής στον τομέα της λιανικής τραπεζικής δεν επαναπαύονται  

στις αγορές που ήδη δραστηριοποιούνται αλλά καταβάλλουν πλέον σημαντικές 

προσπάθειες, που στο μέλλον αναμένονται ακόμη εντονότερες, για να διευρύνουν την 

παρουσία τους σε νέες και πολλά υποσχόμενες αγορές. Σε αυτές συγκαταλέγονται 

η πλειονότητα των χώρων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ( Τσεχία, Ουγγαρία, 

Σλοβενία, Σλοβακία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία,  Εσθονία, Λετονία, 

Λιθουανία, Ουκρανία ) καθώς επίσης η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη σημαντική στροφή που πραγματοποιεί προς τη λιανική 

τραπεζική ένα από τα παγκοσμίως κορυφαία πιστωτικά ιδρύματα ήτοι η Deutsche Bank 
( 26 ) στελέχη της οποίας μέχρι πρότινος αναρωτιόνταν ακόμη και εάν ο όμιλος θα 

έπρεπε να έχει παρουσία στη λιανική τραπεζική. Η εν λόγω τράπεζα στο παρελθόν, 

συνέπεια σχετικών διοικητικών επιλογών,  είχε επικεντρωθεί στον τομέα της  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(26) The Baker, The German bank is ramping up its retail strategy, 07 November 2005, page 6 
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χονδρικής τραπεζικής καταφέρνοντας να τοποθετηθεί ανάμεσα στους κορυφαίους 

παράγοντες τους χώρου. Σύμφωνα με το CEO της Deutsche Bank κύριο Josef 

Ackermann τα κέρδη του ομίλου προήλθαν για τη χρήση του 2005 κατά 62% από τη 

χονδρική τραπεζική και μόλις κατά 27%  από τη λιανική τραπεζική ενώ το υπόλοιπο 

11% αφορά επενδύσεις και λοιπές εργασίες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα 

πλεονεκτήματα και τις ευοίωνες προοπτικές που διαγράφονται στο χώρο στης λιανικής 

τραπεζικής ερμηνεύουν τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει τελευταία ο όμιλος στον εν 

λόγω χώρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απόκτηση του 14% της China’s Huaxia Bank 

έναντι € 272 εκ, την ανακοίνωση για την προσεχή ανάπτυξη στην Ινδία δικτύου 

καταστημάτων σε οκτώ πόλης με συνολικό προσωπικό 400 υπαλλήλων και το γεγονός 

ότι συμμετέχει με αξιώσεις στον πόλεμο προσφορών  για την απόκτηση του 61,9% της 

Banca Comerciala Romania με τους ειδικούς του χώρου να εκτιμούν ότι το τελικό 

τίμημα θα αγγίξει τα € 3.500 εκ. Βέβαια η Deutsche Bank με το υφιστάμενο δίκτυο 

καταστημάτων της στη Γερμανία, τα 240 καταστήματα στην Ιταλία και τα 255 στην 

Ισπανία σαφώς και είχε σημαντική παρουσία στην λιανική τραπεζική ωστόσο οι 

ανωτέρω κινήσεις δείχνουν τη στροφή που έχει λάβει χώρα στη στρατηγική του ομίλου 

επιλογή η οποία είναι δεδομένο ότι θα βρει αρκετούς μιμητές.  

Τα πιστωτικά ιδρύματα λοιπόν θα βρεθούν κυρίως μέσω της λιανικής 

τραπεζικής στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων και της καθημερινότητας των 

πολιτών πολύ πιο δυνατά από ότι έως τώρα, ιδίως μάλιστα σε οικονομίες περιφερειακές 

και με σημαντικό ακόμη δρόμο για να διανύσουν για την επίτευξη σύγκλισης και 

ανάπτυξης.  

