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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αγγίξει το πιο επίκαιρο θέμα της Ελλάδας για
την χρηματοοικονομική κρίση που υφίσταται τα τελευταία χρόνια και κατά πόσο αυτή
επηρεάζει το τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική κρίση από το 2007
μέχρι και σήμερα ανέδειξε τις αδυναμίες του υπάρχοντος ρυθμιστικού και κανονιστικού
πλαισίου στις τράπεζες, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν απέτρεψαν την εμφάνιση της
και σε κάποιες άλλες όμως, ενίσχυσαν την εξέλιξη τής.
Οι βασικότεροι στόχοι αυτής της εργασίας είναι:
•

Να εντοπιστούν οι μεγαλύτερες αδυναμίες της χώρας για την αποφυγή

της εισροής της οικονομικής κρίσης αλλά και της ανεξέλεγκτης πορείας της.
•

Η παρουσίαση του ρόλου του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και

το πλήγμα του από την οικονομική κρίση που επικρατεί.
•

Η περιγραφή της εποπτείας των τραπεζών, η εξέλιξη της και η επίδραση

της στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.
Όλα αυτά υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των τεσσάρων κεφαλαίων
της. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της χρηματοοικονομικής κρίσης
καθώς και στην ιστορική εξέλιξη όλων των κρίσεων που πέρασε η Ελλάδα.
Αναφέρονται ακόμη τα αίτια, οι συνέπειες αυτών όπως και τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για την εξάλειψη της. Επίσης επικεντρώνεται στην υπάρχουσα οικονομική
κρίση αλλά και στις προβλέψεις για την πορεία της.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, την
ιστορική εξέλιξη του και το ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αναφέρεται
επίσης στις εξελίξεις του, πριν και μετά την κρίση του 2010, καθώς και στους τρόπους
αντιμετώπισης αυτής της κρίσης.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναγράφεται η εποπτεία των τραπεζών που ονομάζεται
Βασιλεία του τραπεζικού συστήματος, η ευθύνη και οι επιπτώσεις της στο τραπεζικό
σύστημα της Ελλάδας.
Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η πραγματική εικόνα της επίδρασης
τη οικονομικής κρίσης στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας με την ανάλυση των
οικονομικών καταστάσεων των ελληνικών τραπεζών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η χρηματοοικονομική κρίση ορίζεται ως μια χρονική περίοδος κατά την οποία
μια οικονομία μειώνει συνεχώς την οικονομική δραστηριότητα της. Η οικονομική
δραστηριότητα αποτελεί κάθε αυξομείωση των μακροοικονομικών μεγεθών μιας
οικονομίας όπως είναι η απασχόληση , το εθνικό προϊόν , οι τιμές , οι επενδύσεις ,το
επιτόκιο (Δρα Θεόδωρου, 2011). Παράλληλα, η χρηματοοικονομική κρίση είναι μια
διατάραξη των χρηματοοικονομικών αγορών που συμβάλει στη μείωση των ευκαιριών
για επενδύσεις. Η διατάραξη αυτή των χρηματοοικονομικών αγορών έχει ως
αποτέλεσμα να μεταφέρεται η χρηματοοικονομική κρίση από μια χώρα σε άλλες χώρες
. Αυτό συμβαίνει γιατί :
•

όταν μειώνεται η ρευστότητα μιας χώρας τότε μειώνονται και οι θέσεις

εργασίας των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες , έτσι επηρεάζεται και η ρευστότητα των
άλλων χωρών.
•

όταν μειώνονται οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων επηρεάζονται

αρνητικά όλοι οι επενδυτές .
•

όταν υπάρχουν χρηματοοικονομική δεσμοί μεταξύ δύο χωρών ή

περισσότερων χωρών και υπάρξουν αρνητικά νέα για μια χώρα όπως είναι η κρίση ,
τότε αυτόματα έχουν αντίκτυπο και οι άλλες χώρες .
•

ο υπάρχον υψηλός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών έχει ως

αποτέλεσμα την υποτίμηση του νομίσματος .
•

οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών επηρεάζονται από τις μεταβολές

των τιμών και του εισοδήματος .
•

η κρίση σε μια χώρα προβληματίζει τους επενδυτές των διάφορων

χωρών που επιθυμούν να υλοποιήσουν κοινές αναπτυξιακές υποδομές .
Όταν μεταβάλλεται η οικονομική ισορροπία μιας χώρας τότε αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη διαταραχή της οικονομικής ισορροπίας και των άλλων χωρών. Έτσι
δημιουργείται διεθνής χρηματοοικονομική κρίση (Summers, 2000).
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1.2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι δυο μεγάλες οικονομικές κρίσεις που έπληξαν την χώρα μας ήταν την
περίοδο 1885 έως 1905 και η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 1920 στην καμπή της
μικρασιατικής εκστρατείας , συνέχισε το 1929 λόγο της κατάρρευσης των διεθνών
χρηματιστηρίων και κορυφώθηκε το 1933 με την παγκόσμια ύφεση.
Η πρώτη οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 1885 επήλθε λόγο της υποτίμησης
της δραχμής .Η αιτία της υποτίμησης αυτής είναι η υπερχρέωση της Ελλάδας όταν το
1879 συμβιβάστηκε με τους παλιούς ομολογιούχους των δανείων της επανάστασης και
της ανεξαρτησίας, με αποτέλεσμα την λήξει του εμπάργκο που είχαν υποβάλει οι
διεθνείς χρηματαγορές στην Ελλάδα. Η υπερχρέωση αυτή αύξησε τις διοικητικές και
στρατιωτικές δαπάνες και μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι εξαγωγές της χώρας .Η
υποτίμηση του νομίσματος οδήγησε το 1893 στην παύση των πληρωμών και συνεπώς
στην πτώχευση. Παρ’ όλα αυτά το 1897 ακολούθησε και η ήττα στον Ελληνοτουρκικό
πόλεμο και η υποτίμηση της δραχμής έφτασε το 42%. Έτσι το 1898 η Ελλάδα
οδηγήθηκε σε διεθνή οικονομικό έλεγχο με πρώτο διευθυντή έναν φιλέλληνα βρετανό
το Λώ. Η Ελλάδα χάρη στο διεθνή οικονομικό έλεγχο , στις θυσίες των πολιτών και
όλων των κομμάτων κατάφερε να επανέλθει η δραχμή σε πλήρη ισοτιμία με το χρυσό
φράνκο.
Το 1929 υπήρχε μια διεθνή κρίση , για την Ελλάδα όμως η κρίση αυτή ξεκίνησε
από το 1920. Από το 1905 η Ελλάδα είχε μια εμφανής άνθηση σε πολλούς τομείς όπως
στην ελληνόκτητη ναυτιλία και στα μεταναστευτικά εμβάσματα τα οποία κάλυπταν τα
ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου. Η οικονομία είχε αναπτυχθεί και αναπτυσσόταν
συνεχώς παρά τους πολέμους . Οι διεθνείς χρηματαγορές και εθνική τράπεζα δάνειζαν
συνεχώς το κράτος και όλα αυτά τα χρήματα τα απορροφούσαν οι στρατιωτικές
δαπάνες λόγο των πολέμων . Έτσι η Ελλάδα για άλλη μια φορά αύξησε τα ελλείμματα
της και τα χρέη της προς το δημόσιο με αποτέλεσμα να επανέλθει η κρίση για άλλη μια
φορά

με ελληνοτουρκικό πόλεμο. Η Γαλλία και η Αγγλία σταμάτησαν να

υποστηρίζουν την χώρα λόγο της επανόδου του Κωνσταντίνου. Επακολούθησε η
μείωση των αγορών επειδή σταμάτησαν να εμπιστεύονται την δραχμή προεξοφλώντας
έτσι την κρίση. Οι πράξεις των ελληνικών και των ξένων τραπεζών αλλά ακόμη και των

3

ιδιωτών ήταν πανικόβλητες, ψυχρές και λίγο ή πολύ κερδοσκοπικές με αποτέλεσμα το
1920 και το 1922 το ποσοστό αποτίμησης της δραχμής να φτάσει το 85%.
Για να λύσει το πρόβλημα η χώρα προσπάθησε να μετατρέψει την δραχμή για
την πληρωμή του χρέους . Έκοψε τα χαρτονομίσματα στα δύο , αντάλλαξε το μισό με
ομόλογα, επέβαλε τεράστιους περιορισμούς στις συναλλαγές και στις τράπεζες .Το
μόνο που δεν μπόρεσε να κάνει είναι να μειώσει τα στρατιωτικά έξοδα και να αυξήσει
τους φόρους. Το 1926 όμως η αποτίμηση του νομίσματος έφτασε το 93% με
αποτέλεσμα 1.350.000 κάτοικοι της χώρας άρχισαν να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες .
Από το 1924 η Κοινωνία των Εθνών σε συνεργασία με τον Διεθνή οικονομικό
έλεγχο άρχισε να κάνει ενέργειες για να βοηθήσει την κατάσταση. Επέτρεψε δάνειο για
την αποκατάσταση των προσφύγων, ενθάρρυνε τον εσωτερικό δανεισμό , είτε ήταν
ομολογιακός είτε τραπεζικός , καθώς και τον εξωτερικό δανεισμό για να υλοποιηθούν
δημόσια έργα. Το 1926 μέχρι το 1931 κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερά την
υποτίμηση του νομίσματος στο 93% χάρη της κυβέρνησης που κατάφερε έναν
συμβιβασμό με το χρέος αλλά και χάρη τον πολιτών που έφεραν νέες καταθέσεις στις
τράπεζες .Το 1928 ανέλαβε η νέα κυβέρνηση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο οποίος
παρέλαβε μια οικονομία σε ένα σταθερό επίπεδο εκείνη την εποχή.
Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε και η Τράπεζα Ελλάδος και έτσι μειώθηκε λίγο
το μονοπώλιο της Εθνικής Τράπεζας η οποία κερδοσκοπούσε έως τότε στο νόμισμα και
όριζε τους όρους των δανείων στο δημόσιο και στους ιδιώτες .Το 1930 υπογράφηκε η
σύμβαση της Χάγης έτσι επιτεύχθηκε ένας ευνοϊκός συμβιβασμός για δάνεια των
συμμάχων κατά τον παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι το 1931 το τραπεζικό σύστημα της
Ελλάδας ήταν υπό έλεγχο.
Το 1929 υπήρχε επίσης και η διεθνής χρηματιστηριακή κρίση η οποία κλόνισε
λίγο και την Ελλάδα . Η οικονομία μπορεί να άντεξε αυτή την χρηματιστηριακή κρίση
δεν θα μπορούσε με τίποτα όμως να αντέξει την παγκόσμια οικονομική ύφεση που
ακολούθησε. Το 1931 η ύφεση προκάλεσε προβλήματα σε πολλές χώρες όπως στην
Γ ερμανία , στην Αυστρία και στην Μ.Βρετανία η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
τον κανόνα χρυσού. Οι συνέπειες αυτής της ύφεσης είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί
η φορολογία ,να μειωθούν οι εισαγωγές , να απαγορευτούν οι εξαγωγές κεφαλαίων.
Όλα τα μέτρα αυτά προκάλεσαν ένα και μόνο πράγμα: την έλλειψη ρευστότητας .Η
χώρα μας το 1932 εγκατέλειψε οριστικά και επίσημα τον χρυσό και ανέστειλε τις
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πληρωμές των χρεολυσίων και των τόκων του δημόσιου χρέους. Αυτή η κρίση ήταν η
μεγαλύτερη όλης της σύγχρονης ιστορίας. Αφότου η Ελλάδα εγκατέλειψε τον χρυσό
κήρυξε οριστική πτώχευση. Η αποτίμηση της δραχμής αύξησε σημαντικά την σιτάρκεια
και βοήθησε στην εξαγωγή καλλιέργειας . Η δημιουργία της Αγροτικής Τράπεζας
συνέβαλε στην χρηματοδότηση και στην οργάνωση αγροτικών συνεταιρισμών. Στον
τομέα της βιομηχανίας οι περιορισμένες εισαγωγές βοήθησαν στην αύξηση της αξίας
παραγωγής . Η αύξηση της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων και της βιομηχανίας
οφείλεται στον τεράστιο προσφυγικό πληθυσμό. Στον τομέα του εμπορίου αυξάνονταν
συνεχώς τα κέρδη πραγματοποιώντας εξαγωγές συναλλάγματος παράνομα και
επανεισάγοντας ενός μέρους του για να το πουλήσουν στην μαύρη αγορά. Στον τομέα
της ελληνόκτητης ναυτιλίας η Ελλάδα διατήρησε μια από τις πρώτες θέσεις
παγκοσμίως.
Το 1932 όλες οι χώρες μέσα σε αυτές και η Ελλάδα μπόρεσαν να υποτιμήσουν
το νόμισμα τους , να οχυρωθούν μέσα στα σύνορα τους και να περιμένουν έστω και
μέσα στα πλαίσια της κρίσης ελπίζοντας να περάσει και να ανοίξουν οι αγορές ,να
δανειστούν ξένα κεφάλαια ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ξανά η οικονομία.
Η διεθνής κρίση δεν ξεπεράστηκε έτσι όμως ,την εξουδετέρωσε ο 2ος
παγκόσμιος πόλεμος με πολλές δαπάνες και με τίμημα πολλούς νεκρούς. Η Ελλάδα
σβήστηκε από την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο (Δερτίλης, 2010).
Η αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της χρηματοοικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα, απαιτεί πρώτα από όλα τον διαχωρισμό του χρέους και του ελλείμματος.
Έλλειμμα : είναι η διαφορά που προκύπτει από τα έσοδα της κυβέρνησης όπου
προέρχονται από φόρους και από τις δαπάνες όπως είναι η καταβολή μισθών στους
δημόσιους λειτουργούς. Αν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα τότε προκύπτει έλλειμμα
και η κυβέρνηση αναγκάζεται να προχωρήσει σε δανεισμό. Χρέος : είναι αυτός ο
δανεισμός που προκύπτει από το έλλειμμα. Αυτά τα δύο μεγέθη συνδέονται μεταξύ
τους αφού όταν αυξάνεται το έλλειμμα συνεπώς αυξάνεται και το χρέος της χώρας και
αντίστοιχα όταν αυξάνεται το χρέος, αυξάνεται και το έλλειμμα της χώρας θεωρώντας
τα υπόλοιπα δημοσιονομικά μεγέθη σταθερά. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πληρωμές των
τόκων από το χρέος αποτελεί δαπάνη για το κράτος και έτσι προσθέτονται στο ετήσιο
έλλειμμα.

5

Την δεκαετία του 1960 αλλά και του 1970 η Ελλάδα κρατούσε τα έσοδα και της
δαπάνες της σε μια ισορροπία . Την δεκαετία του 1980 το έλλειμμα άρχισε να
αυξάνεται. Οι δαπάνες υπερέβησαν τα έσοδα σε ποσοστό 8,1% του ΑΕΠ ανά έτος.
Εκείνη την περίοδο το μεγαλύτερο των χρημάτων που δαπανήθηκε ήταν για την
αύξηση μισθοδοσίας στο δημόσιο τομέα και για την αύξηση των συντάξεων ενώ οι
δαπάνες για επενδύσεις μειώθηκαν με ποσοστό που έφθανε μόνο το 25% των
χρημάτων. Αυτό συνέβη διότι υπήρχαν λίγα ιδιωτικά κεφάλαια χρηματοδότησης. Το
χρέος συνέχισε να αυξάνεται λόγο των ελλειμμάτων που βρισκόντουσαν σε υψηλά
επίπεδα από την πληρωμή των τόκων και την δεκαετία του 1990 αυξήθηκε στο 71% επί
του ΑΕΠ. Η αύξηση του χρέους είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση των επενδύσεων
όπως για παράδειγμα μείωση κατασκευής εργοστασίων και αυτοκινητόδρομων κ.α.
αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκε η κατανάλωση. Η χώρα έφτασε να έχει τεράστιο εξωτερικό
χρέος επειδή η κυβέρνηση δανείζονταν από ξένους. Εξωτερικό χρέος δημιουργείται
όταν η κυβέρνηση ή ο ιδιωτικός τομέας δανείζονται από χώρες του εξωτερικού. Ένα
παράδειγμα εξωτερικού χρέους είχε συμβεί και στην Ισπανία. Οι ισπανικές τράπεζες
δανείζονταν από τις τράπεζες του εξωτερικού για να μπορούν να παρέχουν δάνεια
στους πολίτες της χώρας ώστε να μπορούν να αγοράζουν τα σπίτια που ήθελαν τα
οποία είχαν υπέρογκες τιμές. Στην περίπτωση της Ελλάδας όμως ο ιδιωτικός τομέας δεν
επηρέασε το εξωτερικό χρέος , αφού οι αποταμιεύσεις των ελλήνων πολιτών αρκούσαν
για να καλυφθούν τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα. Άρα για το εξωτερικό χρέος της
χώρας μας ευθύνεται μόνο η κυβέρνηση οι οποία δανείζονταν συνέχεια από το
εξωτερικό. Το 2009 το εξωτερικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας το οποίο ταυτίζεται με το
εξωτερικό χρέος έφθασε στο 89% του ΑΕΠ.
Όταν μια χώρα δανείζεται από το εξωτερικό καταναλώνει περισσότερο από ότι
παράγει. Αυτή η κατανάλωση προέρχεται από εισαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα
χρησιμοποιώντας τα χρήματα τα οποία δανείστηκε από τις χώρες αυτές. Έτσι λοιπόν
και στην Ελλάδα οι πολίτες κατανάλωναν εισαγόμενα αγαθά με τα χρήματα που είχε
δανειστεί η κυβέρνηση από το εξωτερικό. Τα χρήματα του δανεισμού τα διοχέτευε η
κυβέρνηση στους πολίτες με διάφορους τρόπους όπως για παράδειγμα μέσω των
μισθών των δημόσιων υπαλλήλων ,των πληρωμών σε προμηθευτές του κράτους και
στις συντάξεις .Λόγο των υψηλών εισοδημάτων των πολτών κατανάλωναν περισσότερο
από ότι παρήγαγε η χώρα. Την δεκαετία του 1990 το ετήσιο ποσοστό δανεισμού ανήλθε
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στο 4,1% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο. Αν και αυτό το ποσοστό είναι υψηλό κατά την
δεκαετία του 2000 αυξήθηκε και άλλο αγγίζοντας το 10,2%. Αποτέλεσμα αυτού είναι
ότι το εξωτερικό χρέος έφθασε το 2000 σε ποσοστό 42,7% επί του ΑΕΠ και 82,5% το
2009. Η Ελλάδα το 2000 χρεώθηκε πάρα πολύ στους ξένους διότι εισήγαγε
περισσότερο σε σύγκριση με τις εξαγωγές της παρόλο που δεχόταν μικρότερες εισροές
κεφαλαίου από την ΕΕ και παρόλο που ήταν ήδη υπερχρεωμένη.
Την δεκαετία του 2000 άρχισαν να αυξάνονται οι επενδύσεις, λόγο της
διοργάνωσης των ολυμπιακών αγώνων. Η αύξηση των επενδύσεων οδηγεί σε μείωση
της αποταμίευσης καθώς οι πολίτες-επενδυτές καταφεύγουν σε αποδοτικότερες λύσεις
από τα καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες. Επιπλέον, οι αποδόσεις των
ομολόγων και των μικρών επιτοκίων σε καιρό ανάπτυξης παρουσιάζουν μικρότερη
απόδοση και συνεπώς περιορισμένη ζήτηση από τους καταθέτες-επενδυτές. Οι έλληνες
πολίτες εκείνη την περίοδο δεν πραγματοποιούσαν πολλές αποταμιεύσεις και
ταυτόχρονα οι τράπεζες έδιναν καταναλωτικά δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Έτσι οι
πολίτες εξοικονομούσαν πολλά χρήματα ώστε να χρηματοδοτούν δανειακά τους
συμπολίτες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα οι αποταμιεύσεις να μην
επαρκούν για την αγορά ομολόγων που εκδίδονται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση
μετά από όλα αυτά στράφηκε για ακόμη μια φορά στο δανεισμό από το εξωτερικό
,ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ,με αποτέλεσμα να αυξηθεί το εξωτερικό χρέος της
.Σε αυτήν την περίπτωση ο μόνος τρόπος να καταφέρει να αποπληρώσει το χρέος είναι
να προβεί σε αναδιάρθρωση. Έτσι όταν αποπληρωθεί το χρέος της , θα μειωθεί και το
έλλειμμα της.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική κρίση είναι η έλλειψη
της ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα αυτή την στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα από τον
συνδυασμό του υψηλού χρέους, του μεγάλου ελλείμματος και της έλλειψης
ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον πρέπει να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά της και να
εμφανίσει πλεόνασμα.
Στόχος των μεταρρυθμίσεων στις οποίες συμφώνησε η Ελλάδα με τους
δανειστές της δηλαδή με την ΕΕ και το ΔΝΤ
(Μπαζιωτόπουλος, 2010).
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είναι η αποπληρωμή του χρέους