 

3.4 Οι νέες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

 

 Μετά το έντονο κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών που σημειώθηκε στο 

ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και αρχικά αφορούσε κινήσεις εντός των τειχών των 

επιμέρους κρατών μελών με σκοπό την αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης στον κλάδο 

και τη δημιουργία πιστωτικών ιδρυμάτων που θα παρείχαν στο πελατολόγιο τους όλο 

το εύρος των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών ( universal banks ) ενώ στη 

συνέχεια συμπεριέλαβε, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα, και ενδοευρωπαϊκές συμφωνίες 

και συνεργασίες, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται απροθυμία των 

κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών να κυνηγήσουν διασυνοριακές συμφωνίες εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο όταν τον Μάιο του 2005 επιβεβαιώθηκε ότι η νούμερο 
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ένα τράπεζα της Ιταλίας Unicredito Italiano διαπραγματεύονταν την εξαγορά της 

γερμανικής HVB Group δημιουργήθηκαν προσδοκίες για την έλευση ενός νέου 

κύματος συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ευρωπαϊκή αγορά χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών. Παρά τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν από τους περισσότερους αναλυτές 

το τελευταίο δίμηνο ( 9 και 10/2005 ) παρατηρείται τουλάχιστον μια εντονότερη 

κινητικότητα. Όμως οι μεγαλύτερες εξελίξεις θα προκύψουν μόνο εφόσον αρθούν τα 

εμπόδια ( βλέπε πολιτικές παρεμβάσεις, διαφορετική φορολογία και ιδιαίτερες 

εποπτικές πρακτικές ) κάτι που μεταθέτει την περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου για 

τα επόμενα χρόνια. 

 Στο ευρωπαϊκό πεδίο, εάν εξαιρέσουμε τις μεγάλες εξαγορές της γερμανικής 

HVB Group, της βρετανικής Abbey National, της ιταλικής Banca Antonveneta και των 

ιδιωτικών ελβετικών τραπεζών Ehinger & Armand von Ernst Ltd, Ferrier Lullin & Cie 

και Banco de Lugano από τις Unicredito , Santander Central Hispano, ABN Amro και 

Julius Baer Holdings αντίστοιχα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη περιοχή της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Μετά τις αμερικανικές τράπεζες που έχουν ήδη 

διεισδύσει σε αυτές τις αγορές και εντείνουν τον ανταγωνισμό, οι ευρωπαίοι τραπεζικοί 

κολοσσοί αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να μείνουν πίσω. Σύμφωνα μάλιστα με 

αναλυτές η συμφωνία μεταξύ Unicredito και HVB υπαγορεύτηκε από αυτή ακριβώς 

την ανάγκη επέκτασης στον τραπεζικό κλάδο του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ. 

Η βρετανική HSBC ήδη ανακοίνωσε ότι στο εξής στόχος της είναι η ενίσχυση της 

παρουσίας της στον επιμέρους κλάδο των καταναλωτικών πιστώσεων στις αναδυόμενες 

ευρωπαϊκές αγορές, ενώ και η ελβετική UBS σχεδιάζει σημαντικές κινήσεις εκτός της 

εγχώριας αγοράς εφόσον προκύψουν καλές επενδυτικές ευκαιρίες στο χώρο της 

λιανικής τραπεζικής.  

Χαρακτηριστικό της γενικότερης στροφής των επενδυτικών πρωτοβουλιών των 

ευρωπαϊκών τραπεζών προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι το 

γεγονός επτά κολοσσοί της Ευρώπης ( Deutsche Bank, Erste Bank, Dexia, Banco 

Comercial Portuges, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Banca Intesa και BNP Paribas ) 

έσπευσαν να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απόκτηση του 61,9% του 

κορυφαίου ρουμανικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Banca Comerciala Romana ενώ 

δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι και οι ελληνικές τράπεζες ( ΕΤΕ, Alpha Bank, EFG, 

Emporiki Bank και Τράπεζα Πειραιώς ) διατηρούν αξιόλογη παρουσία στη Βουλγαρία, 

Σκόπια, Ρουμανία και Σερβία ενώ στα άμεσα σχέδια τους είναι η ενδυνάμωση της. 
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Γιατί όμως τα πιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως της περιοχής προελεύσεως τους 

επιλέγουν στην παρούσα φάση την αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για 

την διεύρυνση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων; Με λίγα λόγια οι οικονομίες 

των εν λόγω περιοχών συγκαταλέγονται στις αναδυόμενες παρουσιάζοντας υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης ενώ και οι προοπτικές τους για το μέλλον είναι ευοίωνες.   

 Έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από τότε που η κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων άνοιξε την Κεντρική Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο.  

Οι χώρες της περιοχής ( 27 ) έχουν ήδη προλάβει να διέλθουν περιόδους οξύτατου 

καπιταλισμού, επώδυνων μεταρρυθμίσεων και δραματικών αλλαγών στις κυβερνήσεις 

τους. Όμως οι οικονομίες τους κατάφεραν να προχωρήσουν, επιτρέποντας τις 

περισσότερες να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πορεία η Κεντρική Ευρώπη  

μεταμορφώθηκε στη φθηνή κατασκευαστική ζώνη της ηπείρου διαθέτοντας ωστόσο 

ταλαντούχους νέους επιστήμονες, καταρτισμένο εργατικό δυναμικό με έφεση στις νέες 

τεχνολογίες με δυνατότητες για να σταθεί αντάξια απέναντι στον ανταγωνισμό από την 

Κίνα και την Ινδία. Η περιοχή απορροφά σημαντικές επενδύσεις από το εξωτερικό και 

κατατάσσεται από αυτής της απόψεως μετά την Κίνα στον διεθνή ανταγωνισμό για 

κεφάλαια και πολύ πιο μπροστά από την τρίτη Ινδία. Οι χρηματιστηριακές αγορές της 

Κεντρικής Ευρώπης σημειώνουν άνοδο ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης κυμαίνονται από 

3,5% στην Πολωνία μέχρι και 6,8% στην Εσθονία. Η οικονομική κατάσταση των 

κατοίκων βελτιώνεται συνεχώς και οι 100 εκατομμύρια πολίτες της περιοχής 

εξελίσσονται σε σημαντική καταναλωτική αγορά. Οι συντελεστές εταιρικής 

φορολογίας σε ορισμένες περιπτώσεις κυμαίνονται στα επίπεδα του 15%  γεγονός που 

εκτιμάται θετικά για τους δυνητικούς επενδυτές, οι μισθοί συχνά είναι ανταγωνιστικοί 

με τους αντίστοιχους στην Κίνα και Ινδία ενώ γεωπολιτικά παρέχεται η εύκολη 

πρόσβαση στην εύπορη Δυτική Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες περιοχές της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης. Επιπροσθέτως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κολοσσοί στο χώρο 

τους έχουν ήδη έντονη παρουσία καθώς μετέφεραν μερικώς ή και ολικώς την 

παραγωγική τους διαδικασία στις εν λόγω περιοχές ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 

δραστηριοποιούνται και στον τομέα της έρευνας και  ανάπτυξης δημιουργώντας θέσεις 

εργασίας σε τομείς όπως των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας φαρμάκων κλπ.  Ενδεικτικά αναφέρουμε  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(27) Business Week, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη,  

Ισοτιμία, 10-11 Δεκεμβρίου 2005 
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την Hewlett Packard , την SAP, την General Electric, την ΙΒΜ , την LG – Philips,  

την ΑΜΙ Semiconductor Inc, τις αυτοκινητοβιομηχανίες Toytota Motors, Volkswagen , 

General Motors, PSA Peugoet Citroen, Renault, Fiat, Porsche καθώς και τις  

DHL International και LogicaCMG. 

 Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το εύλογο της 

επιλογής των πιστωτικών ιδρυμάτων για επικέντρωση του ενδιαφέροντος τους στις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το επιχειρηματικό έδαφος φαντάζει 

γόνιμο, οι προοπτικές τόσο στη λιανική τραπεζική όσο και στη χονδρική ευοίωνες,  

ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος κρίνεται ως αποδεκτός τα δε αναμενόμενα κέρδη υψηλά. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι τράπεζες, δεδομένης της σημαντικής παρουσίας 

των πολυεθνικών εταιρειών ( βλέπε ανωτέρω ) που ήδη είναι επί σειρά ετών πελάτες 

τους και μάλιστα σημαντικοί, θα προχωρούσαν ούτως ή άλλως στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ανταποκρινόμενες σε 

σχετικά αιτήματα – επιθυμίες των πολυεθνικών εταιριών ή διαφορετικά θα  εφάρμοζαν 

στρατηγική follow your customers ή ακολούθησε τους πελάτες σου.  

Κλείνοντας τονίζουμε (28) ότι στο παρελθόν κατά τη διαδικασία υιοθέτησης του 

Ευρώ και ένταξης χωρών όπως της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ιρλανδίας στη 

Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρήθηκε σε αυτές σημαντική αύξηση ( 20% - 30% ) του 

τραπεζικού δανεισμού τόσο σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις όσο και τον τομέα των 

ιδιωτών. Η αύξηση άρχισε 3 με 4 έτη πριν την ένταξη τους και άγγιξε τα μέγιστα 

επίπεδα κατά το έτος ένταξης. Τα ανωτέρω αποδίδεται στην προεξόφληση εκ μέρους 

των επιχειρήσεων και των ιδιωτών των εν λόγω χωρών της μείωσης των υψηλών 

επιτοκίων χορηγήσεων που φυσιολογικά θα λάμβανε χώρα σταδιακά μέχρι την 

προγραμματισμένη ημερομηνία ένταξης συνέπεια των αυστηρών οικονομικών 

κριτηρίων σύγκλισης ( βλέπε χαμηλός πληθωρισμός ) που θα έπρεπε να εκπληρωθούν. 

Θετικά επέδρασαν επίσης οι προσδοκίες και ελπίδες του κόσμου για βελτίωση της 

γενικότερης οικονομικής κατάστασης λόγω της ενταξιακής πορείας ενώ επιπροσθέτως 

εμφάνιση έκανε και ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα με επιτόκια σαφώς μικρότερα από τα 

ισχύοντα στο εκάστοτε εγχώριο νόμισμα. Η επανάληψη των ανωτέρω και στην 

περίπτωση των νέων υπό ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 

όχι μόνο δεν αποκλείεται αυτό δε  είναι σε γνώση των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(28) Michal Brzoza Brzezina, Lending Booms in the New EU Member States, 

 Will Euro Adoption Matter?, European Central Bank, Working Paper Series, No 543, November 2005 

75 



Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα “Εξελίξεις και Προοπτικές Ανάπτυξης” 
 

3.5 Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ  

 

 Ένα από τα μείζονος σημασίας τρέχοντα θέματα του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, αν όχι το πιο σημαντικό, είναι η δημιουργία, μέχρι τα 

τέλη του 2010, ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ ήτοι SEPA ( Single Euro 

Payments Area ). Η αναγκαιότητα της δημιουργίας (29) αυτού του ενιαίου χώρου 

πληρωμών βασίζεται στη διαπίστωση ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, όταν δηλαδή 

τέθηκαν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ, το βασικό μέσο 

πληρωμής, δηλαδή το χρήμα των κεντρικών τραπεζών, είναι ενιαίο και κυκλοφορεί 

χωρίς κόστος μετατροπής για όλους τους συναλλασσόμενους. Κατά συνέπεια, το ίδιο 

πρέπει να συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μέσα πληρωμών, ώστε να καταστεί δυνατή η 

περαιτέρω αξιοποίηση των ωφελειών από την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού 

νομίσματος. 

 Το αίτημα καλύπτει τα βασικά μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών σε ευρώ, δηλαδή 

κάρτες, ηλεκτρονικές μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις, τα οποία 

προσφέρονται σε καταναλωτές ( SEPA για τους πολίτες του 2008), επιχειρήσεις και 

οργανισμούς ( SEPA για την υποδομή το 2010 )  μέσα την Κοινότητα για συναλλαγές 

μικρής αξίας. Επισημαίνεται σχετικά ότι ως προς τις διατραπεζικές συναλλαγές 

μεγάλης αξίας τα αίτημα έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, με τη λειτουργία από το 

1999, του πανευρωπαϊκού συστήματος Target η τροποποίηση του οποίου αναμένεται 

κατά τη διάρκεια του 2007.  

 Πρόκειται λοιπόν για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία στην οποία 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο ταυτόχρονα το ευρωσύστημα δηλαδή η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που 

συμμετέχουν στην ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και οι ευρωπαϊκές 

εμπορικές, αποταμιευτικές και συνεταιριστικές τράπεζες που πραγματοποιούν εγχώριες 

και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ.  

Ο στόχος του ευρωσυστήματος για την εγκαθίδρυση του ενιαίου χώρου 

πληρωμών αποτελεί απόρροια της υλοποίησης του βασικού καθήκοντος του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών που συνίσταται στην προώθηση της 

ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και στην παροχή διευκολύνσεων για 

την εξασφάλιση αποδοτικών και υγιών συστημάτων συναλλαγών και πληρωμών.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(29) The Banker, Metamorphosis in European payments, 09 June 2003, Page 113 
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Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου χώρου 

πληρωμών στην Κοινότητα εντάσσεται στην προσπάθεια για δημιουργία του ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία με τη σειρά της αποτελεί 

προϊόν  της ευρύτερης προσπάθειας που καταβλήθηκε, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 

1980, για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας. 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες από την πλευρά τους προέβαλαν τη δική τους θεώρηση 

για την υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών και ανέθεσαν την επίτευξη της στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών, στο οποίο συμμετέχουν τράπεζες και εθνικές 

ενώσεις τραπεζών από 27 ευρωπαϊκές χώρες.  

Η πορεία προς τη μετάβαση δεν είναι εύκολή καθώς για όλα τα τραπεζικά 

συστήματα κίνησης κεφαλαίων της ευρωζώνης ισχύουν τα ακόλουθα: 

-οι τεχνικές προετοιμασίες για την υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών απαιτούν 

σχεδιασμό η έκταση του οποίου είναι παραπλήσια εκείνης που απαιτήθηκε για την 

εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος  

- οι υφιστάμενες υποδομές για τη διενέργεια πληρωμών, όπως για παράδειγμα τα 

επιμέρους εγχώρια διατραπεζικά συστήματα πληρωμών, πρέπει να ανασχεδιαστούν 

ώστε να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές που θέτει το νέο πλαίσιο και  

- οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν από τις τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες 

πληρωμών είναι ιδιαίτερα σημαντικές και σε μια περίοδο που ο καταιγισμός των 

υπόλοιπων ρυθμιστικών εξελίξεων ( βλέπε η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων, η εισαγωγή του νέου κανονιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για κάλυψη έναντι του πιστωτικού και 

λειτουργικού κινδύνου και η πλήρης μεταβολή του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας 

και εποπτείας των ευρωπαϊκών  κεφαλαιαγορών ) απαιτεί αναθεώρηση και αναβάθμιση 

των περισσότερων λειτουργιών και διαδικασιών των τραπεζών και σοβαρές επενδύσεις 

σε  υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Ταυτόχρονα αναγκαία είναι και η αλλαγή παγιωμένων συνηθειών δεκαετιών αναφορικά 

με τον τρόπο διενέργειας των πληρωμών. Η χρήση μετρητών και επιταγών πρέπει να 

δώσει τη θέση της στη χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών όπως 

είναι οι διατραπεζικές μεταφορές πιστώσεων, οι άμεσες χρεώσεις και τα εναλλακτικά 