1.3 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Όταν η οικονομία χάνει την ισορροπία της και οι αγορές παύουν να είναι
αποτελεσματικές στη μεταφορά κεφαλαίων για συμφέρουσες επενδύσεις τότε υπάρχει η
εκδήλωση της κρίσης . Τα αίτια της κρίσης είναι :
•

η αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση αυτή προκαλεί μείωση δανειακών

κεφαλαίων που επηρεάζει ταυτόχρονα στην μείωση των επενδύσεων αλλά και της
γενικής οικονομικής δραστηριότητας (Mankiw, 1986).
•

η μείωση των τιμών των μετοχών. Η μείωση αυτή προκαλεί στη μείωση

της καθαρής αξίας των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι επιχειρήσεις να
δανείζονται τα κεφάλαια που χρειάζονται από τους δανειστές τους. Η οικονομική
δραστηριότητα μειώνεται εξαιτίας αυτής της απροθυμίας των δανειστών (Greenwald,
Stiglitz, and Weiss, 1984),
•

η αύξηση της αβεβαιότητας . η αύξηση της αβεβαιότητας δεν βοηθά

τους δανειστές να εντοπίσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες με αποτέλεσμα να μειώνονται
οι επενδύσεις αλλά και η οικονομική δραστηριότητα της χώρας,
•

η μη αναμενόμενη πτώση του επιπέδου των τιμών. Η πτώση του

επιπέδου των τιμών προκαλεί μείωση της καθαρής αξίας των επιχειρήσεων και έχει τα
ίδια αποτελέσματα με την μείωση των τιμών των μετοχών δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν
μπορούν να δανειστούν κάποια κεφάλαια που χρειάζονται και η οικονομική
δραστηριότητα επηρεάζεται από την απροθυμία των δανειστών,
•

οι τραπεζικοί πανικοί. Συμβαίνει όταν ένας μεγάλο ποσοστό των

πελατών της τράπεζας αποσύρουν τις καταθέσεις τους διότι θεωρούν ότι η τράπεζα
είναι, ή μπορεί να γίνει αναξιόχρεη. Καθώς ο τραπεζικός πανικός προχωρά, δημιουργεί
μία ορμή με τρόπο αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Όσο περισσότεροι άνθρωποι
αποσύρουν τις καταθέσεις τους, τόσο η πιθανότητα χρεοκοπίας της τράπεζας αυξάνεται
και αυτό ενθαρρύνει ακόμα περισσότερες αποσύρσεις καταθέσεων. Η διαδικασία αυτή
μπορεί να φτάσει τις τράπεζες στη πτώχευση. Επίσης μειώνονται οι επενδύσεις και
γενικά η οικονομική δραστηριότητα της χώρας.
Η κρίση της δεκαετίας του 2000 όμως δεν επηρεάστηκε τόσο από τους
παραπάνω παράγοντες, όσο από την πολιτική του τραπεζικού συστήματος που υπήρχε
εκείνη την περίοδο.
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Στην στεγαστική πίστη, οι τράπεζες έδιναν στεγαστικά δάνεια χαμηλής
εξασφάλισης

ενώ

στα

πλαίσια

ανάπτυξης

των

επιχειρηματικών

δανείων,

χρηματοδοτούσαν μη φερέγγυους δανειολήπτες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι τα
δάνεια τελικά δεν θα έμεναν στον ισολογισμό των τραπεζών. Επίσης χρησιμοποιούσαν
και την ρευστότητα από την πώληση για την παραγωγή νέων δανείων με αποτέλεσμα
να πραγματοποιούν περισσότερα κέρδη χωρίς όμως οι επενδυτές να γνωρίζουν τον
κίνδυνο .Τα πιο σημαντικά αίτια αυτής της κρίσης είναι:
•

Η υπερβολική χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων από τις

επιχειρήσεις .
•

Η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων από τους καταναλωτές .

•

η ελλείπεις διαβάθμιση του πιστοληπτικού κινδύνου ομολόγων με

μειωμένη εξασφάλιση.
•

Το σύστημα αμοιβής στο χρηματοπιστωτικό τομέα των υψηλά

ιστάμενων στελεχών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνητρο για την λήψη
επικίνδυνων αποφάσεων χωρίς βέβαια να ενδιαφέρονται για τις συνέπειες της τράπεζας
που διοικούν από τις επιλογές που έκαναν.
•

Οι επενδυτικές τράπεζες που δημιούργησαν πολύπλοκα ομόλογα έχουν

μεγάλο μερίδιο ευθύνης.
Το τραπεζικό σύστημα όλης της Ευρώπης δεν μπορεί να αντέξει καμία άλλη
ζημιά. Όταν μια χώρα έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα τότε θέτει σύντομα σε κίνδυνο
το σύνολο του τραπεζικού συστήματος λόγο του μεγάλου βαθμού διασύνδεσης του.
Μέχρι όμως να λυθούν όλα τα προβλήματα των ισολογισμών των τραπεζών και
των χρηματοπιστωτικών αγορών θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος (ΐη, χ.χ).

1.4 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Αναμενόμενο αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης είναι η αύξηση της
ανεργίας και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων. Ακόμη στο τομέα του εμπορίου
δυσκολεύει η κατάσταση καθώς οι πελάτες των ελεύθερων επαγγελματιών
ελαττώνονται συνεχώς . Μια από τις κυριότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι
η εξαγορά των μικρών επιχειρήσεων που είτε χρεοκόπησαν ή δεν μπόρεσαν να
ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Το ίδιο
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συμβαίνει και στον τραπεζικό τομέα. Οι άνθρωποι που ζούνε στην περιφέρεια και στα
χωριά πηγαίνουν στα αστικά κέντρα με την ελπίδα να βρούνε εργασία αυτή όμως η
αύξηση του πληθυσμού δημιουργεί πρόσθετα κοινωνικά προβλήματα.
Όλες αυτές οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης προκαλεί την οργή των
πολιτών κατά της κυβέρνησης με αποτέλεσμα να διοργανώνουν πορείες,
διαδηλώσεις και συγκρούσεις πολιτών με την αστυνομία (Μπουσμπουρέλης, 2009).
Όσο και αν οι τράπεζες στόχευσαν στην αύξηση της ρευστότητας στην
αγορά και στη μείωση των επιτοκίων οι αρνητικές επιπτώσεις ήταν πολλές. Μειώθηκαν
οι επενδύσεις και ταυτόχρονα υπάρχει φόβος και αγωνία των πολιτών ώστε να μη
χάσουν τα σπίτια τους, τις αποταμιεύσεις τους και τις συντάξεις τους. Στην χώρα μας τα
τελευταία χρόνια το δημόσιο χρέος αυξάνονταν συνεχώς. Δανείστηκε χρήματα για
επενδυτικά έργα ώστε να εκσυγχρονιστεί η χώρα και για τις υποχρεώσεις της ώστε να
υλοποιηθούν οι ολυμπιακοί αγώνες το 2004. Ο υπερβολικός δανεισμός αυτός είχε ως
συνέπεια την μείωση της φερεγγυότητας του ελληνικού κράτους από τους δανειστές,
καθώς οι πλεονασματικές μονάδες δεν δανείζουν χρήματα σε αδύνατες οικονομικά
χώρες .Έτσι το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη αύξηση επιτοκίου του δανεισμού της
Ελλάδας , η οποία δεν βοηθά καθόλου για στην εξυγίανση της οικονομικής κρίσης
αντιθέτως αυξάνει τον κίνδυνο προσαύξησης της ανταμοιβής (Heinrich, 2007).
Πιο συγκεκριμένα οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης επηρεάζουν πολλούς
κλάδους της οικονομίας όπως :
•

Το χρηματιστήριο επηρεάζεται αρνητικά με την πτώση των μετοχών.

•

Οι μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν , με αποτέλεσμα να

στρέφονται σε παραβατικές πράξεις ή ακόμη και να φύγουν σε άλλες χώρες της ΕΕ
•

Οι νέοι που είτε μένουν άνεργοι, είτε δουλεύουν ανασφάλιστοι με

αμοιβές από 400-700 Ευρώ χωρίς συγκεκριμένα ωράρια.
•

Πολλές επιπτώσεις φαίνεται να έχει και ο κλάδος της υγείας λόγο της

οικονομικής κρίσης, καθώς αυξάνεται ο φόβος για το αύριο, το κλείσιμο των
επιχειρήσεων, η αύξηση της ανεργίας και η αδυναμία πληρωμών. Οι ειδικοί που
ασχολούνται με την επιδημιολογία παρατηρούν ότι η οικονομική κρίση σχετίζεται τόσο
με τα αυξημένα ψυχοπαθολογικά περιστατικά όπως το άγχος και η κατάθλιψη όσο και
με τις σωματικές επιπτώσεις όπως την αύξηση αυτοκτονιών και των εμφραγμάτων.
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Οι δείκτες της υγείας την περίοδο της οικονομικής κρίσης αντί να βελτιώνονται,
χειροτερεύουν αφού το στρες που δημιουργείται από την οικονομική κρίση οδηγεί σε
μια ανθυγιεινή συμπεριφορά που έχει σχέση με το φαγητό, με διαταραχές στον ύπνο και
με την χρήση αλκοολούχων και διάφορων ουσιών. Για αυτούς τους λόγους
επισημαίνουν οι ειδικοί ότι η φτώχεια είναι η πρώτη αιτία θανάτου (express, 2010α).
•

Ο τουρισμός επηρεάζεται σημαντικά λόγο των εισοδημάτων των

επισκεπτών τα οποία μειώνονται.
•

Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας αφού τα έσοδα συνεχώς

μειώνονται.
•

Οι ρυθμοί των επενδύσεων μειώνονται. Η μείωση των πωλήσεων και

συνεπώς η μείωση των καθαρών κερδών δυσκολεύει τους επιχειρηματίες να
εκδηλώσουν προθυμία για μια επενδυτική ενέργεια (express, 2010β).
Εκτός από τους πολίτες που μειώθηκαν τα εισοδήματα τους και δεν μπορούσαν
να ανταπεξέλθουν στα δάνεια , η ρευστότητα των τραπεζών επηρεάστηκε αρνητικά με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερη δυσκολία και κόστος δανεισμού από τις
τράπεζες. Τέλος η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δηλαδή το 83% υποστηρίζει ότι λόγο
της οικονομικής κρίσης έχει επηρεαστεί όλη η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε το 2011 για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας
υποστηρίζουν ότι οι κλάδοι που επηρεάστηκαν πολύ από την οικονομική κρίση είναι: ο
κλάδος ξυλείας και επιπλοποιίας και ο κλάδος δομικών υλικών(πίνακας 1)
(Επιστημονικό Μάρκετινγκ, 2009).

1.5
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα είναι αντιμέτωπη με την
χειρότερη ύφεση της μεταπολεμικής περιόδου. Ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε
σημαντικά το 2009 στο -0,5% το 2010 όμως υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη. Η κρίση
αφορά όλες τις χώρες είτε τις φτωχές χώρες ή πλούσιες ,ανοικτές ή κλειστές οικονομίες
είτε για χώρες που έχουν επεκτατική ή συντηρητική πολιτική. Καμία χώρα δεν μπόρεσε
να αποφύγει την προσγείωση της οικονομίας της , απλά κάποιες χώρες είχαν λιγότερες
αρνητικές επιπτώσεις από την επίδραση της κρίσης. Η Ελλάδα έφτασε στο στάδιο της
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ύφεσης με καθυστέρηση επειδή είναι μια κλειστή οικονομία και δεν επηρεάστηκε
άμεσα από το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Το πρόβλημα της Ελλάδας
είναι μακροχρόνιο εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνιστικότητας και φυσικά του μεγάλου
δημόσιου χρέους της το οποίο αυξάνεται συνεχώς λόγω του ασφαλιστικού.
Για να μην μείνει η κρίση της Ελλάδας σε στασιμότητα διαρκείας θα πρέπει να
πάρει δραστικά μέτρα επίλυσης των προβλημάτων της. Δύο είναι τα προβλήματα που
συνεχίζουν να συντηρούν την οικονομική κρίση. α) Η έλλειψη φερεγγυότητας και β) η
έλλειψη ρευστότητας . Η έλλειψη φερεγγυότητας : οι απώλειες στην αξία στοιχείων του
ενεργητικού των ΧΙ δημιουργούν απομειώσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με
αυξήσεις κεφαλαίων, προκαλώντας έτσι χρεοκοπίες. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης
είχαν λύσει εν μέρη το πρόβλημα όμως οι νέες απώλειες που εμφανίστηκαν το
ξαναέφεραν στην επιφάνεια. Το ΔΝΤ εκτίμησε ότι οι απομειώσεις θα φτάσουν τα 2.2
τρις ενώ άλλοι οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν μεγαλύτερη αύξηση. Αυτό
επηρεάζει πολύ τον τραπεζικό τομέα και για την επίλυση του προβλήματος περιόρισε
την παροχή νέων δανείων. Στις χώρες του εξωτερικού οι τράπεζες δάνειζαν 50 φορές τα
ίδια κεφάλαια τους. Το χάσμα κεφαλαίων αυτό που δημιουργήθηκε στο νέο δανεισμό
αλλά και στην ανανέωση των παλαιών δανείων είχε τεράστια επίπτωση στην οικονομία.
Στην Ελλάδα ευτυχώς αυτό το πρόβλημα δεν ήταν σε τόσο υψηλό βαθμό. Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση σε σχέση με τα δάνεια που πρόσφεραν. Όσο
αφορά το δεύτερο πρόβλημα προκύπτει από τις τράπεζες οι οποίες προτιμούν να
τοποθετούν την υπερβάλλουσα ρευστότητα στην κεντρική τους τράπεζα με χαμηλό
επιτόκιο παρά να την δανείζουν σε άλλες τράπεζες. Στις χώρες της νέας Ευρώπης όπου
οι ελληνικές τράπεζες έχουν παρουσία , το πρόβλημα είναι έντονο. Όσο υπάρχουν
αυτά τα προβλήματα η κρίση υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει.
Η χρηματοοικονομική κρίση της Ελλάδας συνεχίζεται όχι τόσο από τα
προβλήματα που προανέφερα πιο πάνω αλλά από τα ομόλογα του δημοσίου. Υπάρχει
μια παύση πληρωμών του δημοσίου στους ομολογιούχους κατά 20%. Αυτό το
πρόβλημα θα λυθεί μόνο εάν αμβλυνθούν οι μακροχρόνιες ανισορροπίες ,οι οποίες
είναι: α) η ελλιπής ανταγωνιστικότητα η οποία οφείλεται στην γραφειοκρατία στην
ολιγοπωλιακή διάρθρωση των αγορών κλπ. β) η γήρανση του πληθυσμού και γ) πιέσεις
στα δημόσια οικονομικά. Έτσι για να αναπτυχθεί η οικονομία θα πρέπει να γίνουν
αλλαγές στο σύστημα υγείας ,στις εταιρείες του δημοσίου, στο εκπαιδευτικό σύστημα
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το οποίο πρέπει να ανανεωθεί ώστε να γίνουν αντιληπτές οι σύγχρονες ανάγκες της
κοινωνίας. Στο ολιγοπωλιακό εμπόριο το οποίο δημιουργεί τεράστια διαφορά μεταξύ
παραγωγών και καταναλωτών και τέλος στο ασφαλιστικό λόγο της γήρανσης του
πληθυσμού που γίνεται όλο και πιο έντονη (Γκίκας Χαρδουβέλης, 2009).
Κάποια επιπλέον μέτρα που πρέπει να πάρει η χώρα μας για την εξάλειψη της
οικονομικής κρίσης είναι :
•

Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής , η οποία

αποτελεί κύρια αιτία του ελλείμματος και εξαιτίας της η κυβέρνηση αδυνατεί να
παρέχει κρατικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η φοροδιαφυγή είναι συνήθεις
φαινόμενο στην Ελλάδα και πρέπει να θεσμοθετηθούν αρκετά κίνητρα για την
αποτροπή της (Μπαζιώτοπουλος, 2010).
•

Η πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις

•

Να παρέχουν ενισχύσεις και κίνητρα για να διατηρηθούν οι υφιστάμενες

θέσεις εργασίας (Επιστημονικό Μάρκετινγκ, 2009).
•

Να διακοπεί η διαφθορά στον δημόσιο τομέα. Και αυτό όπως και η

φοροδιαφυγή είναι συνήθεις φαινόμενο στην Ελλάδα και για να αποτραπεί αυτό θα
πρέπει να ληφθούν πιο αυστηρές ποινές, απαιτείται ο εκμοντερνισμός των λογιστικών
πρακτικών , η απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις συναλλαγές κράτους
και των πολιτών και τέλος η θέσπιση μεγαλύτερης ανωνυμίας κατά τις συναλλαγές
αυτές (Μπαζιώτοπουλος, 2010).
•

Ένα βασικό πρόβλημα που έχω αναφέρει ξανά είναι ανταγωνιστικότητα

της χώρας και μπορεί να την βελτιώσει αντιμετωπίζοντας την γραφειοκρατία ιδιαίτερα
στους ασφαλιστικούς φορείς και στις οικονομικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να ενισχύσει
την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Ακόμη
πρέπει να καθιερωθεί το σταθερό και κανονιστικό πλαίσιο και τέλος να υπάρχουν
αυξημένα κίνητρα στις επιχειρήσεις για νέες επενδύσεις (express, 2010β).
Όταν ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα μέτρα και διαφοροποιηθούν όλες αυτές οι
πράξεις τόσο από το κράτος όσο και από τους πολίτες τότε θα υπάρξει σωτηρία για την
χώρα.
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1.6
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η οικονομική κρίση άρχισε από την οικονομική δυσπραγία, που ήρθε στην
Ελλάδα λόγω της διεθνούς ύφεσης και η οποία έδειξε την υπερχρέωση του ελληνικού
δημοσίου και την πιθανή αδυναμία ελέγχου του τεράστιου χρέους του. Το ελληνικό
πρόβλημα είναι η κορυφή του παγόβουνου σε μια νομισματική ένωση η οποία δεν έχει
σταθερά δημοσιονομικά θεμέλια και έτσι η κρίση μετατράπηκε σε κρίση της
Ευρωζώνης. Το κύριο βάρος που αυξάνει την οικονομική κρίση όπως έχει αναφερθεί
και σε άλλο κεφάλαιο είναι το δημόσιο χρέος (διάγραμμα 1).
Από το 2007 έως το 2011 παρατηρούμε το χρέος της Η.Π.Α. να αυξάνεται κατά
37,2 μονάδες του ΑΕΠ, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 38 μονάδες και στην Ελλάδα 43,8
μονάδες. Η μεταβολή του χρέους είναι πολύ σημαντικές σε διεθνές επίπεδο γιατί η
χρηματοοικονομική κρίση προξένησε την παρέμβαση των αρχών με πακέτα διάσωσης
,μείωσε τα φορολογικά έσοδα αλλά και ανάγκασε τις κυβερνήσεις σε επεκτατική
δημοσιονομική πολιτική. Επίσης τα επιτόκια εξωχρηματιστηριακών προθεσμιακών
συμβολαίων

ανταλλαγής

πιστωτικού

κινδύνου

μακροπρόθεσμων

ομολόγων

παρατηρήθηκε ότι στα μέσα Οκτωβρίου 2009 στην αγορά CDS, η ασφάλιση των
αγοραστών ελληνικών ομολόγων κόστισε περίπου 130 μονάδες βάσης ή 1,3% το ίδιο
με τα ιρλανδικά. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής ελληνικού πενταετούς ομολόγου
ονομαστικής αξίας 10.000.000€ θα έπρεπε να πληρώνει για την ασφάλεια 130.000€ το
χρόνο για την πενταετία αυτή. Από τον Νοέμβριο του 2009 το κόστος ασφάλισης των
αγοραστών ελληνικών ομολόγων εκτοξεύτηκε στα ύψη με πολλά σκαμπανεβάσματα
λόγο οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη.
Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 στην διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής
ήταν 970 μονάδες βάσης το οποίο είναι πολύ υψηλό. Από τα μέσα του Οκτωβρίου
2009 η χώρα θεωρείται πολύ επικίνδυνη. Αντίθετα η Γερμανία είναι λιγότερο
επικίνδυνη και από τα τέλη του Απριλίου που επιδεινώθηκε περισσότερο η κατάσταση
υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι η Ελλάδα βαίνει προς την χρεοκοπία. Κάτι τέτοιο όμως
θα προκαλούσε αναταράξεις και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης μέσω της
έκθεσης των τραπεζών τους σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Επίσης παρατηρήθηκε ότι
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το διάστημα Σεπτεμβρίου 2009- Φεβρουαρίου 2011 τα ασφάλιστρα της Ελλάδας είναι
τα υψηλότερα και οι διακυμάνσεις τους μεγαλύτερες, η κατεύθυνση όμως των
αυξομειώσεων τους είναι κοινή με την κατεύθυνση των αυξομειώσεων των υπόλοιπων
χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι κοινοί παράγοντες επηρέαζαν τα
ασφάλιστρα στις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά με διαφορετική ένταση.
Η Ελλάδα είναι μια κλειστή οικονομία έτσι δεν επηρεάστηκε αμέσως από την
ύφεση της Ευρώπης το 2008 ούτε είχε τραπεζικά προβλήματα όπως άλλες χώρες της
Δυτικής Ευρώπης. Δυστυχώς όμως αυτή η συνεχής ύφεση της Ευρώπης επηρέασε και
την χώρα μας και έτσι μπήκε σε στενωπό διαρκείας. Οι ελληνικές εξαγωγές
επηρεάστηκαν στο τέλος του 2008 μαζί με τις εξαγωγές άλλων χωρών. Έτσι το 2009 η
οικονομία της Ελλάδας συρρικνώνεται κατά -2,3% και στην Ευρωζώνη κατά -4,1%.
Από το 2010 όμως αυτό αλλάζει γιατί η ευρωπαϊκή οικονομία σταθεροποιήθηκε και
ανάκαμψε ενώ η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας επιδεινώθηκε περισσότερο.
Η κρίση ανέδειξε τις προϋπάρχουσες μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες
και

διαρθρωτικές

αδυναμίες

της

ελληνικής

οικονομίας

όπως

το

έλλειμμα

ανταγωνιστικότητας και την οργανωτική ανεπάρκεια του κράτους. Οι ανισορροπίες
αυτές εμφάνισαν τα δύο ελλείμματα: το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
και το δημοσιονομικό έλλειμμα (διάγραμμα 2). Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το
έλλειμμα της ανταγωνιστικότητας το οποίο επιδεινώνεται συνεχώς σύμφωνα με τους
δείκτες

της

παγκόσμιας

τράπεζας.

Το

έλλειμμα

της

ανταγωνιστικότητας

αντικατοπτρίζεται τόσο στο τεράστιο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών όσο και στον
υψηλότερο ελληνικό πληθωρισμό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα
αγοράζει πολύ περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από ότι πουλάει στους ξένους. Δεν
έχει την ικανότητα να παράγει ανταγωνιστικά αγαθά και υπηρεσίες με αποτέλεσμα το
εξωτερικό χρέος να αυξηθεί 184% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2010.
Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας τώρα είναι πιο εμφανές. Η Ελλάδα
δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το όριο του
3% του ΑΕΠ από τότε που εισήχθη στην ζώνη του Ευρώ. Οι Buiter και Ranbari 2011
υποστηρίζουν ότι για την οικονομική κρίση της Ελλάδας δεν φταίει η διεθνής ύφεση
αλλά οι ανισορροπίες της χώρας. Το 2009 με τις εκλογές του Οκτωβρίου
αποκαλύφθηκε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Στις 19 Οκτωβρίου ο
υπουργός οικονομικών ενημέρωσε την ECOFIN ότι το έλλειμμα της Ελλάδας το 2009
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θα έφτανε το 12.5% αντί για το 6% που ήταν η προηγούμενη ενημέρωση προς το
ECOFIN στις αρχές Οκτωβρίου.
Μετά από πολλές αναθεωρήσεις καταλήξαμε τελικά σε ένα έλλειμμα 15,4%
του ΑΕΠ με την τελευταία αναθεώρηση των στοιχείων από την Eurostat στις 15
Νοεμβρίου 2011. Ίδια εξέλιξη υπήρχε και για τα στοιχεία του χρέους (πίνακας 3). Η
αποκάλυψη αυτή για την ελληνική δημοσιονομική εκτροπή προκάλεσε αλυσιδωτές
αντιδράσεις. Οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι οίκοι αξιολόγησης οι οποίοι
επανεξέτασαν την περίπτωση της Ελλάδας και οι υποβαθμίσεις της Ελλάδας ήταν
διαδοχικές με συνέπεια η αξιοπιστία της προς τις αγορές να κλονιστεί.
Η ορθολογικότερη διαχείριση και δημοσιοποίηση των μακροοικονομικών
στοιχείων πιθανότατα να προετοίμαζε τις και τις αγορές ώστε να αποφευχθούν τα
υφιστάμενα υψηλά επιτόκια δανεισμού. Παρ’ όλα αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα
ότι το επιχείρημα φαίνεται να είναι πολιτικό παρά οικονομικό αφού βλέπουμε ότι η
κρίση συνεχίζεται και επεκτείνεται εκτός Ελλάδας και μετά από ένα χρόνο της
ανακοίνωσης των στοιχείων. Ο προϋπολογισμός του 2010 ο οποίος κατατέθηκε τον
Δεκέμβριο του 2009 περιλάμβανε μια σειρά από μέτρα για την μείωση του ελλείμματος
κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες και για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Τα μετρά
περιελάμβαναν πάγωμα νέων προσλήψεων για το 2010 εκτός από τους τομείς υγείας
,εκπαίδευσης και ασφάλειας και μία πρόσληψη για κάθε πέντε απολύσεις στο δημόσιο
τομέα για το 2011. Περιορισμός των συμβασιούχων, πάγωμα μισθών πάνω από 2000€
και εξαγγελίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Υπήρχαν όμως και
αυξήσεις συντάξεων και μισθών των δημόσιων υπαλλήλων λίγο πάνω από τον
πληθωρισμό ως μέρος ενός πακέτου 2,6 δις ή 1,1% του ΑΕΠ για την στήριξη των
εισοδηματικά κατωτέρων στρωμάτων αλλά και για την αύξηση της συνολικής ζήτησης.
Για την Ελλάδα το κόστος δανεισμού αυξάνεται συνεχώς. Στις 15 Ιανουαρίου
2010 η κυβέρνηση της Ελλάδας ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα σταθερότητας και
ανάπτυξης. Το πρόγραμμα προέβλεπε να μειωθεί το έλλειμμα κατά 4 ποσοστιαίες
μονάδες το 2010 και κάτω από το 3% μέχρι το τέλος του 2012. πέρα από τα
προηγούμενα μέτρα έθεσε επιπλέον μέτρα για την αύξηση των εσόδων όπως : αύξηση
ΦΠΑ, αύξηση φόρων σε τσιγάρα και οινοπνευματώδη ποτά καθώς και επιπρόσθετες
μειώσεις προσλήψεων και μείωση επιδομάτων των δημόσιων υπαλλήλων. Υπάρχουν
επίσης και διαρθρωτικά μέτρα όπως ανεξαρτητοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας και

16

νέος τρόπος σχεδιασμού, παρακολούθησης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι
αγορές όμως δεν πείθονται με όλα αυτά καθώς αντιλαμβάνονται ότι δεν
πραγματοποιείται προσπάθεια μείωσης των ανεξέλεγκτων δαπανών παρά μόνο αύξηση
των εσόδων και ζητούν πιο δραστικά και μόνιμα μέτρα. Τα επιτόκια συνεχίζουν να
αυξάνονται.
Μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από το Ντάβος της Ελβετίας
ακολούθησε η κορύφωση των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων που προήλθε από
την διατύπωση ανησυχιών των ξένων ηγετών για πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδος. Ο
πρωθυπουργός στη συνέχεια ανακοινώνει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, με σκοπό
τον περιορισμό του ελλείμματος, που περιλαμβάνουν πάγωμα μισθών στο δημόσιο,
αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης και αύξηση στο φόρο καυσίμων. Δύο στους τρείς
έλληνες επικροτούν την απόφαση αυτή και έτσι οι αγορές ηρεμούν και τα επιτόκια
μειώνονται βραχυπρόθεσμα. Ακολουθεί μια περίοδος σχετικής ηρεμίας στις αγορές
αλλά και αδράνεια της ΕΕ για την παροχή πιο συγκεκριμένης στήριξης στην Ελλάδα.
Στις 3 Μαρτίου η κυβέρνηση ανακοινώνει νέο πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει
αύξηση ΦΠΑ στο 23%, νέες αυξήσεις έμμεσων φόρων , νέους φόρους στην περιουσία,
περικοπή του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, περικοπές 30% από το δώρο
Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινής άδειας του ΔΥ, πάγωμα των συντάξεων του
δημοσίου και άλλα πρωτοφανή μέτρα για εκείνη την περίοδο. Συνολικά μέτρα ύψους
4,8 δις € ή 2% του ΑΕΠ. Στις 25 Μαρτίου η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί ένας
μηχανισμός χρηματοδότησης με την συμμετοχή του ΔΝΤ για να βοηθήσει την Ελλάδα
ενώ παράλληλα υπήρχε και η πρόταση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού
ταμείου στα πρότυπα του ΔΝΤ. Ακόμη ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να δέχεται
κρατικά ομόλογα πιστοληπτικής αξιολόγησης ΒΒΒ και μετά το 2010 με έκπτωση όμως
στον υπολογισμό της αξίας τους ως εχέγγυο. παρά τις έντονες αντιδράσεις που ξεκινούν
από την αγορά, την νέα ανοδική πορεία των επιτοκίων, τις αμφιβολίες στο εσωτερικό
της ΕΕ για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να ανταπεξέλθει και σε συνδυασμό με την
από υποβάθμιση των οίκων αξιολόγησης στις 23 Απριλίου, η Ελλάδα ζητά την ένταξη
της στο μηχανισμό στήριξης αφού το κόστος δανεισμού εκτοξεύεται σε μη διαχειρίσιμα
ύψη ενώ ο φόβος χρεοκοπίας πλέον είναι μεγάλος.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2011 η οικονομική κρίση συνεχίζει να επηρεάζει την
πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι αγορές δεν έχουν ησυχάσει ακόμα παρά τις
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προβλέψεις της Τρόικας για τους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας που
αναμένονται θετικοί από το 2012 και έπειτα. Οι θετικές προβλέψεις της Τρόικας για το
ΑΕΠ , τον πληθωρισμό, τα περιθώρια επιτοκίων με τα αντίστοιχα γερμανικά αλλά και
τα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης 6% του ΑΕΠ παρουσιάζει το χρέος
να φτάνει το 15,8% του ΑΕΠ το 2012 και το 2013 πριν αρχίσει να μειώνεται σταδιακά
ώστε να φτάσει περίπου στο 131% το 2020. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να είναι
μικρότερος του στόχου του 2% της ΕΚΤ. Το ΔΝΤ και η Τρόικα υποθέτει ότι με όλες τις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός στις αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών ενώ θα συγκροτήσουν την αύξηση των πραγματικών μισθών κάτω από την
αύξηση της παραγωγικότητας. Κατά συνέπεια οι τιμές θα ανεβαίνουν με αργούς
ρυθμούς επιτρέποντας την σταδιακή ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας του
παρελθόντος. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ φτάνει το 2,7% το 2015 και τα
επόμενα χρόνια θα παραμείνει σταθερός. Είναι ένας ρυθμός προσιτός σε σχέση με τον
παλιό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης 4%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2010 μειώθηκε
περίπου 14 δις, το 2011 η αντίστοιχη πτώση είναι μόνον 5,5 δις και το 2012 2 δις. Αυτό
αποτελεί μια ανακούφιση στη δημοσιονομική πολιτική ώστε να μπορέσει η οικονομία
να ξεφύγει από την μεγάλη ύφεση του 2009-2011. Αν και η δημοσιονομική
προσαρμογή είναι μικρότερη μετά το 2010 συνεχίζει να υλοποιείται. Πιο συγκεκριμένα
μετά το 2012 οι πρωτογενείς δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται γρήγορα και το
2012 είναι 42,2% ενώ για το 2015 ανέρχονται 36,1%. Η εκπλήρωση τους όμως απαιτεί
η οποιαδήποτε αύξηση μελλοντικών δημόσιων δαπανών να υπολείπετε σημαντικά της
αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν
πρωτογενή πλεονάσματα περίπου 6%του ΑΕΠ τα οποία θα είναι ικανά να μειώσουν το
δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επίσης στο μνημόνιο επίσης γίνετε αναφορά ότι
στην περίοδο 2012-2014 θα παρθούν επιπλέον μέτρα της τάξης του 5% του ΑΕΠ
(πίνακας 4).
Για την ανάπτυξη της οικονομίας δεν επαρκεί μόνο η μείωση των δαπανών του
ειδικού βάρους του δημοσίου στην οικονομία και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας
του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τον πίνακα 2 το ειδικό βάρος μειώθηκε το 2010 στο
34,4% από το 2009 που ήταν 47,9%. Όλες αυτές οι θετικές προβλέψεις κρύβουν πολλά
ρίσκα που πρέπει να πάρει η οικονομία. Το πρώτο ρίσκο έχει να κάνει με τη
δυνατότητα της σημερινής οικονομίας να φύγει από την ύφεση προς το τέλος του 2011.
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Αυτό βέβαια θα συμβεί μόνο εάν οι επενδύσεις σταματήσουν να έχουν καθοδική πορεία
και οι εξαγωγές ανακάμψουν. Προϋπόθεση αποτελεί η μέγιστη εκμετάλλευση των
χρηματοοικονομικών πόρων του ΕΣΠΑ, προώθηση καινούργιων ΣΔΙΤ, η ολοκλήρωση
ιδιωτικοποιήσεων

και

η

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον

όταν

ξεκαθαριστεί το τοπίο του Ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης θα μειωθούν τα ελληνικά
επιτόκια και θα αυξηθεί η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα οποία
θα ενισχύσουν την πιστωτική επέκταση και τις παραγωγικές δραστηριότητες του
ιδιωτικού τομέα. Το δεύτερο ρίσκο αφορά τον τραπεζικό τομέα. Τον Ιανουάριο του
2011 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνέχισε να δανείζεται από την ΕΚΤ ποσό το
οποίο ξεπερνά τα 90 δις ενώ το συνολικό ενεργητικό του ήταν λιγότερο από 500 δις.
Κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης το ποσό του δανείου διπλασιάστηκε , αιτία
αυτού ήταν η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, η οποία για το 2010 μόνο ξεπέρασε
τα 30 δις και το πάγωμα της διατραπεζικής αγοράς για τις ελληνικές τράπεζες. Στις
αρχές του 2011 οι ελληνικές τράπεζες απορροφούσαν περίπου το 1/5 των συνολικών
δανείων της ΕΚΤ. Αν η ΕΚΤ περιορίσει την παροχή ρευστότητας τότε οι τράπεζες θα
αναγκαστούν να ρευστοποιήσουν τμήμα του ενεργητικού τους. Επίσης το ποσοστό των
δανείων σε καθυστέρηση αυξάνεται όπως σε κάθε κρίση επηρεάζοντας άμεσα την
κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες είναι
καλά οργανωμένες οπότε το πρόβλημα στο τραπεζικό τομέα είναι διαχειρίσιμο. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών παραμένει να είναι η ρευστότητα.
Πολλές από τις εργασίες τους το 25% περίπου έρχεται από το εξωτερικό από χώρες
που οι οικονομικές συνθήκες είναι καλύτερες. Επίσης έχουν μειώσει τα λειτουργικά
τους κόστη ενώ έχουν πραγματοποιήσει διάφορες μορφές κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Από το δάνειο των 110δις τα 10δις προορίζονται για την κεφαλαιακή ενίσχυση
όσων τραπεζών, εφόσον βρεθούν σε δεινή κατάσταση. Επίσης η ΕΚΤ θα προβεί σε
μείωση δανεισμού, εφόσον το ίδιο χρονικό διάστημα η διατραπεζική αγορά «ανοίξει»
για τις ελληνικές τράπεζες έστω και με υψηλό κόστος. Το τρίτο ρίσκο έχει να κάνει με
τη δυνατότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να αυξηθεί το δυνητικό της
χώρας. Το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το δημοσιονομικό, η απελευθέρωση των
επαγγελμάτων και η μείωση της σπατάλης στις ΔΕΚΟ, στα νοσοκομεία και τους ΟΤΑ
αποτελούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να αυξήσουν το δυνητικό προϊόν
και να επαναφέρουν την χώρα σε μια νέα μακροχρόνια αλλά και ισορροπημένη
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αναπτυξιακή τροχιά. Παρά τα ρίσκα και τον κίνδυνο να μην επαληθευτούν οι
προβλέψεις της τρόικας, το βάρος του χρέους της Ελλάδας φαίνεται να είναι 131% του
ΑΕΠ το 2020, μέγεθος που φαντάζει αφόρητο. Φαίνεται να υπάρχει άρνηση του
ελληνικού δημοσίου να επιστρέψει το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των
ομολόγων όταν αυτά λήγουν. Όσο αφορά το θέμα χρεοκοπίας της Ελλάδας δεν μπορεί
να γίνει τόσο εύκολα αφού το περιβάλλον της Ευρωζώνης προβλέπει την χρεοκοπία. Η
παραπάνω κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι η χώρα έχει δανειστεί 110δις
από χώρες της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ. Επιπλέον οι ιδιώτες που διακρατούν σήμερα τα
ελληνικά ομόλογα είναι κατά κύριο λόγο τράπεζες της Ευρωζώνης και επομένως η
όποια απόφαση για

θα πρέπει να ληφθεί από κοινού με τα υπόλοιπα κράτη της

Ευρωζώνης και δεν αποτελεί καθαρά ελληνική απόφαση. Η λύση της χρεοκοπίας δεν
συμφέρει την Ελλάδα ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά αφού αυτό συνεπάγετε την έξοδο
και από την ΕΕ και από την Ευρωζώνη. Μια λύση για το τεράστιο χρέος της Ελλάδας
αποτελεί η αναδιάρθρωση του με τρόπους όπως η επιμήκυνση της ημερομηνίας λήξης
των ομολόγων και μείωση των επιτοκίων. Αυτό όμως για τους δανειστές σημαίνει ότι
παραμένουν εγκλωβισμένοι στην επένδυση των ελληνικών ομολόγων για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα χωρίς όμως να χάνουν ένα μέρος του κεφαλαίου τους. Η περίπτωση
αυτή ήδη προωθείται για το δάνειο των 110δις ενώ δεν αποκλείεται να γίνει κάτι
παρόμοιο και για το υπόλοιπο τμήμα του χρέους. Η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από τις
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης και τους κανόνες λειτουργίες
του EFSF. Βέβαια μια τέτοια αναδιάρθρωση δεν λύνει το πρόβλημα επιστροφής των
δανείων απλώς το παρατείνει και διευκολύνει την αποπληρωμή τους καθώς η χώρα
θεωρητικά αναπτύσσεται. Καθώς το χρέος παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα η
οικονομία αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς και έτσι μεγαλώνει και η δυνατότητα
συλλογής εσόδων. Άμεση τόνωση ρευστότητας πάντως, θα επέφερε και η πώληση ή η
μακροχρόνια μίσθωση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. (Γκίκας Χαρδουβέλης,
2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Η οργάνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος πέρασε πολλά στάδια τα
οποία χωρίζονται σε 4 περιόδους. Τα κριτήρια για τον διαχωρισμό στις περιόδους αυτές
είναι ο βαθμός οργάνωσης ,η διάρθρωση, οι δραστηριότητες του συστήματος και ο
βαθμός κυβερνητικού ελέγχου επί των τραπεζικών εργασιών.

Πρώτη περίοδος 1828-1927
Η πρώτη περίοδος συμπίπτει και με την ίδρυση του νεότερου ελληνικού
κράτους το 1828.χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι:
• Ταυτόχρονα με την ύπαρξη ελάχιστων ισχυρών, οι τραπεζικές εργασίες
πραγματοποιούνται απο πολύ μικρές προσωποπαγείς τράπεζες με τοπική βάση και
μικρή σχετικά διάρκεια ζωής .
•Όλες οι υπάρχουσες τράπεζες εκδίδουν χαρτονομίσματα. Η μεγαλύτερη
κυκλοφορία χαρτονομισμάτων γίνετε από την Εθνική τράπεζα Ελλάδος η οποία
ιδρύθηκε το 1841.
• Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κανένα νομοθετικό πλαίσιο, ούτε κρατικές
παρεμβάσεις ή έλεγχος στις δραστηριότητες των τραπεζών.
• Οι τραπεζικές εργασίες δεν αναπτύσσονται γρήγορα και η ανάγκη των
επιχειρήσεων προσφυγής στις τράπεζες δείχνει τον χαμηλό βαθμό οικονομικής
ανάπτυξης την περίοδο αυτή.
Η πρώτη αξιόλογη ελληνική τράπεζα που ιδρύθηκε εκείνη την περίοδο ήταν η
Εθνική Χρηματική τράπεζα το1828 απέτυχε όμως στην έμπνευση εμπιστοσύνης και
έκλεισε το 1834. Η δεύτερη προσπάθεια έγινε με την ίδρυση της Εθνικής τράπεζας
Ελλάδος το 1841 που είχε ανοδική πορεία και πραγματοποιούσε όλες τις τραπεζικές
εργασίες. Η εθνική τράπεζα της Ελλάδος είναι κυρίαρχη στον Ελληνικό τραπεζικό
χώρο μέχρι και σήμερα. Σε αυτήν την περίοδο δημιουργήθηκαν και άλλες δύο μεγάλες
ελληνικές τράπεζες: η Εμπορική τράπεζα και η τράπεζα Πίστεως.
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Δεύτερη περίοδος 1928-1945

Στην δεκαετία του 1920 η οικονομία παρουσιάζει ένα μεγάλο βαθμό ανάπτυξης.
Άρχισε να υπάρχει η ανάγκη ενός νομικού πλαισίου για τις δραστηριότητες των
τραπεζών. Έτσι προέκυψε η ανάγκη ανασυγκρότησης του κράτους.
Το 1928 εκδόθηκαν οι πρώτοι σημαντικοί νόμοι για να καθορίσουν τους όρους
και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των τραπεζών. Τα επόμενα χρόνια εκδόθηκαν νόμοι
σχετικά με την κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων, τις δοσοληψίες σε συνάλλαγμα,
τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια εις διαταγή, τον έλεγχο εισαγωγών
κ.α. Το 1927 αποσπάστηκε από την Εθνική τράπεζα Ελλάδος η Κτηματική τράπεζα. Το
1928 ιδρύθηκε η τράπεζα Ελλάδος και αυτή ανέλαβε την αποκλειστική έκδοση
τραπεζογραμματίων. Το 1929 ιδρύθηκε η Αγροτική τράπεζα της Ελλάδος η οποία
ανέλαβε την αγροτική πίστη κάτω από την εποπτεία του κράτους.