κανάλια διενέργειας πληρωμών όπως τα ΑΤΜs ( Automatic Teller Machines ) και η 

ηλεκτρονική τραπεζική.  Η κάμψη των σχετικών αντιστάσεων απαιτεί συντονισμένες 

ενέργειες, εκπαίδευση και κυρίως όραμα για μια ακόμη, μέσα στην τελευταία δεκαετία, 

προσαρμογή της κοινωνίας στις συνθήκες λειτουργίας του ευρωπαϊκού νομισματικού 
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και χρηματοπιστωτικού συστήματος με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση από τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των σημαντικών ευκαιριών που παρέχουν τα 

σύγχρονα διεθνοποιημένα τραπεζικά συστήματα. 

 Η αύξηση στη χρήση μη μετρητών έναντι συναλλαγών με μετρητά και η 

σταθερότητα της υποκείμενης υποδομής για όλο το σύστημα θα μπορούσε να αποφέρει 

μεσοπρόθεσμα εξοικονόμηση δαπανών. Σημειώνεται ότι η διακίνηση μετρητών 

στοιχίζει στην τραπεζική βιομηχανία σημαντικά ποσά ετησίως και προκαλείται από την 

έκδοση, διαχείριση, διακίνηση, κυκλοφορία, απόσυρση και ανανέωση των 

χαρτονομισμάτων και κερμάτων καθώς και  από τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

λόγω παραχάραξης, ξεπλύματος χρήματος και κλοπών. Το κόστος και το ρίσκο των 

μετρητών είναι εξίσου σημαντικό και για τις εταιρείες που λαμβάνουν μετρητά από 

τους πελάτες τους αντί άλλου μέσου είσπραξης των οφειλών. Οι συναλλαγές λοιπόν με 

μετρητά  θα πρέπει να επιβαρύνονται ανάλογα με το υψηλό κόστος τους ενώ οι 

υπόλοιπες θα πρέπει να προσφέρονται πολύ οικονομικά και εύκολα. Με τον τρόπο αυτό 

ένα μέρος από το όφελος που θα αποκομίσουν οι τράπεζες από τη μείωση της 

κυκλοφορίας των μετρητών θα περάσει και στον τελικό καταναλωτή. 

 Με το SEPA θα εξασφαλιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η ταχύτητα στη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών, η ασφάλεια στις πληρωμές, η καλύτερη λογιστική 

παρακολούθηση και συμφωνία καθώς και η αποτελεσματικότερη διαχείριση 

διαθεσίμων ενώ η εφαρμογή του αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω 

χρηματοοικονομική ενοποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 

ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. 

 

3.6 Αναδιάρθρωση και ανθρώπινο δυναμικό 

 

Όλες οι επιχειρήσεις συνεπώς και οι τράπεζες, κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής τους έρχονται αναπόφευκτα αντιμέτωπες, άλλες σε μικρότερο και άλλες  

σε μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόβλημα της μειωμένης κερδοφορίας ή ακόμη και της 

εμφάνισης ζημιών. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και διάφορους 

παράγοντες οι οποίοι δύναται να είναι τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ως ενδογενείς παράγοντες τις ατυχείς επιλογές επένδυσης, το μη ορθό 

προγραμματισμό και σχεδιασμό, την εσφαλμένη εκτίμηση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος, τη μη αποδοτική οργανωσικακή δομή της επιχείρησης,  

τη λανθασμένη επιλογή αγοράς στόχου, την ασύμβατη με τις απαιτήσεις της αγοράς 
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επιχειρησιακή κουλτούρα, την απουσία συνοχής και ομαδικού πνεύματος μεταξύ των 

εργαζομένων κλπ. Σε ότι αφορά τους εξωγενείς παράγοντες σημειώνονται  

η επικράτηση δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο έντονος ανταγωνισμός, οι ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις, η μεταβολή στο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο,  

οι γενικευμένες απεργίες, οι μεταβολή των όρων χρηματοδοτήσεων, πόλεμοι, φυσικές 

καταστροφές , εργατικά ατυχήματα κλπ. 