Τρίτη περίοδος 1946-1992

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται αρχικά από τις τάσεις άσκησης συγκεκριμένης
και συστηματικής κρατικής νομισματικής πολιτικής και μεγαλύτερου κυβερνητικού
ελέγχου στις δραστηριότητες όλων των τραπεζών. Επίσης και από τον ουσιαστικό
διορισμό και έλεγχο των διοικήσεων πρώην ιδιωτικών τραπεζών (ΕΤΕ, Εμπορική,
Ιονική-Λαϊκή) από την εκάστοτε κυβέρνηση. Υπήρχε επίσης έντονο ενδιαφέρον
αλλοδαπών τραπεζών για την

ελληνική

αγορά που

έγινε

με το άνοιγμα

υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπείας.
Το 1946 συστάθηκε η Νομισματική Επιτροπή και επιφορτίστηκε με την χάραξη
και εκτέλεση συγκεκριμένης νομισματική και πιστωτικής πολιτικής με αποτέλεσμα
προοδευτικά να κυριαρχήσει στο νομισματοπιστωτικό τομέα. Οι αρμοδιότητες της ΝΕ
μεταβιβάστηκαν το 1982 στην τράπεζα Ελλάδος καθώς αυτή καταργήθηκε.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε να φιλελευθεροποιείται και να
γίνετε πιο απλό το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζικών
ιδρυμάτων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ιδρύθηκαν αρκετές νέες ιδιωτικές
τράπεζες και οι ιδιωτικοποίηση των μικρών κρατικών τραπεζών.
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Τέταρτη περίοδος 1992 έως και σήμερα

Με την δημοσίευση του νόμου ν.2076/1.8.1992άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο του
σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Οι αλλαγές αυτές είναι :
• ενσωμάτωση στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία την κοινοτική νομοθεσία.
• Καθορισμός των βασικών εννοιών όπως τι είναι πιστωτικό ίδρυμα,
χρηματοδοτικό ίδρυμα , μητρική και θυγατρική επιχείρηση, υποκατάστημα, κράτος μέλος καταγωγής, κράτος -

μέλος υποδοχής , ίδια κεφάλαια, συντελεστής

φερεγγυότητας.
• Ορίστηκε το πεδίο εφαρμογής του νόμου το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα με εξαίρεση την τράπεζα της Ελλάδος ,το ταμείο
παρακαταθηκών και δανείων, και τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και
λειτουργούν σε άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εξαιρεθεί από
τις κοινοτικές οδηγίες.
• Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα.
• Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ανάκλησης άδειας λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα.
• Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης υποκαταστημάτων
ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και το
αντίστροφο δηλαδή υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων κρατών-μελών
της ΕΕ στην Ελλάδα.
• Καθορισμός

των

όρων

και

προϋποθέσεις

εγκατάστασης

ελληνικών

τραπεζικών ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες καθώς και η εγκατάσταση στην Ελλάδα
πιστωτικών ιδρυμάτων από τρίτες χώρες.
• Οροθετήθηκαν οι αρμοδιότητες της τράπεζας Ελλάδος για την επίτευξη της
άσκησης εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα.
• Δημιουργία καταλόγου που αφορά τις δραστηριότητες των πιστωτικών και
των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα με τον νόμο
3601/2007.
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• Ενσωματώθηκαν στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία οι οδηγίες σχετικά με
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα και για την
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
• Έγινε επανακαθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και
λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις
ανάκλησης άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα.
• Επαναπροσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες της τράπεζας Ελλάδος για την
άσκηση εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα.
• Εμπλουτίστηκε ο κατάλογος των δραστηριοτήτων των πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
• Ορίστηκαν ειδικές ρυθμίσεις για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.
• Οροθετήθηκε το πλαίσιο για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των ΠΕΗ και
των πιστωτικών ιδρυμάτων.
• Αναφορά στο υπηρεσιακό και επαγγελματικό απόρρητο καθώς και στην
περιγραφή των υποχρεώσεων των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με το νόμιμο
έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων
(Δίγκογλου, 2010).

2.2
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί ένα μέρος του τραπεζικού συστήματος
και περιλαμβάνει όλους τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς με βασικό στόχο τη
διοχέτευση των αποταμιευτικών κεφαλαίων στο οικονομικό κύκλωμα με την χρήση
χρηματοδότησης των επενδυτικών δαπανών που αναλαμβάνουν διάφορες οικονομικές
μονάδες. Η βασική λειτουργία για αυτούς που συμμετέχουν στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα μιας χώρας είναι η άσκηση της πίστης. Ως πίστη ορίζουμε την μεταβίβαση της
δύναμης και της εξουσίας οικονομικών πόρων, με την προϋπόθεση ότι θα επιστραφούν
μετά την λήξη ορισμένου χρονικού διαστήματος. Με τη λειτουργία αυτή της πίστης
μεταβιβάζονται έναντι ανταλλάγματος περιουσιακά στοιχεία από επιχειρήσεις που τα
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αποταμιεύουν, σε επιχειρήσεις που τα εκμεταλλεύονται για να ασκήσουν την
οικονομική τους δραστηριότητα.
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι φανερό ότι είναι πολύ σπουδαίο για την
οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη κυρίως

σε δύο τομείς: α) στο ότι με την

παρέμβαση του αξιοποιούνται οι χρηματικοί πόροι που διαθέτει η οικονομία ,ενώ σε
κάθε άλλη περίπτωση θα παρέμεναν αδρανείς και β) στην ευνοϊκή επίδραση που ασκεί
στην συνολική αποταμίευση της οικονομίας. Με βάση όλα τα παραπάνω, οι λειτουργίες
του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι οι εξής :
Α) Διάθεση απαιτούμενων κεφαλαίων για να πραγματοποιηθούν διάφορα
επενδυτικά σχέδια.
Β) Μείωση του κινδύνου του μεμονωμένου δανειστή να χάσει τους χρηματικούς
του πόρους, με συνέπεια βέβαια να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Γ) Αποφυγή καταστάσεων στενότητας ρευστού χρήματος και άρα τέλος στην
πιθανότητα ρευστοποίησης παγίων στοιχείων που συνήθως αποτελεί ζημιά για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Δ) Διάθεση πείρας και ειδικών γνώσεων ώστε να επιτυγχάνεται η επιλογή των
οικονομικών δραστηριοτήτων που θα είναι και οι πλέον παραγωγικές.
Ε) Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις να προσδιορίζουν το χρονικό σημείο
που θα προβούν σε μια δαπάνη και όχι με βάση το χρόνο κτήσης των αγαθών
(Δίγκογλου, 2010).
Ο ρόλος όλων των χρηματοπιστωτικών κλάδων είναι η επίτευξη χαμηλού
κόστους μεταξύ των πλεονασματικών μονάδων μιας οικονομίας και των ελλειμματικών
μονάδων μιας οικονομίας δηλαδή μεταξύ των αποταμιευτών και των δανειζομένων. Οι
επιπτώσεις από την λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην οικονομική
και την κοινωνική ανάπτυξη ενός κράτους είναι καθοριστικές. Τα προβλήματα που
προκύπτουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

κατά την εφαρμογή της άμεσης

χρηματοδότησης και ιδιαίτερα εκείνα που έχουν σχέση με την ποσοτική και χρονική
διαφοροποίηση των προσφερόμενων και των ζητούμενων κεφαλαίων λύνονται με την
παρέμβαση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί επεξεργάζονται
τα προσφερόμενα κεφάλαια όχι μόνο κατά την διαδικασία της άντλησης αλλά και κατά
την διαδικασία της πώλησης και τα μεταμορφώνουν σε εύχρηστα και ελκυστικά για
τους δανειστές και τους δανειζόμενους
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χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επίσης

περιορίζουν τους κινδύνους μεταφοράς ή ροής κεφαλαίων. Οι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί λόγο του μεγέθους και της εξειδίκευσης τους, μπορούν και διαμορφώνουν
τα

χρηματοοικονομικά

προϊόντα

άντλησης

και

τοποθέτησης

κεφαλαίων

ή

χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών προϊόντων ,έτσι ώστε να περιορίζουν τον
πιστωτικό κίνδυνο και άλλους κινδύνους που συνυπάρχουν και αφετέρου να αυξάνουν
την απόδοση των επενδύσεων.
Το

σύμφωνο

της

βασιλείας

που

αποτελεί

εποπτική

αρχή

για

το

χρηματοπιστωτικό σύστημα θέτει συγκεκριμένους κανόνες ώστε να επιτευχθεί ο
έλεγχος και η αντιμετώπιση των κινδύνων. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τη λειτουργία
των χρηματοπιστωτικών οργανισμών αλλά και το ύψος των κινδύνων που δύναται να
αναλάβουν ανάλογα με τα ίδια εποπτικά κεφάλαια και τα στοιχεία του ενεργητικού
τους δηλαδή τη χορήγηση δανείων και τις επενδύσεις που μπορούν να αναλάβουν κάθε
χρονική στιγμή. Με βάση τα παραπάνω, θεωρητικά η καταγραφή και ποσοτικοποίηση
σε συνδυασμό με τους κανόνες ελέγχου και παρακολούθησης αυτών περιορίζει ή
ακόμη και μηδενίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές, οι τελικοί χρήστες
των κεφαλαίων. Οι δυνατότητες που αναλαμβάνουν πλέον, οι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό που υπάρχει στα πλαίσια
μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς μειώνει το κόστος κεφαλαίων (όπως για παράδειγμα
το επιτόκιο) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Ένας
ακόμη λόγος που ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι καθοριστικός
είναι η διαμόρφωση της πολιτικής προσφοράς χρήματος σε μια οικονομία.
Τα

τελευταία

χρόνια

το

χρηματοοικονομικό

περιβάλλον

στο

οποίο

δραστηριοποιούνται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μεταβάλλεται με γρήγορους
ρυθμούς και χαρακτηρίζεται από: α) έντονο ανταγωνισμό, β) την απελευθέρωση και
την διεθνοποίηση των αγορών, γ) την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δ) την εμφάνιση νέων
εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων

και ε)τη γρήγορη ανάπτυξη των

παραγωγών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι μεταβολές αυτές έχουν αλλάξει το
θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των
πιστωτικών ιδρυμάτων

ώστε να υπάρχει η ευκολία αξιοποίησης του συνόλου των

δυνατοτήτων που παρέχουν σήμερα οι αγορές.
Ειδικά στην χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και εξελίσσεται ταυτόχρονα με
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αυτό των λοιπών κρατών-μελών. Η εξέλιξη αυτή αφορά όχι μόνο τα προσφερόμενα
αγαθά και υπηρεσίες αλλά και στοιχεία που σχετίζονται με την φερεγγυότητα ,την
κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Αλλαγές που έχουν γίνει στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χρηματοπιστωτικό
τομέα

είναι

η

απελευθέρωση

της

προσφοράς

προϊόντων,

υπηρεσιών

και

δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα με επίκεντρο την απελευθέρωση της
εμπορικής τραπεζικής και της επενδυτικής τραπεζικής. Παρά τη διαφορετική τους
δραστηριότητα όλες οι προσεγγίσεις και οι ορολογίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
η τραπεζική επιχείρηση έχει ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία χρήματος άσχετα αν
δραστηριοποιείται και σε άλλες χρηματοοικονομικές εργασίες. Όλες οι προσεγγίσεις
όμως καλύπτουν την έννοια της σημερινής τράπεζας ή του σύγχρονου πιστωτικού
ιδρύματος. Οι συνεχείς και διαρκείς αυξανόμενες μεταβολές στο χρηματοοικονομικό
περιβάλλον δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες και
γενικά οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μειώνουν σταδιακά τις παραδοσιακές τους
λειτουργίες και στρέφονται σε νέες δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που μέχρι
στιγμής είχαν το προνόμιο να χρησιμοποιούν άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Η
προσαρμογή

αυτή

οφείλεται

στην

συνεχή

εξέλιξη

της

τεχνολογίας,

στο

αναπροσαρμοσμένο θεσμικό πλαίσιο και στα νέα εμφανιζόμενα χρηματοοικονομικά
εργαλεία. Έτσι οι τράπεζες επεκτείνουν συνεχώς τις δραστηριότητες τους, οι οποίες
καλύπτουν όλο το φάσμα για την διοχέτευση κεφαλαίων στην οικονομία.
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα επηρεάζουν πολύ
όλες τις κατηγορίες κινδύνων που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα τόσο στην
διαδικασία άντλησης κεφαλαίων όσο και κατά την διαδικασία επένδυσης των
κεφαλαίων αυτών, αφού οι κίνδυνοι αλλάζουν συνεχώς αναπτύσσονται και
προστίθενται νέοι καλούμενοι κίνδυνοι αγοράς (Δίγκογλου, 2010).

2.3 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εργαλείο της
οικονομικής δραστηριότητας και χρησιμοποιείται στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.
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Αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης καθώς
τα

αντίστοιχα

χρηματοπιστωτικά

συστήματα

χαρακτηρίζονται

και

είναι

τραπεζοκεντρικά. Οι τράπεζες μπορούν να συμβάλουν στη μεταβολή της προσφοράς
και της ζήτησης του χρήματος στην οικονομία. Επίσης μπορούν και επιδρούν στις
αγοραστικές δυνάμεις και να καθορίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες.
Οι ελληνικές τράπεζες εξασφαλίζουν στην εθνική οικονομία ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών οι οποίες είναι αξιόπιστες και εναρμονισμένες με τις κοινοτικές οδηγίες
ώστε να προστατεύονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Έτσι δημιουργούνται συνθήκες
ασφαλείας και διαφάνειας στην οικονομική πραγματικότητα. Κάποιες υπηρεσίες που
προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες είναι: α) Στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής
λειτουργίας τους προσφέρουν στους θετικούς αποταμιευτές ικανοποιητικές εφαρμογές
για την σωστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους και ταυτόχρονα παρέχουν
δυνατότητες χρηματοδότησης σε όσους χρειάζονται τραπεζικά κεφάλαια,

με

αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη (είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για
επιχειρήσεις). β) Στο πλαίσιο του συστήματος πληρωμών προσφέρουν στην ελληνική
οικονομία μείωση του κόστους είσπραξης των απαιτήσεων. Για την ίδρυση και την
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα ακολουθούνται διαδικασίες όπως
ορίζουν οι διατάξεις του νόμου ν.3601/2007. Σύμφωνα με αυτό το νόμο τα πιστωτικά
ιδρύματα που ιδρύονται έχουν υποχρεωτικά την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας.
Ενώ οι συνεταιριστικές τράπεζες που ιδρύονται έχουν νομική μορφή των αστικών
συνεταιρισμών.
Οι υπηρεσίες σύμφωνα με τον νόμο που μπορούν να παρέχουν οι τράπεζες
είναι:
Α) Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων κεφαλαίων που αφορούν επιστροφή
Β) Χορήγηση δανείων ή άλλων πιστώσεων
Γ) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
Δ) Πράξεις εκτέλεσης πληρωμών. Και η μεταφορά κεφαλαίων περιλαμβάνεται
σε αυτήν την ενέργεια.
Ε) Έκδοση και διαχείριση μέσω πληρωμής όπως πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες , ταξιδιωτικές και τραπεζικές επιταγές .
Στ) Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
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Ζ) Συναλλαγές για λογαριασμό του ιδρύματος ή της πελατείας που αφορά σε
μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα κτλ), σε συνάλλαγμα, σε προθεσμιακά συμβόλαια
χρηματοπιστωτικών

τίτλων

ή

χρηματοοικονομικά

δικαιώματα,

σε

συμβάσεις

ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος και σε κινητές αξίες.
Η) Συμμετέχουν σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών
Θ) Παρέχουν οικονομικούς συμβούλους σε επιχειρήσεις
Ι) Διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές
Κ) Διαχείριση ή παροχή συμβούλων για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου
Λ) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών
Μ) Συλλογή και επεξεργασία των εμπορικών πληροφοριών. Συμπεριλαμβάνεται
εδώ και η υπηρεσία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών
Ν) Εκμίσθωση θυρίδων
Ξ) Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος
Άλλες δύο δραστηριότητες που μπορούν να παρέχουν οι τράπεζες σύμφωνα με
τον νόμο ν.2396/96 είναι α) η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και β) η παροχή
παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών (Δίγκογλου, 2010).

Η σύνθεση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Λόγο της παγκοσμιοποίησης της τραπεζικής αγοράς και των δυνατοτήτων που
παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνιών, οι Έλληνες συναλλασσόμενοι έχουν την
δυνατότητα να επιλέγουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από έναν πολύ μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων και τους ανά τον κόσμο ανταποκριτές ή συνεργάτες τους. Σήμερα
μετριούνται 397 πιστωτικοί οργανισμοί στην Ελλάδα οι οποίοι αναλύονται ως εξής:
•

64 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εκ’ των

οποίων από τα 35 που έχουν έδρα την Ελλάδα τα 19 είναι εμπορικές τράπεζες και τα 16
συνεταιριστικές τράπεζες. Αυτά έχουν αδειοδοτηθεί

και εποπτεύονται από την

Τράπεζα Ελλάδος και υπάγονται στο καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης σύμφωνα
με τον νόμο ν3601/2007. Τα 23 είναι υποκαταστήματα που έχουν έδρα άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγονται στο ίδιο καθεστώς και εποπτεύονται από τις
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα 5
αποτελούν υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και
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εποπτεύονται από την τράπεζα Ελλάδος. Υπάρχει 1 πιστωτικό ίδρυμα το Ταμείο
Παρακαταθηκών και δανείων το οποίο έχει εξαιρεθεί από τον νόμο ν3601/2007.
•

283 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος μέλος του ευρωπαϊκού

οικονομικού χώρου που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς εγκατάσταση.
Εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και από τα
προβλεπόμενα του νόμου ν.3601/2007 (πίνακας 12).
•

Και 50 λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος(πίνακας

13). Αυτές εξειδικεύονται στην παροχή συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Δεν αποδέχονται καταθέσεις από το κοινό αυτό γίνετε μόνο στα πιστωτικά ιδρύματα
και εποπτεύονται από την Τράπεζα Ελλάδος (Ελληνική Ένωση τραπεζών, 2008).

2.4
ΤΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ
ΑΕΠ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ
ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στο ΑΕΠ της χώρας είναι άμεση και η
συμμετοχή του υπερβαίνει το 4%
συνυπολογίζονται

τα

(πίνακας

πολλαπλασιαστικά

14).

Στο ποσοστό

αποτελέσματα

που

αυτό δεν

υπάρχουν

στους

υπόλοιπους τομείς της οικονομίας από τη λειτουργία των τραπεζών ως φορείς
διαμεσολάβησης μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυτών, ως φορείς παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών στις κεφαλαιαγορές και ως δίαυλοι διενέργειας πληρωμών
χωρίς την χρήση μετρητών. Η συμβολή του τραπεζικού τομέα για την αναπτυξιακή
δυναμική που επιδεικνύει η οικονομία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια αυξάνεται με
σταθερούς ρυθμούς. Αυτό οφείλεται :
• Στην πετυχημένη προσαρμογή των ελληνικών τραπεζών στο παγκόσμιο
ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον
• Στην διασφάλιση συνθηκών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την
οικονομία
• και στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και μικρού
συνολικού κόστους.
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Όσο αφορά την κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, στις 30 Ιουνίου του
2008 έφτασε στα 45δις ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί το 35,2% για την συνολική
κεφαλαιοποίηση του στο χρηματιστήριο Αθηνών.
Το μετοχολόγιο των εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών τραπεζών
αποτελείται από ιδιώτες, από θεσμικούς επενδύτες (έλληνες και ξένους), από
ασφαλιστικά ταμεία και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (οι οποίοι
μειώνονται συνεχώς). Χαρακτηριστικά στοιχεία του αποτελούν η έντονη διασπορά και
η ενισχυμένη καθημερινή διαπραγματευσιμότητα η οποία δείχνει την εμπιστοσύνη των
επενδυτών στις επιχειρηματικές επιλογές των τραπεζών, στην αποτελεσματικότητα
τους , στην εξωστρέφεια την οποία έχουν δείξει και συνεχίζουν να δείχνουν και στις
προοπτικές περαιτέρω οργανικής ανάπτυξης και κερδοφορίας τους. Η αναδιάρθρωση
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνεχίζει να συντελείται με την αντίστοιχη
αυξανόμενη διεθνοποίηση του. Μεγάλες ξένες εταιρείες έχουν εισέλθει ήδη στον
ελληνικό τραπεζικό τομέα με εξαγορές που ξεπερνούν τα 4,5 δις ευρώ (διάγραμμα 3).
Επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η ελληνική οικονομία αποτελεί το εν δυνάμει
χρηματοπιστωτικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα
το 2006 έφτασαν τα 4,275δις ευρώ τα οποία το 75,5% δηλαδή τα 2,655 δις ευρώ
αφορούσαν:
•

στην εξαγορά ποσοστού 70% δηλαδή 2,1δις ευρώ

της Εμπορικής

τράπεζας από την Credit Agricole που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
χρηματοπιστωτικούς ομίλους της Ευρώπης και του κόσμου
•

στην εξαγορά ποσοστού 100%

δηλαδή 255εκατομύρια ευρώ της

ALPHA Ασφαλιστικής από τον όμιλο ΑΧΑ που κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της
κάλυψης χρηματοπιστωτικών κινδύνων, δραστηριοποιείται σε 19 Ευρωπαϊκές χώρες
και απασχολεί περίπου 90.000 εργαζομένους (Ελληνική ένωση τραπεζών, 2008).

2.5
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2010
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις. Από την
μια πλευρά οφείλουν να εντάξουν και να υιοθετήσουν σταδιακά μέχρι το τέλος του
2015 τα νέα πρότυπα για την κεφαλαιακή επάρκεια, την ρευστότητα και τις άλλες
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ρυθμίσεις για την καλυτέρευση της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων της, την
καταπολέμηση της προκυκλικότητας και την εφαρμογή του δείκτη μόχλευσης. Από την
άλλη μεριά είναι αναγκαίο να το επιτύχουν αυτό σε μια περίοδο που επικρατούν πολύ
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας. Η αβεβαιότητα που υπήρχε
το 2010 και συνεχίζει να διαιωνίζεται, καθορίζεται κυρίως από την δυνατότητα της
χώρας να διαχειριστεί το χρέος της και από την επιστροφή της στις αγορές. Από την
επίτευξη αυτής της προσπάθειας θα επανέλθει η ισορροπία στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα δεν
οφείλονται στην αναποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων εκ μέρους των τραπεζών
με επίπτωση την σημαντική επιβάρυνση του δημόσιου χρέους των εκάστοτε
κυβερνήσεων όπως συνέβη σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά από την αναποτελεσματική
χρήση του δημοσιονομικού χρέους και του ελλείμματος της χώρας. Αυτή πιέζει
υπέρμετρα τις τράπεζες άσχετα αν δεν είχαν ποτέ σημαντική έκθεση στις αγορές
παραγωγών και στις αγορές τιτλοποιήσεων

από όπου άρχισε η διεθνής

χρηματοπιστωτική κρίση. Το στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθούσαν οι
ελληνικές τράπεζες από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα χάθηκε σταδιακά από την
δημοσιονομική κρίση και από την κακή κατάσταση της οικονομίας της χώρας μέσα στο
2010. Αυτό το στρατηγικό μοντέλο είναι ένα παραδοσιακό μοντέλο εξωστρέφειας και
ανάπτυξης που οδηγούσε σε υψηλό επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας και
κερδοφορίας.
Το 2010 ήταν μια χρονιά που στιγμάτισε την χώρα λόγο της βίαιης εξόδου της
από τις αγορές και της εξόδου των ελληνικών τραπεζών από την διατραπεζική αγορά.
Οι επισφάλειες των τραπεζών αυξήθηκαν στα 6 δις ευρώ, η πιστωτική επέκταση
υποχώρησε στο 1% με τάσεις περισσότερης μείωσης ενώ οι προβλέψεις για το 2011
αναμένονται να αυξηθούν (Λεωτσάκος, 2010).
Όλα αυτά συνέβησαν την ίδια χρονική στιγμή που οι ελληνικές τράπεζες έχουν
δεχτεί σημαντική υποστήριξη από την κυβέρνηση με τα πακέτα στήριξης των 28δις και
25δις ευρώ τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση όσο και από αυτήν που επήλθε μετά
τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 αντίστοιχα. Το ζήτημα είναι οι ελληνικές τράπεζες
για το 2011 να καταφέρουν να μειώσουν την εξάρτηση τους από την Ευρωπαϊκή
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Κεντρική τράπεζα και την έξοδο τους από αυτήν την ιδιότυπη ομηρία στην οποία
βρίσκονται τώρα.
Τα τεστ αντοχής ( stress tests) του Ιουλίου 2010 έδειξαν ότι οι σημαντικότερες
από τις ελληνικές τράπεζες μπορούν να ανταπεξέλθουν ακόμη και σε ακραία σενάρια
σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας. Εξαίρεση αποτελεί η ΑΤΕ η οποία βρέθηκε
κάτω από τα απαιτούμενα όρια. Τα συγκεκριμένα τεστ αντοχής μετρούσαν την
κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών σε κάποια ακραία και αντίξοα
σενάρια, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν σενάρια χρεοκοπίας κρατών της Ευρωζώνης
που μέχρι τότε ήταν αδιανόητα. Τα αποτελέσματα αυτά απορρίφθηκαν γιατί
θεωρήθηκαν εσφαλμένα λόγο της κατάρρευσης του Ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος
που σύμφωνα με τα τεστ αντοχής είχαν περάσει με άνεση τα ελάχιστα όρια της
κεφαλαιακής επάρκειας (Banksnews, 2011α).

2.6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΑΝΤΟΧΗΣ (STRESS TEST)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΡΙΣΗΣ

:

ΤΕΣΤ

Ορισμός

Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων είναι μια μορφή ελέγχου που
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της σταθερότητας ενός συγκεκριμένου συστήματος
ή οντότητας. Εμπεριέχει τον έλεγχο της επιχειρησιακής ικανότητας σε ένα οριακό
σημείο προκειμένου να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα (Wikipedia, χ.χ).

Stress tests

Το συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποφάσισε και προχώρησε στην υλοποίηση ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων πανευρωπαϊκά για να διασφαλίσει την διαφάνεια σε σχέση με την
υπάρχουσα ικανότητα των τραπεζών ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μόνες τους
στις ακραίες οικονομικές συνθήκες και να ενισχύσουν την αξιοπιστία του τραπεζικού
συστήματος.
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Ο σκοπός των stress tests είναι η αξιολόγηση της συνολικής ικανότητας του
τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορροφήσει τυχόν περαιτέρω
σημαντικούς οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς. Η άσκηση αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και την σταθερότητα του τραπεζικού τομέα στην
ΕΕ και την ζώνη του Ευρώ και διενεργήθηκε ανά τράπεζα σε 91 τράπεζες της ΕΕ από
20 κράτη-μέλη. Τα stress test λοιπόν είναι προσομοιώσεις συμπεριφοράς των
κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών δεδομένων των τραπεζών σε δύσκολες
οικονομικές συνθήκες .
Όλες οι τράπεζες δοκιμάστηκαν με βάση τρία σενάρια :
•

Το πρώτο συμβαδίζει με τις ήδη συγκλίνουσες μακροοικονομικές

εκτιμήσεις. Ήταν το πιο ήπιο σενάριο και βασίζεται στην ομαλή εξέλιξη της
ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2011
•

Το δεύτερο αφορά σενάριο παρατεταμένων πιέσεων, στη βάση μιας

διετούς σταθερής επιδείνωσης της οικονομίας
•

Το τρίτο είναι το πιο σκληρό σενάριο αφού προβλέπει συνθήκες

οικονομικής κάμψης με το επιπλέον σοκ από την κρίση του κρατικού χρέους.\
Τα δύο δυσμενή σενάρια περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την προσομοίωση κάτω
από ακραίες υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα :
•

Για την γενική κατάσταση της οικονομίας δοκιμάστηκε η υπόθεση της

ύφεσης και στο έτος 2010 και στο 2011 σε ρυθμούς χειρότερους από αυτούς που έχουν
προβλεφθεί.
•

Για τα επιτόκια δοκιμάστηκε η υπόθεση της σημαντικής αύξησης τους

κάτι το οποίο είναι απίθανο σε περιόδους ύφεσης.
•

Για τα κρατικά ομόλογα που οι τράπεζες κρατούν στα βιβλία των

συναλλαγών δοκιμάστηκε η επαναδιαπραγμάτευση τους σε τιμές πιο χαμηλές από τις
σημερινές. Η μοντελοποίηση αυτή έγινε βασίζοντας στις τιμές την αγοράς από τον
Μάιο του 2010 και μετά.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και η καθεμία τράπεζα χωριστά έχουν
δείξει ισχυρή αντοχή στις πιέσεις που δέχτηκαν από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση
αλλά και από τις δυσμενείς δημοσιονομικές εξελίξεις. Ο δείκτης Βασικών Κεφαλαίων
Tier 1 το 2009 ήταν 12% για τις τράπεζες και 10% για τους τραπεζικούς ομίλους.

34

Τα προγράμματα αξιολόγησης του χρηματοπιστωτικού τομέα υλοποιούνται
υποχρεωτικά για τις χώρες που θεωρούνται σημαντικές για το παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 27 Σεπτεμβρίου του 2010. Πρόκειται για τις πιο
αναπτυγμένες χώρες ανάμεσα τους τα μέλη της G7 και 12 χώρες της Δυτικής Ευρώπης
αλλά και η Αυστραλία, οι αναπτυγμένες οικονομίες της Ασίας και η Κίνα, Ινδία,
Μεξικό, Ρωσία, Τουρκία, Βραζιλία.
Στις εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται τα stress tests του χρηματοοικονομικού
συστήματος κάθε χώρας, η αξιολόγηση των κρατικών εποπτικών μηχανισμών για τα
τραπεζικά, τα χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά συστήματα που βασίζονται στα
διεθνή κριτήρια και που εξετάζεται και η ικανότητα των κρατικών μηχανισμών στο να
ανταποκρίνονται σε συστηματικές πιέσεις .Δεν έχει οριστεί ακόμη κάθε πότε θα γίνετε
αυτός ο έλεγχος αλλά το Ταμείο συντάσσει τις εκθέσεις κάθε τριετία (Υπουργείο
οικονομικών, 2010).

Τα stress test του 2011

Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2011
διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό της ευρωπαϊκής τραπεζικής αρχής (ΕΒΑ) σε
συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ),
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Στην
άσκηση αυτή συμμετείχαν οι έξι μεγαλύτεροι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι :
•

Εθνική Τράπεζα,

•

EFG Eurobank,

•

Alpha Bank,

•

Τράπεζα Πειραιώς,

•

ΑΤΕbank,

•

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,

οι οποίοι αντιπροσωπεύουν από κοινού ποσοστό άνω του 90% του συνολικού
ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με εξαίρεση τους ξένους
θυγατρικούς ομίλους.
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Το όριο αναφοράς και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαφοροποιήθηκαν σε
σχέση με πέρυσι. Πρώτον το όριο αναφοράς από 6% που ήταν πέρυσι έγινε 5% για τους
σκοπούς της φετινής άσκησης και δεύτερον ο ορισμός του δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας που χρησιμοποιήθηκε στην φετινή άσκηση ήταν αυτός των Κύριων Βασικών
Ιδίων Κεφαλαίων(Core tier 1) και όχι των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) της
περσινής άσκησης. Τα σενάρια άλλαξαν από την ΕΚΤ και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα
δύο ετών δηλαδή για το 2011 και το 2012. Το δυσμενές σενάριο αντανακλά ακραίους
υποθετικούς κινδύνους. Ακόμη μια διαφορά με την περσινή άσκηση είναι ότι οι
απαιτήσεις

έναντι κεντρικών

κυβερνήσεων

που

περιέχονται

στο

τραπεζικό

χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων αντιμετωπίζονται με μεθοδολογία ίδια με
εκείνης των υπόλοιπων δανειακών χαρτοφυλακίων που εμπλέκουν στο πιστωτικό
κίνδυνο όπως στεγαστικά δάνεια, επιχειρηματικά και καταναλωτικά. Σημείο εκκίνησης
για τις διαφοροποιήσεις αυτές ήταν τα στοιχεία του ισολογισμού της 31.12.2010.
Η συνέπεια εφαρμογής των σεναρίων και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων
εμπλουτίστηκαν περισσότερο από την ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων και των
αποτελεσμάτων κάθε χώρας, την οποία υλοποίησαν εμπειρογνώμονες από τις εποπτικές
αρχές άλλων χωρών της Ευρώπης σε συνεργασία με κάποια στελέχη της ΕΒΑ και της
ΕΚΤ. Τα αποτελέσματα της άσκησης παρουσιάζονται στον πίνακα 11. Στην πρώτη
στήλη ο δείκτης Core tier 1 έχει υπολογιστεί με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως
στις 30.4.2011. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν εγκεκριμένες αυξήσεις κεφαλαίων,
κρατικές ενισχύσεις και υποχρεωτικά σχέδια αναδιάρθρωσης εγκεκριμένα από την
Ευρωπαϊκή επιτροπή. Στα αποτελέσματα αυτά όμως δε λαμβάνονται υπόψη οι γενικές
προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματίσει οι τράπεζες και μέτρα που έλαβαν ή
ανακοίνωσαν μετά τις 30 Απριλίου 2011. Έτσι με βάση τα αποτελέσματα στο τέλος του
2012 σχηματίζεται καθαρό πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους 2,44δις ευρώ συνολικά και
για τους έξι τραπεζικούς ομίλους, έναντι του ποσού που αντιστοιχεί στο όριο 5% του
δείκτη Core tier 1. Στην περίπτωση που δεν λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα παρατηρούμε
ότι οι τέσσερις πρώτες ελληνικές τράπεζες είναι πάνω από το όριο αναφοράς 5% , η μια
είναι οριακά κάτω από το όριο αναφοράς και η τελευταία βρίσκεται αρκετά κάτω από
το όριο 5%.
Στη στήλη 2 δίνεται μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα διότι λαμβάνονται υπόψη
τα πρόσθετα μέτρα που ήδη πραγματοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί και οι γενικές
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προβλέψεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών. Και
όμως τα πρόσθετα αυτά μέτρα αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό τους δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας και έτσι ο δείκτης Core tier 1 συνολικά όλων των τραπεζών να
υπερβαίνει πολύ το όριο αναφοράς 5% και το πλεόνασμα κεφαλαίων για τους έξι
ομίλους να υπερδιπλασιάζεται σε 5,05 δις ευρώ. Συγκεκριμένα η ATEbank έχει
σχηματίσει γενικές προβλέψεις 750εκατ ευρώ οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στη
στήλη 1. Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετοχών της έχει ήδη αποφασίσει την έκδοση
μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους 235 εκατ. ευρώ. Όλες
αυτές οι ενέργειες διαμόρφωσαν τον δείκτη της σε 6% στο τέλος του 2012. Η EFG
Eurobank υπερβαίνει σημαντικά το όριο αναφοράς καθώς ο δείκτης φτάνει στο 7,6%
εάν έχουν ληφθεί υπόψη οι πρόσθετες ενέργειες που είτε υλοποιήθηκαν είτε έχουν
σχεδιάστηκαν και γνωστοποιήθηκαν στην τράπεζα της Ελλάδος. Στις ενέργειες αυτές
περιλαμβάνονται:
•

Η απορρόφηση της εταιρείας χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ ΑΕ

•

Η χρήση των γενικών προβλέψεων που έχει ήδη σχηματίσει η τράπεζα

•

Η έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου

•

Η πώληση μεριδίου της θυγατρικής Eurobank polbank στην Πολωνία

•

Και η διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου της Εyrobank Tekfen στην Τουρκία.

Στη στήλη 1 ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο και την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώνεται μεταξύ 5% και 6%. Αν όμως
ληφθούν υπόψη οι ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί οι
δείκτες διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω του 6%. Ειδικότερα ο δείκτης Core tier 1 του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου φτάνει το 7,1% στο τέλος του 2012 εφόσον ληφθούν
υπόψη οι γενικές προβλέψεις που έχει ήδη σχηματίσει και η μείωση του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών που έχει ήδη πραγματοποιήσει. Στην περίπτωση της Πειραιώς ο δείκτης
φτάνει στο 6,3% στο τέλος του 2012 εφόσον ληφθούν υπόψη η έκδοση μετατρέψιμου
σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση
των μετοχών της και η ανακοίνωση από την τράπεζα για πώληση της θυγατρικής της
στην Αίγυπτο.
Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν επιδιώκει πρόγνωση
αναμενόμενων γεγονότων δεδομένου ότι τα δυσμενή σενάρια της έχουν εσκεμμένα
σχεδιαστεί ως υποθετικά σενάρια του τύπου what-if. Επομένως τα αποτελέσματα του
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δυσμενούς σεναρίου δεν απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση ή πιθανές άμεσες
κεφαλαιακές ανάγκες. Τα σενάρια αυτά χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της
ευρωστίας του πιστωτικού συστήματος και την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων,
όταν βέβαια χρειαστεί.
Τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται στο γεγονός ότι οι τράπεζες αύξησαν σε
μεγάλο βαθμό τα ίδια κεφάλαια τους την τελευταία διετία σύμφωνα με τις προτροπές
της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κεφαλαιακή βάση ενισχύθηκε από στρατηγικές κινήσεις,
εσωτερική χρηματοδότηση μη διανομή μερίσματος και έκδοση προνομιούχων μετοχών.
Η τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να
διασφαλίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα προστατεύουν τα απαραίτητα κεφάλαια και
θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα που επιδιώκουν στην μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2011).

2.7
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Ο τραπεζικός τομέας επηρεάζεται πολύ από τις εξελίξεις του οικονομικού
περιβάλλοντος και αντίστροφα οι αλλαγές στο τραπεζικό τοπίο επιδρούν στην
διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς ο ρόλος των τραπεζών στην
χρηματοδότηση της παραγωγικής δραστηριότητας είναι καθοριστικός για την σωστή
κατανομή των οικονομικών πόρων αλλά και για την ομαλή διεκπεραίωση των
οικονομικών συναλλαγών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η
μακροοικονομική αστάθεια και οι τραπεζικές κρίσεις συμπίπτουν χρονικά. Από το
2000 και μετά το οικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερό και έτσι δεν έχουν
εμφανιστεί τέτοια φαινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό βέβαια συνεισφέρει η
οικονομική και νομισματική Ένωση η οποία διασφάλισε:
•

την εξάλειψη των συναλλαγματικών διακυμάνσεων στη ζώνη του ευρώ ,

•

την ενιαία νομισματική πολιτική που αποσκοπεί στην σταθερότητα των

•

και την καθιέρωση κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας

τιμών

Η μακροοικονομική σταθερότητα και τα χαμηλά επιτόκια είχαν θετική επίδραση
στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα ώστε να παραμείνει το οικονομικό περιβάλλον
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σταθερό. Για την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος απαιτείται να ενισχυθεί το
Ευρωπαϊκό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις
ανάληψης τραπεζικής δραστηριότητας ,τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των
τραπεζικών κινδύνων, τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και την
ενοποιημένη εποπτεία των τραπεζικών ομίλων.
Για την εξέλιξη του τραπεζικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν συμβάλουν
μόνο οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον αλλά και δυο άλλοι εξωγενείς παράγοντες
: α) η συνεχιζόμενη τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής και β) η
διεθνοποίηση των οικονομικών συναλλαγών. Με την αύξηση των δυνατοτήτων των
πληροφοριακών συστημάτων οι τράπεζες θα μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές
στους μηχανισμούς τιμολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που αναλαμβάνουν και
θα βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους με παράλληλη
μείωση του κόστους τους. Παρ’ όλα αυτά η μεγάλη αυτή εξάρτηση των τραπεζών από
τα συστήματα πληροφορικής και η βελτίωση αυτή των προϊόντων της αυξάνει το
λειτουργικό κίνδυνο ο οποίος καλύπτεται με την εφαρμογή ενός ενιαίου εποπτικού
πλαισίου των τραπεζών.
Η διασύνδεση των εθνικών τραπεζικών συστημάτων γίνετε ολοένα και
μεγαλύτερη λόγο της συνεχιζόμενης διεθνοποίησης των οικονομικών συναλλαγών. Η
διασύνδεση αυτή προκύπτει από την ανάπτυξη της διασυνοριακής παροχής
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και από την επέκταση των τραπεζών εκτός συνόρων,
είτε με εξαγορά υφισταμένων τραπεζών που βρίσκονται σε άλλες χώρες είτε με την
ίδρυση θυγατρικών ή και υποκαταστημάτων σε άλλες χώρες.
Η υιοθέτηση του ευρώ και η συνεχής προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της
ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν εξέλιξη καθώς έχουν συμβάλει στην άρση εμποδίων
και αντικινήτρων και έχουν βοηθήσει στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς
χρηματοπιστωτικών

υπηρεσιών.