Με δεδομένη λοιπόν τη μείωση της κερδοφορίας ή ακόμη και την εμφάνιση 

ζημιών η επιχείρηση καλείται να λάβει μέτρα για αναστροφή της κατάστασης καθώς σε 

διαφορετική περίπτωση η διακοπή της δραστηριότητας της είναι αναπόφευκτη. 

Καθώς το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της λειτουργίας μιας επιχείρησης εξαρτάται 

από τον κύκλο εργασιών της , το κόστος  πωληθέντων της , τα λειτουργικά και 

χρηματοοικονομικά έξοδα της καθώς και τις λοιπές δαπάνες στις οποίες προβαίνει  

η αναστροφή του αρνητικού κλίματος περνάει μέσα από την αναδιάρθρωση της 

επιχείρησης και αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της ενώ κυρίαρχη είναι η 

επιδίωξη για περιορισμό του κόστους. 

Οι αποφάσεις που θα πάρει και οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί η επιχείρηση 

στα ανωτέρω πλαίσια σχετίζονται και επηρεάζονται άμεσα από τη στάση των μετόχων 

ή ιδιοκτητών της, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς καθώς και την 

επικρατούσα επιχειρησιακή κουλτούρα. Για την αντιμετώπιση αυτής της μορφής 

καταστάσεων ακολουθείται στη διεθνή πρακτική κυρίως το Αμερικάνικο ή το 

Ευρωπαϊκό μοντέλο. Το πρώτο είναι γνωστότερο και ως “ Shareholders model “ ενώ το 

δεύτερο ως “ Stakeholders model”. Όπως εύλογα προκύπτει από τη σημασία των 

χρησιμοποιούμενων λέξεων στο Αμερικάνικο μοντέλο κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει  

η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων ενώ στο Ευρωπαϊκό μοντέλο στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθενται τα συμφέροντα όσων διατρέχουν κίνδυνο από τη 

διαμορφωθείσα κατάσταση.   

Δεδομένης της επικέντρωσης του ενδιαφέροντος μας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό 

σύστημα θα αναφερθούμε στη συνέχεια επιγραμματικά τις κινήσεις στις οποίες προέβη 

ο όμιλος της Deutsche Bank (30) στα πλαίσια του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ( αρχές 

της τρέχουσας δεκαετίας ) οι οποίες δύναται να αποτελέσουν οδηγό και για άλλα 

ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(30) Human Resource Magazine, Responding to restructuring at Deutsche Bank, European Industrial 

Relations Review, October 2003 
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Ο όμιλος της Deutsche Bank συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους 

παγκοσμίως απασχολώντας στις διάφορες εταιρείες του πάνω από 70.000 υπαλλήλους 

εκ των οποίων το 40% στη Γερμανία. Ο όμιλος αποτελούσε για τους εργαζόμενους του 

τον εργοδότη για μια ολόκληρη ζωή ήτοι από την πρόσληψη σε μικρή ηλικία μέχρι και 

τη συνταξιοδότηση. Δεδομένου όμως του ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες και συνεπώς της απαιτούμενης 

προσαρμογής των επιχειρήσεων σε αυτό, αλλά και της μείωσης της κερδοφορίας, 

ο όμιλος της Deutsche Bank αναγκάστηκε στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας να 

εκπονήσει ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση του στο οποίο η μείωση του αριθμού των 

απασχολούμενων ήταν προεξάρχουσας σημασίας. Η εφαρμογή του στέφτηκε με 

επιτυχία και χωρίς να προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στο προσωπικό. 