Λόγο

των

εξελίξεων

αυτών

ο

τραπεζικός

ανταγωνισμός αυξάνεται συνεχώς και οδηγώντας τις τράπεζες στην υιοθέτηση
δυσκολότερων και πιο επικίνδυνων στρατηγικών, με σκοπό να διατηρήσουν την
κερδοφορία τους και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους. Είναι φανερό ότι η ύπαρξη
αποτελεσματικών

μηχανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την

συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών στην διεθνοποιημένη τραπεζική
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αγορά συμβάλει στην έγκαιρη αναγνώριση και στην επιτυχή

αντιμετώπιση

προβλημάτων, που διαφορετικά επιφέρουν διασυνοριακές συνέπειες.
Η διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει μεταβληθεί
σημαντικά, λόγω της ιδιωτικοποίησης κρατικών τραπεζών, των εξαγορών και των
συγχωνεύσεων που υλοποιήθηκαν. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός των
εμπορικών τραπεζών θα μειωθεί περισσότερο, με νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις. Όσο
αφορά το βαθμό συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αν και το
μερίδιο αγοράς των πέντε μεγάλων τραπεζών είναι σχετικά υψηλό με βάση το
ενεργητικό (γύρω στο 65%), το μέγεθος τους είναι μικρό σε σχέση με το μέγεθος
μεγάλων τραπεζών άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, ενώ και η πιστοληπτική τους
διαβάθμιση είναι κατά κανόνα χαμηλότερη. Σύντομα οι ελληνικές τράπεζες που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά επιδιώκουν να
επεκταθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αυξήσουν το μέγεθός τους. Εκτός
από την επέκταση του δικτύου τους,

την αύξηση του μεγέθους και των

επιχειρηματικών δυνατοτήτων των ελληνικών τραπεζών θα συμβάλει η υλοποίηση
εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών.
Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος,
η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια της εποπτικής αρχής υποστηρίζει ότι το τραπεζικό
σύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλή κερδοφορία, δυνατή κεφαλαιακή βάση και
ικανοποιητική ρευστότητα. Το ίδιο διαπίστωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην
έκθεση αξιολόγησης του 2006 για τον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών στηρίζεται:
•

στη συνεχιζόμενη ταχεία πιστωτική επέκταση κυρίως

προς τα

νοικοκυριά
•

στη διατήρηση σχετικά υψηλού επιτοκιακού περιθωρίου

•

στις αυξημένες προμήθειες από εργασίες λιανικής τραπεζικής,

•

ενώ παράλληλα επηρεάζεται θετικά και από τη συγκράτηση του

λειτουργικού κόστους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρόκειται να αντιμετωπίσει το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός και η περίπτωση να αυξηθεί ο
πιστωτικός κίνδυνος. Η αποτελεσματική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου οφείλει να
συνάδει με την εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου, το οποίο καλύπτει και τον όπως
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λειτουργικό κίνδυνο. βραχυπρόθεσμα. Η χορήγηση όμως υπέρμετρων δανείων που δεν
είχαν επαρκώς προβλεφθεί δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στον
τραπεζικό τομέα ,με αποτέλεσμα όταν ωρίμασαν να δημιουργηθεί

πρόβλημα

εξυπηρέτησης τους.
Στην
ελάχιστες

Ελλάδα όπως και στις άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, ( με
εξαιρέσεις τα στεγαστικά δάνεια κυρίως στη Γερμανία και την

Αυστρία) εφαρμόζονται κυμαινόμενα επιτόκια στο μεγαλύτερο τμήμα των δανείων.
Για αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από όλες τις τράπεζες κατά την
διαδικασία της αξιολόγησης δανείων προς τα νοικοκυριά να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα
στη σχέση μεταξύ της ετήσιας επιβάρυνσης του δανείου και του εισοδήματος των
δανειοδοτουμένων, ώστε η σχέση αυτή να μην ξεπερνά ένα εύλογο όριο. Επίσης όσο
αφορά τα δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος
αύξησε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου για το τμήμα των
δανείων αυτών που ξεπερνούσε το 75% της εμπορικής αξίας των υπέγγυων ακινήτων.
Δύο παράγοντες είναι αυτοί που

επιδρούν δυσμενώς στην κερδοφορία των

ελληνικών τραπεζών:
•

η αναμενόμενη σταδιακή αποκλιμάκωση του ρυθμού της εγχώριας

πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά και
•

η συμπίεση του επιτοκιακού περιθωρίου λόγω του εντεινόμενου

ανταγωνισμού.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σημαντικά περιθώρια να αναπτύξουν
περισσότερο τις εργασίες τους στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών
αλλά και στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, κυρίως

όσον αφορά την παροχή

συμπληρωματικής ασφαλιστικής-συνταξιοδοτικής κάλυψης.
Ευνοϊκή επίδραση στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα φέρει επίσης
και η περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού τους κόστους. Για το σκοπό αυτό, οι
τράπεζες επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στον αποτελεσματικό έλεγχο των
μισθολογικών δαπανών, τον εξορθολογισμό του δικτύου υποκαταστημάτων και τη
μεταφορά ορισμένων λειτουργιών σε κεντρικό επίπεδο.
Τέλος, αναμένεται να αυξηθεί η δραστηριότητα των ελληνικών
τραπεζών στις οργανωμένες αγορές ώστε να επιτευχθεί διεύρυνση των εσόδων τους
αλλά και να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Κυρίως προβλέπεται να
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αυξηθούν οι τιτλοποιήσεις δανείων και λοιπών απαιτήσεων ως μέσο άντλησης
ρευστότητας και μετάθεσης του πιστωτικού κινδύνου.
Για να αναπτύξουν την αναπτυξιακή τους δυναμική και τη γεωγραφική
διαφοροποίηση των εσόδων τους, οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε σημαντική
επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό και ιδίως στα Βαλκάνια. Σήμερα οι
ελληνικές τράπεζες έχουν στις χώρες των Βαλκανίων 18 θυγατρικές τράπεζες και 6
υποκαταστήματα, με περίπου 1.000 υπηρεσιακές μονάδες συνολικά, στις οποίες
απασχολούνται 15.000 εργαζόμενοι. Ακόμη το ποσοστό άνω του 6% των συνολικών
κερδών των 5 μεγάλων ελληνικών τραπεζικών ομίλων προέρχεται από τις μονάδες τους
που είναι εγκατεστημένες στις άλλες χώρες των Βαλκανίων ποσοστό που αναμένεται
να αυξηθεί περαιτέρω. Εκτός από το όφελος των ελληνικών τραπεζών, η επιτόπια
δραστηριοποίησή τους στις άλλες Βαλκανικές χώρες συνέβαλε στην ανάπτυξη του
χρηματοπιστωτικού τομέα των χωρών υποδοχής, αφού οι ελληνικές τράπεζες σιγά-σιγά
επεκτάθηκαν και στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών προς τις τοπικές επιχειρήσεις και
τα νοικοκυριά και αύξησαν πολύ τον τραπεζικό ανταγωνισμό. Επίσης, οι ελληνικές
τράπεζες βοήθησαν στις επενδύσεις και στη δραστηριοποίηση άλλων ελληνικών
επιχειρήσεων στις χώρες υποδοχής, συμμετέχοντας έτσι στην γενικότερη οικονομική
ανάπτυξη των χωρών αυτών.
Παρά την δυνατότητα νέων εξαγορών τοπικών τραπεζών από ελληνικές
τράπεζες, η μελλοντική επέκταση της δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών στα
Βαλκάνια στηρίζεται κυρίως στην περεταίρω αυτόνομη οργανική ανάπτυξη των
υφισταμένων εγκατεστημένων μονάδων τους. Εκτός από τα Βαλκάνια, οι ελληνικές
τράπεζες τελευταία στράφηκαν και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της
Ανατολικής Μεσογείου. Η στροφή αυτή δείχνει την προσπάθεια διεθνοποίησης των
δραστηριοτήτων τους και αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη. Ο
χρηματοπιστωτικός τομέας στις χώρες αυτές έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και
η έγκαιρη διείσδυση των ελληνικών τραπεζών θα τις επιτρέψει να αποκτήσουν ισχυρή
ανταγωνιστική θέση. Όμως παρ’ όλα αυτά η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στις
χώρες αυτές εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Για αυτό το λόγο η επέκταση πρέπει να
πραγματοποιείται με συγκεκριμένη πολιτική λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του
στελεχιακού δυναμικού, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων της κάθε τράπεζας.
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Την ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών αναμένεται γενικά να συμβάλει η
προβλεπόμενη περαιτέρω διεθνοποίησή τους και η επέκταση της δραστηριότητάς τους
σε πιο πολύπλοκα

χρηματοπιστωτικά προϊόντα

αλλά και

σε

αγορές που

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Οι εξελίξεις αυτές όμως θα
εμφανίσουν και αυξημένους κινδύνους, επειδή θα υπάρχει πιο έντονος ανταγωνισμός
αλλά και αβεβαιότητα ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις. Η αναγνώριση
και η αποτελεσματική τιμολόγηση και διαχείριση των κινδύνων αυτών προϋποθέτουν
συνεχή προσαρμογή των εσωτερικών συστημάτων των τραπεζών. Μείζονα σημασίας
εκτός από την τεχνική επάρκεια των εν λόγω συστημάτων, αποτελεί και η ουσιαστική
ενσωμάτωσή τους στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των τραπεζών, με ανάλογη
αναβάθμιση των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου (
Γκαρκάνας, 2006).

2.8
ΟΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Το 2010 ήταν η χειρότερη χρονιά για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας
καθώς επηρεάστηκε έντονα από τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας. Η
πρωτοφανής παγκόσμια κρίση έδειξε τις δημοσιονομικές ανισορροπίες της Ελλάδας, το
διευρυμένο έλλειμμα και το υψηλό δημόσιο χρέος που οφείλονται στην έλλειψη
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Το 2010 η διεθνή οικονομική κοινότητα
έδειξε ένα σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης για την αξιοπιστία της Ελλάδας το οποίο
έχει μετρήσιμο και άμεσο αντίκτυπο στο κόστος δανεισμού της χώρας. Η πρόσβαση
στις διεθνής χρηματαγορές θεωρείται πλέον απαγορευτική, λόγο υψηλού κόστους. Οι
εξελίξεις αυτές είχαν μεγάλο αντίκτυπο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.
Η ρευστότητα βρίσκεται σε πραγματική πίεση και οι ξένες τράπεζες δεν
δανείζουν πλέον στις ελληνικές και στις ελάχιστες εξαιρέσεις, πραγματοποιείται για
μικρό διάστημα περίπου δύο εβδομάδων. Επίσης οι ελληνικές τράπεζες πλέον βρίσκουν
κλειστές πόρτες στις διεθνείς αγορές και ειδικά από τις μεγάλες τράπεζες του
εξωτερικού στη repo αγορά. Οι τράπεζες που αρνούνται να δανείσουν στις ελληνικές
είναι η Unicredit Group, η Deutsche Bank, η JP Morgan, η Morgan Stanley και η
Santander. Οι ξένες τράπεζες φοβούνται να αυξήσουν την επενδυτική τους έκθεση στην
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χώρα μας γιατί ανησυχούν για την εξέλιξη και τις προοπτικές της. Σε γενικές γραμμές,
όταν μια τράπεζα αδυνατεί να δανειστεί από την repo αγορά δεν έχει την δυνατότητα
χρηματοδότησης από τις αγορές, καθώς δεν μπορεί να εκδώσει ομολογιακά δάνεια ή
καλυμμένες ομολογίες.
Το κόστος έχει αυξηθεί πολύ ,η κερδοφορία δέχεται πιέσεις λόγω της καθίζησης
των δανείων και των δυσχερειών στην οικονομία και οι επισφάλειες εκτινάχθηκαν στο
10,5% με 11% κατά την τρέχουσα χρονιά. Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας είναι για
πρώτη ίσως φορά σε μια τόσο δύσκολη θέση με μεγαλύτερο πρόβλημα την έλλειψη
ρευστότητας η οποία δημιουργήθηκε μετά από τις πολλές κερδοσκοπικές πιέσεις που
δέχεται η χώρα. Τα τραπεζικά στελέχη προειδοποιούν και τονίζουν ότι αν οι συνθήκες
στην αγορά δε βελτιωθούν γρήγορα θα πιεστεί περισσότερο ο τραπεζικός κλάδος.
Η μεγάλη αύξηση του κόστους δανεισμού του δημοσίου προκαλεί περαιτέρω
προβλήματα στις τράπεζες οι οποίες συνήθως δανείζονται τουλάχιστον κατά 1%
υψηλότερα από τι κόστος χρήματος που απολαμβάνει το δημόσιο, όπως για παράδειγμα
για μια πενταετία στο 7%. Η ρευστότητα που αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα του
τραπεζικού συστήματος συνδέεται άμεσα και οριστικά με τη δυνατότητα της
πραγματικής οικονομίας να λειτουργήσει σε μια συγκυρία κατά την οποία η ύφεση
βαθαίνει δραματικά και η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει από την κατάρρευση της
ζήτησης και την πιστωτική ασφυξία.
Η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα δεν ξεπερνά το 2% η οποία
μάλιστα δεν προκύπτει από την χορήγηση καινούργιων δανείων αλλά από την
αναχρηματοδότηση υφιστάμενων. Επιπλέον η πιστωτική επέκταση μηδενίζεται καθώς ο
επιχειρηματικός τομέας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον υφιστάμενο δανεισμό του ή
δεν πληρεί πλέον τις απαιτήσεις για την χορήγηση νέων δανείων. Η άρνηση αυτή
προέρχεται από την στέρηση ρευστότητας και από τον φόβο των τραπεζών για αύξηση
των επισφαλειών που βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα.
Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισαν ότι αν δεν αποκατασταθεί η
ρευστότητα στο σύστημα και δεν πραγματοποιούνται χρηματοδοτήσεις στην οικονομία
τότε δεν θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει η αγορά και να σχεδιαστεί η πολιτική της
ανάπτυξης.
Το πρόβλημα της ρευστότητας είναι σύνθετο και δύσκολο στην επίλυση του. Οι
αγορές για τις ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να είναι κλειστές για πολλούς μήνες και
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η μόνη πηγή άντλησης ρευστότητας είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ουσιαστική
πηγή ρευστότητας είναι πλέον οι καταθέσεις, όμως και εκεί διαπιστώνεται σοβαρό
πρόβλημα καθώς από την αρχή της χρονιάς μειώθηκαν κατά 23 δις ευρώ περίπου,
πλήττοντας περαιτέρω τις ελληνικές τράπεζες.
Ο δανεισμός από την ΕΚΤ στηρίζεται σε μια σειρά μέτρων που έχουν
υιοθετηθεί από την Φραγκφούρτη για να στηριχθεί το Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα
κατά την περίοδο της κρίσης αλλά και για την στήριξη της Ελλάδας. Το καινούργιο
πλαίσιο προϋποθέτει εύκολη χρηματοδότηση ακόμη και μετά τις υποβαθμίσεις της
πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τους διεθνείς οίκους, που υπό άλλες
συνθήκες θα καθιστούσαν τα ελληνικά κρατικά και τραπεζικά ομόλογα μη αποδεκτά
από την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ υποστηρίζει ότι το πλαίσιο αυτό δεν θα αλλάξει όσο οι συνθήκες
το απαιτούν αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αποσυρθούν σίγα-σιγά. Το ύψος δανεισμού των
ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έφτασε τα 96,2δις ευρώ
στα τέλη Ιουλίου του 2010. Μόνο τον Ιούλιο οι ελληνικές τράπεζες δανείστηκαν 2,4δις
ευρώ και αυτό φαίνεται να συνεχίζεται αφού τον Σεπτέμβριο του 2010 δανείστηκε
25δις ευρώ από την κυβέρνηση με την σύναψη «Συμφώνου Ρευστότητας » ώστε να
εκδώσουν δικά τους ομόλογα και να αυξήσουν την ρευστότητα τους.
Για τα ποσά που έχουν δανειστεί οι ελληνικές τράπεζες καταθέτουν ως εγγύηση
τίτλους μεγαλύτερης αξίας λόγω της χαμηλής αξιολόγησης της χώρας και έτσι η ΕΚΤ
αποτιμά την αξία των ενεχύρων στο 85%. Τα ενέχυρα αυτά δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους είτε με πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων είτε ενεχυριάζοντας
επιχειρηματικά δάνεια συγκεκριμένης πιστοληπτικής αξιολόγησης είτε κάνοντας χρήση
των εγγυήσεων που έδινε το κράτος. Οι εκτιμήσεις της HSBC δείχνουν ότι οι ελληνικές
τράπεζες έχουν δεσμεύσει εχέγγυα ύψους 135,8 δις ευρώ δηλαδή το 30% του
ενεργητικού της ΕΚΤ δανείζοντας 96,2δις ευρώ για την αύξηση της ρευστότητας. Η
ρευστότητα παρ’ όλα αυτά δεν αυξήθηκε αφού το τραπεζικό σύστημα έχει υποστεί
ισόποσες εκροές λόγο :
•

των καταθέσεων που μειώθηκαν κατά 21,4δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του

2010 και συνεχίζουν να μειώνονται μέχρι τον Ιούλιο και σταθεροποιούνται ελάχιστα
τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
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•

Της λήξης της αποπληρωμής των τραπεζών από παλαιότερα ομόλογα του

εξωτερικού
•

Των ομολογιακών χαρτοφυλακίων που απομειώθηκε η αξία τους και

συνεπώς μειώθηκε και το ποσό άντλησης από την ΕΚΤ με ενέχυρο τους
συγκεκριμένους τίτλους.
•

Της υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού δημοσίου

που είχε αρνητική επίπτωση ακόμη και στις τιτλοποιήσεις των τραπεζών. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα οι τράπεζες να αντλούν λιγότερα ποσά από ότι στο παρελθόν και τα
τιτλοποιημένα δάνεια ,τα στεγαστικά, τα επιχειρηματικά κ.α. να έχουν πιεστεί πολύ
αφού πολλά από αυτά έχουν επηρεαστεί από την επιδείνωση των δανειακών
χαρτοφυλακίων των τραπεζών και από την αύξηση των προβλέψεων.
•

Των αυστηρών όρων από την ΕΚΤ που δυσκολεύει την μετατροπή

ρευστότητας σε δάνεια.
•

Των ποσών που δανείζονται εκτός της αναχρηματοδότησης των λήξεων

προηγούμενων δανείων αλλά και άλλων υποχρεώσεων από λήξεις ομολόγων ή άλλων
τίτλων τα οποία πρέπει να καλύψουν το έλλειμμα ρευστότητας που υπάρχει μεταξύ των
καταθέσεων και χορηγήσεων. Η διαφορά κάλυψης είναι περίπου 35δις ευρώ.
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να λυθεί εύκολα το πρόβλημα
της ρευστότητας. Οι αγορές δεν θα ανοίξουν σύντομα αλλά και όταν γίνει αυτό δεν
είναι δύσκολο να προβλεφθεί το κόστος δανεισμού του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος.
Στην Ελλάδα οι τράπεζες δημιούργησαν πρόβλημα στο κράτος αλλά και το
κράτος δημιούργησε πρόβλημα στις τράπεζες με την εκτίναξη του κόστους δανεισμού.
Όταν το κράτος δανείζεται με 6,1% στην πενταετία τότε μια τράπεζα θα δανειστεί με
7%. Όταν οι τράπεζες του εξωτερικού όπως οι τράπεζες της Αμερικής, της Βρετανίας
καταρρέουν το κράτος τις στηρίζει και της βοηθά ακόμη και αν αυτές δημιούργησαν το
πρόβλημα στην οικονομία του κράτους στη Ελλάδα όμως δεν απαιτήθηκε η διάσωση
των τραπεζών από το κράτος απλώς είχαν μια μικρή στήριξη (Κουτσομέρη, 2011).
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2.9
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Οι κυριότερες συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης στο τραπεζικό
σύστημα της Ελλάδας είναι η αύξηση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, η αύξηση του
κόστους

χρηματοδότησης

των

τραπεζών

και

η

μείωση

της

ζήτησης

για

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι τράπεζες μετά από όλα αυτά όρισαν
κάποιες προτεραιότητες για την διασφάλιση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής
επάρκειας αλλά και για την διατήρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου
αφότου έχουν ληφθεί υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και η συγκράτηση του κόστους
λειτουργίας στο επίπεδο του 2008 δηλαδή με περιορισμένα έξοδα και αμοιβές του
προσωπικού και των προμηθειών εκτός των τόκων. Κάθε τράπεζα πραγματοποίησε
κάποιες ενέργειες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση, οι οποίες εμφανίζονται
παρακάτω.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Για να ενισχύσει η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα της Εθνικής
Τράπεζας το 2009 προχώρησε σε :
•

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25δις ευρώ, φθάνοντας τον

δείκτη Tier 1 11,3 και τον δείκτη Core Tier 1 9,5%
•

Έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους 1,5δις ευρώ

•

Επικέντρωση στην διασφάλιση των καταθέσεων, ενισχύοντας την

ηγετική της θέση στον τομέα αυτόν
•

Συμμετοχή στο κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας του

πιστωτικού συστήματος
•

Αναδιάρθρωση δανείων ύψους 1δις ευρώ

•

Μείωση του λειτουργικού κόστους των εγχώριων δραστηριοτήτων

•

Οργανική επέκταση των διεθνών επενδύσεων στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη και στην Τουρκία, στοχεύοντας στην εκμετάλλευση των σημαδιών ισχυρής
ανάκαμψης που εμφανίζονται σε αυτές τις αγορές (Τράπεζα Εθνική, 2010).
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Alpha Bank
Η Alpha Bank πραγματοποίησε τις εξής ενέργειες :
•

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης συμμετείχε στο πρόγραμμα

ενισχύσεως της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας
•

Άντληση κεφαλαίων από αγορές χρήματος και κεφαλαίου

•

Αύξησε

το

μετοχικά

της

κεφάλαια

σε

986εκατομύρια

ευρώ

διαμορφώνοντας έτσι επαρκή κεφαλαιακή διάρθρωση κατά την διάρκεια του τέταρτου
τριμήνου.
•

Εξέδωσε ομόλογα και τιτλοποιήσεις, αυξάνοντας έτσι το απόθεμα των

αποδεκτών τίτλων προς αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
•

Μείωση των λειτουργικών δαπανών

•

Προχώρησε σε ανατιμολογήσεις δανείων, προκειμένου να βελτιωθεί η

απόδοση του ενεργητικού της
•

Στήριξε τις επενδύσεις της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

•

Δεν εμφάνιζε μέρισμα για την χρήση του 2008 (Τράπεζα Alpha bank,

2010).

EFG Eurobank
Το 2009 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε και διαμορφώθηκε
στο 5,2% για την Eurobank σταμάτησε όμως να αυξάνεται τα δύο τελευταία τρίμηνα
του έτους. Για αυτό το λόγο έλαβε μέτρα για να προστατεύσει την ποιότητα του
χαρτοφυλακίου δανείων. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πραγματοποίησε τις
εξής ενέργειες :
•

Αύξησε τα μετοχικά κεφάλαια 712εκατομύρια ευρώ

•

Άντλησε κεφάλαια ύψους 2,8δις ευρώ από τις αγορές

•

Συγκράτησε το λειτουργικό κόστος και μείωσε το συνολικό κόστος κατά

•

Προσέλκυσε νέες καταθέσεις αυξάνοντας κατά 1,2δις ευρώ προωθώντας

6%

στοχευμένα προϊόντα
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•

Ισχυροποίησε την θέση της στην τραπεζική αγορά της Νέας Ευρώπης

με αποτέλεσμα το ένα τρίτο των καθαρών εσόδων από τους τόκους να προέρχεται
πλέον από αυτήν.
•

Αύξησε κατά 33% τις προβλέψεις έναντι των πιστωτικών κινδύνων

Με αυτά τα μέτρα κατάφερε να βελτιωθεί ο συνολικός δείκτης χορηγήσεων
προς καταθέσεις σε 119% από 126% που ήταν δύο χρόνια πριν. Οι δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκαν κατά 150-200
μονάδες βάσης και 2,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Ακόμη ο δείκτης Core Tier 1
έφτασε 9,8% το 2009 από 8% που ήταν το 2008 (Τράπεζα Eurobank EFG, 2009) .

Εμπορική Τράπεζα
Η Εμπορική Τράπεζα μέσω του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης 2009
2013 καθόρισε το πλαίσιο λειτουργίας της στην μετά κρίσης εποχή. Το σχέδιο αυτό
στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
•

Στην μείωση του κόστους κινδύνου

•

Στον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης

•

Στην ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης και

•

Στην βελτίωση διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (Τράπεζα

εμπορική, 2010).

Marfin Egnatia Bank
H Marfin Bank είχε πολλά προβλήματα με την ρευστότητα της αφού οι
καταθέσεις τις σημείωσαν μείωση 7,4% το 2009 και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
μειώθηκε από 1,9% το 2008 σε 1,2% το 2009. για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά
προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες :
•

Μείωσε τα λειτουργικά έξοδα κατά 1% ετησίως

•

Πραγματοποίησε έκδοση τίτλων συνολικής αξίας 160εκατομύρια ευρώ

διαφορετικής διάρκειας
•

Πραγματοποίησε

έκδοση

κοινού

ομολογιακού

δανείου

ύψους

300εκατπμύρια ευρώ
•

Αύξησε τα μετοχικά της κεφάλαια της Marfin Bank Romania S.A.

•

Η συγχώνευση της Marfin Popular Bank με την Marfing Egnatia Bank
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Η τράπεζα παρόλο που δεν συμμετείχε στο κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης των
ελληνικών τραπεζών επέτυχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,86% και δείκτη Tier 1
7,93% (Τράπεζα Marfin egnatia, 2010).

Τράπεζα Πειραιώς
Για την διασφάλιση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας και την
διατήρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου προχώρησε στις εξής
ενέργειες:
•

Ολοκληρώθηκαν πέντε νέες τιτλοποιήσεις δανείων 5,1δις ευρώ που

αφορούσαν καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια, δάνεια χρηματοδοτικής
μίσθωσης και πιστωτικές κάρτες.
•

Πραγματοποιήθηκαν δύο ομολογιακές εκδόσεις ,η πρώτη διετούς

διάρκειας και η δεύτερη τριετούς διάρκειας κύριου χρέους 500εκατομυρίων ευρώ με
βάση το πλαίσιο του προγράμματος EMTN (Euro Medium Term Note).
•

Διατήρησε την ευρεία διασπορά των πελατειακών καταθέσεων ασχέτως

από την μείωση τους κατά 2% ετησίως. Επίσης επιτεύχθηκε η διατήρηση της
απαιτούμενης ρευστότητας με στοχευμένες πολιτικές άντλησης καταθέσεων και
χορηγήσεων ετησίως.
Όλα αυτά διαμόρφωσαν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του 2009
στο 9,8% και τον δείκτη Tier 1 στο 9,1% (Τράπεζα Πειραιώς, 2010).

Αγροτική Τράπεζα
Η πολιτική που ακολούθησε η ATEbank για την χρήση του 2009 ήταν :
•

Η εξασφάλιση και η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ώστε να υπάρξει

ομαλή ροή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία
•

Η ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας

•

Η διασφάλιση των ενεργητικών στοιχείων του αφού λάβει υπόψη τις

συνθήκες της αγοράς και την χρηματοπιστωτική κρίση και
•

Η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του

Με βάση αυτά προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες :
•

Αύξησε τα μετοχικά κεφάλαια για να ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής

επάρκειας κατά 675εκατομύρια ευρώ.
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•

Έκδοση προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολόγων και προγράμματος

έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους 5δις ευρώ
•

Αύξησε τις καταθέσεις πελατών κατά 7,8%

•

Αύξησε τις προβλέψεις απομείωσης των δανείων σε σημαντικά

υψηλότερα από τα προϋπολογισμένα μεγέθη
•

Υπογραφή της από 31/3/2009 μιας σύμβασης δανεισμού ειδικών τίτλων

αξίας 807εκατομύρια ευρώ με το Ελληνικό δημόσιο για την ενεχυρίαση τους στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αντλήσει ρευστότητα
Η τράπεζα δεν κατάφερε να βελτιώσει την οργανική της κερδοφορία αφού είχε
πολλά λειτουργικά έξοδα αύξησε όμως τον των δείκτη Tier 1 8,4% από 6,5% που ήταν
το 2008 (Τράπεζα αγροτική, 2010).

Millennium Bank
Η Millennium Bank που έκανε την έναρξη της το 2000, λόγω του μικρού
μεγέθους της επηρεάστηκε λιγότερο από τις υπόλοιπες τράπεζες. Συγκεκριμένα το ύψος
καταθέσεων της αυξήθηκε το 2009 και έφτασε το 7%. Παρ όλα αυτά το καθαρό
περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε από 2,3% σε 2% το 2009 και η αποδοτικότητα των ιδίων
κεφαλαίων μειώθηκε από 4,9% σε 2,4% (Τράπεζα Millenium, 2010).

Probank
H τράπεζα Probank έκλεισε το 2009 την Τρίτη της χρήση , είναι ένα καινούργιο
ίδρυμα με μικρό ακόμη μέγεθος και αναπτυξιακές προοπτικές. Το 2009 αύξησε τις
προβλέψεις της κατά 277,5%. Αυτή η αύξηση ήταν η μοναδική κίνηση για να
αντιμετωπίσει την κρίση αφού κατάφερε χωρίς να υπαχθεί στα μέτρα για την ενίσχυση
του τραπεζικού συστήματος ένα δείκτη Tier 1 ίσο με 14%. Η επιτυχημένη αυτή
πολιτική βασίστηκε στην πολιτική ρευστότητας σύμφωνα με την οποία ο λόγος των
δανείων προς καταθέσεις πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 85%-90%. Το 2009 όμως ο λόγος
αυτός υπερέβη τα όρια αυτά και έφτασε το 92,1% (Τράπεζα Probank, 2010).

Τράπεζα Ασπίς
Η τράπεζα Ασπίς για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση προχώρησε στις
παρακάτω ενέργειες :
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•

Ολοκλήρωσε την μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών

της τράπεζες από 2,71 σε 0,60 σύμφωνα με το πλαίσιο των νέων διατάξεων του
Ν.2190/20 και σχηματίστηκε ειδικό αποθεματικό ίσο με την αξία της μείωσης.
•

Αύξησε τα μετοχικά κεφάλαια της με καταβολή μετρητών και δικαίωμα

προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών της τράπεζας σε αναλογία 2 νέες μετοχές για
κάθε 1 παλαιά και με τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Το αποτέλεσμα ήταν να
αντληθούν κεφάλαια ύψους 48,4εκατομύρια ευρώ.
•

Η θυγατρική της Ασπίς η Aspis Jersey Limited επαναγόρασε

ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης με εγγύηση της Ασπίς ονομαστικής αξίας
50,25εκατομύρια ευρώ σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής αξίας. Μετά ακολούθησε η
ακύρωση των ομολόγων και έτσι κατάφερε να μειωθούν οι μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις του ομίλου και δημιουργήθηκαν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα χρήσης
ύψους 27,6εκατομύρια ευρώ ενισχύοντας έτσι τα ίδια κεφάλαια.
Για την διατήρηση και την ενίσχυση της ρευστότητας η Ασπίς προχώρησε στις
παρακάτω ενέργειες :
•

Ολοκλήρωσε το Φεβρουάριο του 2009 την τιτλοποίηση μέρους του

χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων της τράπεζας ύψους 424εκατομυρίων ευρώ. Στο
πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν ομολογίες ύψους 377εκατομυρίων ευρώ με πιστοληπτική
διαβάθμιση ΑΑΑ που έγιναν δεκτές για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
•

Υπογραφή σύμβασης δανεισμού ειδικών τίτλων με το ελληνικό δημόσιο

εκπροσωπούμενο από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) στις
1 Οκτωβρίου του 2009 που αφορά σε 86 τίτλους του ελληνικού δημοσίου συνολικής
ονομαστικής αξίας 86εκατομύριων ευρώ που είναι αποδεκτοί για αναχρηματοδοτήσεις
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
•

Ο όμιλος είχε απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες με τις

ασφαλιστικές εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους 16,2εκατομύρια ευρώ
όπου εξασφαλίζονται από ακίνητα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Από τις εν λόγο
απαιτήσεις σχηματίστηκαν προβλέψεις για το μη εξασφαλισμένο μέρος τους συνολικού
ύψους 3εκατομύρια ευρώ. Το 2009 επιβαρύνθηκαν κατά 2,9εκατομύρια ευρώ. Επίσης
διενεργήθηκε απομείωση της αξίας των μετοχών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α που
κατείχε η Ασπίς στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο της και έτσι
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αναπροσαρμόστηκε το ενεργητικό, η καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της τράπεζας
και του ομίλου (Τράπεζα Aspisbank, 2010).

Τράπεζα Αττικής
Για την θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης η τράπεζα Αττικής προχώρησε στις
παρακάτω ενέργειες :
• αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 152,4εκατομύρια ευρώ το οποίο το
κατάφερε τον Οκτώβριο του 2009 και
• ενίσχυση των συσσωρευμένων προβλέψεων (Τράπεζα Atticabank, 2010).

Γενική Τράπεζα
Η GENIKI BANK αύξησε τα μετοχικά της κεφάλαια ύψους 340εκατομυρίων
ευρώ το οποίο αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του 2010 (Τράπεζα Geniki bank,
2010).

Πανελλήνια Τράπεζα
Παρά την οικονομική κρίση η Πανελλήνια τράπεζα βελτίωσε το δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας ,είχε σταθερή ρευστότητα και έδρασε ορθολογιστικά για την
ανάπτυξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και την κερδοφορία της. Στα τέλη του
2009 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας έφτασε στο 14% από 11% που ήταν το 2008.
Για να ενισχύσει και άλλο την κεφαλαιακή της βάση προχώρησε στις παρακάτω
ενέργειες :
• στις 11 Μαρτίου 2009 έκανε έκδοση χρεογράφων ύψους 90εκατομυρίων ευρώ.
• Απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας
Ελληνική τράπεζα.
• Συνέταξε ένα στρατηγικό σχέδιο για το δίκτυο των καταστημάτων με στόχο
την μείωση και διαμόρφωση των λειτουργικών εξόδων
• Επέκτεινε τις δραστηριότητες της στις αγορές της Ρωσίας , της Ουκρανίας και
της Νότιας Αφρικής ώστε να αποκτήσει εκεί αναπτυξιακές προοπτικές (Τράπεζα
Ελληνική, 2010).
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Τράπεζα Κύπρου
Η ανάπτυξη και η λειτουργία της Τράπεζας Κύπρου βασίζεται σε ένα
συντηρητικό επιχειρηματικό μοντέλο που δίνει έμφαση στην διατήρηση της
ρευστότητας, στην ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας, στην αποτελεσματική
διαχείριση των κινδύνων και στην πειθαρχημένη ανάπτυξη των εργασιών της. Η
Τράπεζα Κύπρου κατάφερε να βελτιώσει την κεφαλαιακή της θέση ,διατήρησε σταθερή
την ρευστότητα της και διατήρησε την ποιότητα χαρτοφυλακίου (Τράπεζα Κύπρου,
2010).

Proton Bank
Για να αντιμετωπίσει την κρίση η Proton Bank προχώρησε στις εξής ενέργειες :
•

Ελέγχει και περιορίζει το λειτουργικό κόστος

•

Όρισε αυστηρότερους ελέγχους για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον

σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων
•

Περισσότερες προσπάθειες για την αύξηση των καταθέσεων (Τράπεζα

Protonbank, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

3.1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Η οργανωμένη εποπτεία των τραπεζών παρουσιάζει διαχρονική προσπάθεια με
κύρια έμφαση στις Ηνωμένες

Πολιτείες όπου στις αρχές του αιώνα αποτέλεσε

σημαντικό τομέα άσκησης πολιτικής. Λόγο του μεγάλου αριθμού πτωχεύσεων των
τραπεζών κυρίως την περίοδο της μεγάλης ύφεσης αναδείχτηκε σε μείζον θέμα
επόπτευση των τραπεζών από τις εκάστοτε οικονομικές αρχές.

Μεγάλη σημασία

δόθηκε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του αποταμιευτικού κοινού στα
τραπεζικά ιδρύματα, κατάσταση που δεν περιορίστηκε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αποτέλεσε κεντρικό οικονομικό στόχο
μετά τις πολλαπλές καταρρεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων και την στροφή του κοινού
στο χρυσό, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης και κυρίως στην Αυστρία και στη
Γερμανία. Η πτώχευση των τραπεζών περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό μετά την
δεκαετία του 30’ και έτσι η ένταση του εποπτικού ελέγχου μειώθηκε στις Ηνωμένες
Πολιτείες αλλά και στην Ηπειρωτική Ευρώπη.
Η εποπτεία της διεθνούς τραπεζικής αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο στην
οικονομική ιστορία αφού από τη δεκαετία του 70’ και μετά εμφανίζονται οι τραπεζικές
κρίσεις στο διεθνοποιημένο πλέον τραπεζικό περιβάλλον αποτελούν συχνό φαινόμενο.
Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ότι κάθε ρυθμιστική παρέμβαση αποτελούσε
αντίδραση σε κάποια σημαντική διεθνή τραπεζική κρίση. Έτσι τα τραπεζικά ιδρύματα
λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο των εποπτικών αρχών της χώρας καταγωγής τους ενώ ο
υπέρ-εθνικός συντονισμός των πρακτικών τραπεζικής εποπτείας εμποδίστηκε από
θεσμικές διαφορές, από ιδιαίτερες εθνικές συνήθειες και από ολιγοπωλιακές δομές
(Προβόπουλος και Καπόπουλος, 2001).
Το 1973 ήταν μια περίοδος στην οποία καταργήθηκε το διεθνές
νομισματικό σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton woods. Αυτό
συνεπώς έφερε έντονες διακυμάνσεις και μεταβολές στην αγορά χαρτονομισμάτων
(ισοτιμίες) και στα επιτόκια. Οι τράπεζες επηρεάστηκαν άμεσα με αποτέλεσμα να
καταστούν ιδιαίτερα ευάλωτες στον άγνωστο μέχρι εκείνη την περίοδο, κίνδυνο των
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συναλλαγματικών και επιτοκιακών μεταβολών. Τα πρώτα θύματα εμφανίστηκαν το
1974, όταν η γερμανική τράπεζα Bankhaus I.D.Herstatt προκάλεσε τεράστια
αναστάτωση στη διεθνή τραπεζική αγορά.
Η τράπεζα χρεοκόπησε λόγο άστοχων θέσεων σε προθεσμιακές πράξεις
συναλλάγματος προκαλώντας πολλαπλές αντιδράσεις. Η εξέλιξη αυτή μαζί με άλλες
περιπτώσεις ενέτειναν την ανάγκη διεθνούς αντιμετώπισης του τομέα της τραπεζικής
εποπτείας. Έτσι άρχισε η θεσμοθέτηση της συνεργασίας ανάμεσα στις νομισματικές και
τραπεζικές εποπτείες με σκοπό την πρόληψη συστηματικών κρίσεων και τη διασφάλιση
της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.
Μετά την κατάρρευση της γερμανικής τράπεζας Herstatt το 1974 αλλά και της
αμερικάνικης Franklin National οι οικονομικές αρχές στράφηκαν στην αλληλεξάρτηση
των επιμέρους εθνικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτό προκάλεσε τη δημιουργία της
επιτροπής για την τραπεζική εποπτεία υπό την αιγίδα της τράπεζας Διεθνών
Διακανονισμών. Η επιτροπή αυτή αποτέλεσε τον πρόδρομο της

επιτροπής

της

Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία.
Το 1974 συστάθηκε η επιτροπή της Βασιλείας με μέλη της τις κεντρικές
τράπεζες και άλλες εποπτικές αρχές από τα κράτη-μέλη του «Group of ten» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Η.Π.Α , τον Καναδά και την Ιαπωνία. Στην ουσία είναι μια
οργάνωση χωρίς νομική μορφή που λειτουργεί με την υποστήριξη της γραμματείας της
τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Μαυρομμάτη, χ.χ).
Σήμερα τα μέλη της επιτροπής προέρχονται από την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη
Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γερμανία ,τη Γαλλία, την Ινδία, την Ιταλία, την
Ιαπωνία, την Κορέα, το Λουξεμβούργο, το Μεξικό, τις Κάτω Χώρες , τη Ρωσία, την
Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το Ην.Βασίλειο και τις Ηνωμένες πολιτείες. Ο
πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Nout Wellink ο οποίος είναι και πρόεδρος της
ολλανδικής κεντρικής τράπεζας ενώ ο Stefan Walter είναι ο σημερινός γραμματέας της.
Οι συνεδριάσεις γίνονται τέσσερις φορές το χρόνο και παράλληλα υφίστανται τέσσερις
υποεπιτροπές που συνεδριάζουν και αυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι κανόνες
της επιτροπής που υπάρχουν στις εκθέσεις δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα αλλά
αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής.
Οι βασικοί στόχοι της είναι:
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•

Η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού

συστήματος .
•

Η διαμόρφωση ισοδύναμων ορών ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο,

μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιημένων τραπεζών αλλά και μεταξύ των τραπεζών και
των επενδυτικών εταιριών.
Οι κανόνες της επιτροπής δεν έχουν νομικά εξαναγκαστικό χαρακτήρα,
η επιρροή της όμως είναι καθοριστική και εκτός του κύκλου των νομισματικών και
εποπτικών αρχών που συμμετέχουν στην σύνθεση της. Μεγάλο μέρος του έργου της
έχει υιοθετήσει και από εποπτικές αρχές πολλών κρατών οι οποίες δε συμμετέχουν στη
σύνθεση της. Οι ενέργειες της έχουν καθοριστικό χαρακτήρα για τη διαμόρφωση του
κανονιστικού πλαισίου που αναφέρεται στην προληπτική εποπτεία των τραπεζών στην
ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά και για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
Το σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών υπογράφηκε το 1988
και τροποποιήθηκε το 1996 οπού εκεί συμπεριλήφθηκαν και οι κίνδυνοι της αγοράς.
Τον Ιούνιο του 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης του νέου συμφώνου της
βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών (Πεπέ, 2007).