Ειδικότερα σημειώνονται : 

- η πετυχημένη μείωση προσωπικού σε συνδυασμό με μέριμνα για το μέλλον των 

απολυμένων – αποχωρησάντων, 

- η απουσία του στοιχείου του αιφνιδιασμού των εργαζομένων από τις αποφάσεις της 

διοίκησης, 

- η συνεργασία με τα συνδικάτα, τους συλλόγους των εργαζομένων και η συμμετοχή  

      τους στη λήψη των αποφάσεων, 

- η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού στους  

      απολυμένους μέσω κατάλληλων υπηρεσιών – γραφείων που δημιουργεί η        

      τράπεζα, 

- η παροχή της δυνατότητας για εθελουσία έξοδο, για απασχόληση σε άλλο 

γεωγραφικό τόπο ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα, για αλλαγή τμήματος ή και 

ειδικότητας, 

- η διοχέτευση εργαζομένων σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του  

συγκροτήματος και η ενίσχυση, παρακίνηση των ενδοεταιρικών μετακινήσεων, 

- η παροχή οικονομικής βοήθειας για το μεσοδιάστημα μεταξύ της απόλυσης και  

      της πρόσληψης από άλλη εταιρεία, 

- η οικονομική και συμβουλευτή υποστήριξη στους απολυμένους που επιθυμούν τη  

      δημιουργία της δικής τους επιχείρησης και η στήριξη της στα πρώτα της βήματα, 

- η εκπόνηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης του προσωπικού, 

- η εισαγωγή των ατομικών συμβάσεων εργασίας, των συμβάσεων έργου κλπ, 

- η συμφωνία για υπερωριακή εργασία, ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας ,  

- η μείωση των ωρών εργασίας με ανάλογη μείωση των αποδοχών, 
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- η δημιουργία των λογαριασμών υπερωριών και μετατροπή του υπολοίπου τους σε  

ημέρες αδείας, 

- η σύσταση εταιριών outsourcing προσωπικού, 

- η παροχή της δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης, 

- η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών εργασίας ( μερική απασχόληση, η εργασία από 

το   σπίτι – τηλεεργασία κλπ ), 

- οι συμφωνίες με τους εργαζόμενους επί θεμάτων που αφορούν τη διαμόρφωση των  

   bonus, των extra πληρωμών, των διαφόρων αποζημιώσεων . 

Από τα ανωτέρω εύκολα διακρίνεται η απαίτηση για επικράτηση κλίματος 

συναίνεσης και συνεργασίας μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων, για πολυετή 

εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων ανασυγκρότησης προκειμένου αυτά να 

αποδώσουν καθώς και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας  του σχετικού σχεδιασμού. 

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού μοντέλου ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων 

συνάδει με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, ιστορία και πρακτική στις οποίες οι άνθρωπος 

διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο ενώ τονίζεται ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν συγχωρεί 

εύκολα διαφορετικές πρακτικές. Βέβαια είναι εύλογο οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη να φλερτάρουν επικίνδυνα με το αμερικάνικο 

μοντέλο όταν καλούνται να προβούν σε ανασυγκρότηση τους ωστόσο διάφοροι 

παράγοντες τους αποθαρρύνουν. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται η ύπαρξη 

ισχυρών συνδικάτων και οργανώσεων εργαζομένων, η αυστηρή εργατική νομοθεσία 

καθώς και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις πολιτικές μείωσης των εργαζομένων 

στις επιχειρήσεις ( σχετικές ευρωπαϊκές directives ). 

Σε γενικές γραμμές οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό μοντέλο 

ανασυγκρότησης τους αναπόφευκτα επενδύουν σημαντικά ποσά για την εφαρμογή του 

ωστόσο επιτυγχάνουν: 

- την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας τους ως κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων με  

  άμεσο αντίκτυπο στη φήμη και πελατεία τους, 

- την επικράτηση εργασιακής ειρήνης και την αποφυγή σχετικών συγκρούσεων , 

- την απόκτηση σημαντικών εμπειριών στον τομέα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού  

   και του χειρισμού σχετικών καταστάσεων, 

- την ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων που παραμένουν και  

- σε αρκετές περιπτώσεις τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους με θετική  

  επίδραση στην κερδοφορία τους. 
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