3.2 ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ I
Η πρακτική διαχείρισης των κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
παρουσίασε ραγδαία και γρήγορη εξέλιξη λόγο της απελευθέρωσης των αγορών, της
αύξησης ταχύτητας κυκλοφορίας των κεφαλαίων, της αύξησης πολυπλοκότητας των
χρηματοοικονομικών εργαλείων (έπειτα και από την εισαγωγή της αγοράς παραγωγών)
και επίσης ευνοήθηκε και από την λόγο την χρήσης τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο
συναλλαγών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων.
Οι συνεχείς πτωχεύσεις των τραπεζών που οφείλονται σε λάθος διαχείριση του
δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, οδήγησε τις εποπτικές αρχές στην εισαγωγή
κανόνων για την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Στόχος ήταν να υπάρχει για κάθε
πιστωτικό ίδρυμα ένα ελάχιστο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που σχετίζεται με τον
αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο και έτσι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ο
συντελεστής φερεγγυότητας.

57

Ως συντελεστής φερεγγυότητας ορίστηκε ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων του
πιστωτικού ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού με τα εκτός στοιχεία του
ισολογισμού να είναι σταθμισμένα σύμφωνα με τον κίνδυνο τους. Η ελάχιστη τιμή του
συντελεστή αυτού ορίστηκε στο 8% και δημιουργήθηκε για να καλύπτει τον κίνδυνο μη
εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου σε κάθε της μορφή. Έτσι με
αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκε στο διεθνές εποπτικό σύστημα ένας δείκτης ενιαίος για
την κεφαλαιακή επάρκεια με προσθήκη στο σταθμισμένο ενεργητικό στοιχεία του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών και με στόχο να συνυπολογίζεται και ο αναλαμβανόμενος
κίνδυνος αγοράς.
Ως κίνδυνος της αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος που προέρχεται από τη μεταβολή
των τιμών συναλλάγματος των μετοχών, των επιτοκίων και άλλων παραμέτρων της
αγοράς. Η εποπτεία του όμως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες λόγο της πιθανότητας
σφάλματος από τη διπλή μέτρηση του κινδύνου, καθώς δεν υπολογίζεται αθροιστικά.
Το σύμφωνο της βασιλείας I του 1988 οδήγησε στην αύξηση των εποπτικών
ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και δημιούργησε συνθήκες πιο ισότιμου
ανταγωνισμού.
Παρ’ όλα αυτά οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις οδήγησαν στην αναθεώρηση
του παραπάνω συμφώνου. Οι εξελίξεις αυτές ήταν :

•

Η αναγνώριση και ανάγκη διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου

δηλαδή του κινδύνου που οφείλεται σε ατέλειες του λειτουργικού-οργανωτικού
πλαισίου.
•

Λόγω των περιθωρίων που άφηνε η μη σημαντική διαφοροποίηση των

κεφαλαιακών απαιτήσεων οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν το εποπτικό arbitrage ανάλογα
με το ύψους του κινδύνου.
Έτσι

με αυτόν τον τρόπο αυξάνονταν τα περιθώρια κέρδους των

επιχειρηματικών δανείων χαμηλής διαβάθμισης χωρίς να υπάρχει παράλληλη αύξηση
των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων με αποτέλεσμα παρά την υποβάθμιση της
ποιότητα

του

δανειακού

χαρτοφυλακίου

των

τραπεζικών

ιδρυμάτων,

δεν

υποχρεώνονταν σε αυξημένες προβλέψεις και κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Το 1999 η επιτροπή της βασιλείας δημοσίευσε το αναθεωρημένο κείμενο του
1988 ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις ανάμεσα στους
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κεντρικούς εποπτικούς και ρυθμιστικούς φορείς ώστε να προκύψει το νέο σύμφωνο της
βασιλείας που θα ονομάζεται σύμφωνο της Βασιλείας II (Elliott, 2010).

3.3 ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II
Η αναθεώρηση του σύμφωνου της βασιλείας I δημιούργησε τη σύσταση του
συμφώνου της βασιλείας II. Στόχοι του συμφώνου αυτής της Βασιλείας είναι :
Α) Η αντιστοίχιση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών με το πιστωτικό κίνδυνο
που πράγματι συμπεριλαμβάνεται σε κάθε χρηματοδοτικό σύστημα.
Β) Ο καθορισμός συγκεκριμένων κεφαλαιακών απαιτήσεων ώστε να καλυφθεί ο
λειτουργικός κίνδυνος
Γ) Η διεύρυνση των εποπτικά αναγνωριζόμενων μέσων και τεχνικών
αντιστάθμισης ή μεταφοράς των πιστωτικών κινδύνων.
Δ) Η προσέλκυση των τραπεζών για να χρησιμοποιεί εσωτερικά συστήματα για
τη μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.
Ε) ο προσδιορισμός βασικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν τη
διαδικασία αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της πολιτικής και των μηχανισμών
των τραπεζών για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Ο προσδιορισμός
αυτός θα γίνει αφού ληφθεί υπόψη η φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων των
εποπτευόμενων τραπεζών αλλά και το είδος και το ύψος των σχετικών κινδύνων που
αναλαμβάνουν.
Ζ) Η αρχή της πειθαρχίας πρέπει να βελτιωθεί. Την αρχή αυτή την επέβαλε η
αγορά στα πιστωτικά ιδρύματα με την υποχρεωτική δημοσιοποίηση ποιοτικών και
ποσοτικών στοιχείων που επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση της κεφαλαιακής
επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα τον ουσιαστικό προσδιορισμό του κόστους δανεισμού τραπεζών
και κατά συνέπεια την επιτοκιακή πολιτική έναντι των πελατών (Γκαρκάνας, 2003).
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Οι πυλώνες που απαρτίζει το σύμφωνο της Βασιλείας II είναι τρείς :
Πρώτος πυλώνας
Ο πρώτος πυλώνας βασίζεται πρώτα απ’ όλα στο να καθοριστούν οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις ώστε να καλυφθεί ο πιστωτικός και ο λειτουργικός κίνδυνος.
Για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Η τυποποιημένη μέθοδος standardize method
αποσκοπεί στον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης από τις διαβαθμίσεις που
δίνουν οι Εξωτερικοί Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α). Η άλλη μέθοδος
είναι η μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων internal rating based method η οποία
προβλέπει ότι οι τράπεζες μπορούν να εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο βασισμένες στις
εσωτερικές εκτιμήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων της. Η μέθοδος
αυτή εφαρμόζεται σε δύο παραλλαγές την βασική και την προηγμένη προσέγγιση
ανάλογα με την κατηγορία ανοιγμάτων. Τα ανοίγματα μπορεί να είναι :
1)

ανοίγματα

έναντι

κεντρικών

τραπεζών

κυβερνήσεων

και

τραπεζών(πίνακας 2)
2)

ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών. Παλιά

είχαν συντελεστή 20% τώρα όμως κατατάσσονται στη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας .
3)

ανοίγματα έναντι πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης. Οι περισσότερες

πολυμερής τράπεζες έχουν σταθμικό συντελεστή 0%.
4)

ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα. Τα δάνεια ή οι τίτλοι που

καλύπτονται με ακίνητη περιουσία σταθμίζονται με :
Α) 35% συντελεστή στάθμισης αν αφορά ανοίγματα που εξασφαλίζονται με
υποθήκες αστικών ακινήτων.
Β) 50% συντελεστή στάθμισης αν αφορά ανοίγματα που εξασφαλίζονται με
υποθήκες εμπορικών ακινήτων.
5) ανοίγματα έναντι διοικητικών οργανισμών και μη κερδοσκοπικών
επιχειρήσεων.
6) ανοίγματα έναντι διεθνών οργανισμών
7) ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων
8) ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων
9) ανοίγματα έναντι λιανικής τραπεζικής
10) ανοίγματα έναντι στοιχείων σε καθυστέρηση
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11) ανοίγματα έναντι στοιχείων που ανήκουν στις εποπτικές κατηγορίες υψηλών
κινδύνων
12) ανοίγματα με μορφή καλυμμένων ομολόγων
13) ανοίγματα έναντι στοιχείων που αντιπροσωπεύουν θέσεις τιτλοποίησης
14) βραχυπρόθεσμα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
15) ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
Μετά η τράπεζα Ελλάδος αντιστοιχεί αυτές τις αξιολογήσεις με τη βαθμίδα
πιστωτικής ποιότητας και ανάλογα με το είδος του ανοίγματος υπάρχει και ο
αντίστοιχος συντελεστής.
Η διεύρυνση του αριθμού των ανοιγμάτων βοηθά στην ακριβέστερη μέτρηση
του πιστωτικού κινδύνου και στην ορθότερη κατανομή των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων
από την πλευρά των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων προστίθενται και ο λειτουργικός
κίνδυνος. Ο λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος αφορά προβλήματα στα τεχνικά
συστήματα υποστήριξης, σε ανθρώπινα λάθη, σε φυσικές καταστροφές ή σε παράνομες
πράξεις. Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι υπαρκτός σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων
των πιστωτικών ιδρυμάτων από την ημέρα της ίδρυσης τους, είναι δύσκολος όμως στο
να εντοπιστεί. Οι εποπτικές αρχές παρ’ όλα αυτά θεωρούν δεδομένη τη συμμόρφωση
των πιστωτικών ιδρυμάτων για την επίλυση αυτού του κινδύνου. Η μέτρηση του
λειτουργικού κινδύνου είναι πολύ δύσκολη και αναφέρεται σε όλα τα είδη των
κινδύνων που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως κίνδυνοι της αγοράς είτε ως
πιστωτικοί κίνδυνοι
Υπάρχουν τρείς εναλλακτικές μέθοδοι αποτίμησης του λειτουργικού κινδύνου.
Η πρώτη μέθοδος αφορά την μέτρηση του βασικού δείκτη και υπολογίζεται με βάση
τον τύπο KBIA=GI*a όπου KBIA είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στη Basic indicator
approach για το λειτουργικό κίνδυνο a = 15% ( ορίζεται από την επιτροπή) και GI είναι
ο μέσος όρος του gross income των τελευταίων τριών ετών. Η δεύτερη μέθοδος
ονομάζεται τυποποιημένη και υπολογίζεται με βάση τον τύπο KTSA=Σ(GΠ-8*b1-8),
όπου KTSA είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις standardize approach, και b1-8 ποσοστό
για κάθε business line. Business line είναι οκτώ βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων
που ορίζονται από τις τράπεζες, οι οποίες μαζί με τους συντελεστές τους είναι :
corporate finance 18%, trading and sales 18%, retail banking 12%, commercial banking
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15%, payment and settlement 18% , agency service 15%, asset management 12%, retail
brokerage 12%. Τέλος G1-8 ορίζεται ως μέσος όρος του gross income των τελευταίων
τριών χρόνων για κάθε business line.
Η Τρίτη μέθοδος είναι η εσωτερική μέτρηση. Οι τράπεζες σύμφωνα με αυτή τη
μέθοδο υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις με βάση τη δική τους
μεθοδολογία αποτίμησης λειτουργικών κινδύνων. Οι τράπεζες που ακολουθούν αυτή τη
μέθοδο για να υπολογίσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη
την κατανομή δραστηριοτήτων σύμφωνα με την προηγούμενη μέθοδο.
Η επιτροπή προτείνει την πρώτη μέθοδο για τράπεζες μικρού εύρους
δραστηριοτήτων και τη δεύτερη μέθοδο στις υπόλοιπες τράπεζες αφού η Τρίτη μέθοδος
είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Το 2001 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αποτελούσαν το
20% των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Με το νέο πλαίσιο θέλησε να ενισχύσει
το λόγο ίδια κεφάλαια / τυπικοί κίνδυνοι σε μια τράπεζα με τον τύπο: P >=P(r m)+P(r
o)+0,08 APR
όπου: p το επίπεδο κεφαλαίου που διακρατάται για εποπτικούς λόγους, p(rm) το
επίπεδο του κεφαλαίου που αντισταθμίζει τον κίνδυνο της αγοράς, p(ro) το επίπεδο
κεφαλαίου που αντισταθμίζει το λειτουργικό κίνδυνο και APR είναι το μέγεθος των
επενδύσεων σταθμισμένων με τον πιστωτικό τους κίνδυνο.
Ο κάθε κίνδυνος έχει διαφορετική επίπτωση για την κεφαλαιακή επάρκεια. Ο
πιστωτικός κίνδυνος είναι ο πιο σημαντικός με ποσοστό 76% και οι τράπεζες πρέπει να
αναπτύξουν καλές πρακτικές για να τον ελέγξουν ενώ αντίστοιχα ο λειτουργικός
κίνδυνος έχει μικρότερη βαρύτητα με ποσοστό 17% και ο κίνδυνος της αγοράς με
ποσοστό 7% (Μαυρομμάτη, χ.χ.).
Οι προτάσεις του πρώτου πυλώνα στόχευαν στην ευθυγράμμιση των
εποπτικών αρχών της ομάδας G-10 με τις εποπτικές πρακτικές της Κεντρικής
Ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ σε μια σειρά που αφορούσαν ζητήματα όπως την
επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, την έκθεση στον κίνδυνο, τις
λογιστικές αρχές, την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, τη ρευστότητα, την
ποιότητα της κερδοφορίας μιας τράπεζας και την κεφαλαιακή της επάρκεια.
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις παρέμειναν αμετάβλητες στο 8% το ίδιο συνέβη και
στις διατάξεις που αφορούσαν στην εποπτεία αντιμετώπισης των κινδύνων αγοράς
(Elliott, 2010).
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Ο δεύτερος πυλώνας
Οι προτάσεις του δεύτερου πυλώνα στοχεύουν στη τήρηση των υψηλών
προδιαγραφών διαφάνειας και παρουσίασης των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Οι
τράπεζες που είχαν δανειακά χαρτοφυλάκια υψηλού κινδύνου ή ανεπαρκή συστήματα
διαχείρισης κινδύνων, είχαν και υψηλότερο κόστος διατραπεζικού δανεισμού και
εκδιδόμενου χρέους. Η διαδικασία της εποπτικής αξιολόγησης στοχεύει στην
αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα τραπεζικά ιδρύματα από τις εποπτικές
αρχές καθώς και στη μέτρηση των κινδύνων αυτών. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να
υλοποιηθεί ο πρώτος πυλώνας ή δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κάποιοι κίνδυνοι οι
εποπτικές αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Έτσι βασίζονται στον καθορισμό της αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας των
τραπεζών από τις εποπτικές αρχές αλλά και από τη θέσπιση των αρχών και κριτηρίων
που θα διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τις
εσωτερικές εκτιμήσεις των τραπεζών για την κεφαλαιακή τους επάρκεια, τη στρατηγική
τους αλλά και την ικανότητα τους να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που
αφορούν στο δείκτη αυτόν . Αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας δεν είναι ικανοποιητικό
τότε απαιτείται η λήψη διορθωτικών μέτρων.
Η διαφάνεια είναι υποχρεωτική και επικεντρώνεται σε τομείς που αφορούν:
α) Τη κεφαλαιακή επάρκεια και την σύνθεση των εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων,
β) Την αναλυτική παρουσίαση των εκθέσεων σε κίνδυνο ανά προϊόν,
γ) Τη διαφάνεια των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων

Ο τρίτος πυλώνας
Ο τελευταίος πυλώνας αφορά την ενίσχυση πειθαρχίας της αγοράς με τη
δημοσιοποίηση συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που αφορούν στο
ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που είναι
συνδεδεμένες με τους κινδύνους αυτούς και στην ακολουθούμενη στρατηγική που
ακολουθείται για να επιτευχθεί η πειθαρχία της αγοράς (Μαυρομμάτη, χ.χ.).
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3.4 ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 111
Στην προσπάθεια βελτίωσης των εποπτικών μέτρων, πραγματοποιήθηκε και μια
δεύτερη αναθεώρηση στο σύμφωνο της βασιλείας I και έτσι δημιουργήθηκε το
σύμφωνο της βασιλείας III που αποτελεί ένα σύνολο προτεινόμενων αλλαγών επί των
διεθνών κανόνων που αφορούν στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα των
τραπεζών.
Η αναμόρφωση αυτή έγινε ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η
χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008. Η επικύρωση της από το εποπτικό σώμα της
βασιλείας άνοιξε τον δρόμο για την τελική της έγκριση το Νοέμβριο του 2010 από την
σύνοδο κορυφής του G-20 στη Σεούλ.
Οι νέοι αυστηρότεροι κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα
των τραπεζών θα καταστήσουν τις οικονομίες των διάφορων χωρών ασφαλέστερες όχι
όμως μόνο τις οικονομίες αλλά και όλο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αυτή η
επιδίωξη της ασφάλειας είναι πολύ θετική αλλά έχει κόστος για τις τράπεζες γιατί θα
αναγκαστούν να δεσμεύσουν επιπλέον κεφάλαια και να διατηρούν υψηλά τα επίπεδα
ρευστότητας. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι ο τραπεζικός δανεισμός αλλά και οι άλλες
τραπεζικές υπηρεσίες θα γίνουν ακριβότερες και πιο δυσπρόσιτες(ΕΠΐοΛ, 2010).
Οι προτάσεις της επιτροπής βασιλείας που δημοσιεύτηκαν στις 16 Απριλίου
2010 για την αναθεώρηση των διεθνών κανόνων ρευστότητας και κεφαλαιακής
επάρκειας είναι η δημιουργία ενός εύκαμπτου τραπεζικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στόχοι του συμφώνου της βασιλείας III είναι :
•

να βελτιωθεί η ικανότητα του τραπεζικού συστήματος στο να απορροφά τις

οικονομικές κρίσεις ανεξάρτητα από την προέλευση τους και
•

η αποφυγή της εξάπλωσης τους από τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην

πραγματική οικονομία.
Επίσης, προσπαθεί να στραφεί στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης
του κινδύνου της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης
των πληροφοριών.
Η επιτροπή της βασιλείας για να μπορέσει να διευθετήσει τις αδυναμίες που
εμφανίστηκαν από την κρίση, πρέπει να πραγματοποιήσει αλλαγές στο ρυθμιστικό
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πλαίσιο. Οι αλλαγές αποβλέπουν στην ενδυνάμωση της ελαστικότητας των τραπεζικών
ιδρυμάτων σε περιόδους έντασης, στην αντιμετώπιση συστηματικών κινδύνων αλλά και
στην ενίσχυση της προκυκλικότητας που οι κίνδυνοι εμφανίζουν με την πάροδο του
χρόνου. Οι δύο αυτές αλλαγές του πλαισίου αλληλοσυνδέονται αφού η υψηλότερη
ελαστικότητα σε επίπεδο τραπεζικού ιδρύματος μειώνει το κίνδυνο εκδήλωσης
συστηματικής κρίσης.
Οι βασικές προτάσεις της επιτροπής της βασιλείας III είναι:
•

η αύξηση της ποιότητας, η συνέπεια και η διαφάνεια της κεφαλαιακής

βάσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Με αυτή την αύξηση θα επιτευχθεί η
απορρόφηση των κραδασμών από τις μεγάλες τράπεζες που λειτουργούν στο διεθνές
επίπεδο,
•

η ενίσχυση του πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας που αφορά στην

κάλυψη του κινδύνου. Η επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των κεφαλαιακών
απαιτήσεων για έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προέρχεται από
παράγωγα, repos, και από δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από αξιόγραφα.
Στόχος αυτών των βελτιώσεων είναι να μειώσουν τον κίνδυνο μετάδοσης των
προβλημάτων μεταξύ των τραπεζών μέσω παραγωγών ή άλλων χρηματοδοτικών
δραστηριοτήτων. Με την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο
αντισυμβαλλόμενου αναμένεται να δώσουν κίνητρα για μετάβαση της έκθεσης από μη
οργανωμένες αγορές παραγώγων σε οργανωμένες,
•

η καθιέρωση ενός δείκτη Μόχλευσης των τραπεζικών ιδρυμάτων σαν

συμπληρωματικό μέτρο στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο του πρώτου πυλώνα του
συμφώνου της βασιλείας II. Η επίτευξη αυτού θα αποτρέψει την δημιουργία
υπερβολικής μόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα και θα βελτιώσει το μοντέλο
υπολογισμού του κινδύνου,
•
κεφαλαιακών

η υιοθέτηση μέτρων για τη δημιουργία ειδικών σταθεροποιητικών
αποθεμάτων

σε καλές

περιόδους

τα

οποία

θα

μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σε περιόδους κρίσης. Αυτό θα συνεισφέρει στην σταθερότητα του
τραπεζικού συστήματος και θα μετριάσει αντί να ενισχύσει τις επιπτώσεις των κρίσεων.
Η επιτροπή προωθεί επίσης και ένα μοντέλο προβλέψεων που βασίζεται στις
αναμενόμενες απώλειες και όχι στις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν και έτσι θα
απεικονίζει τις πραγματικές ζημιές και

65

•

η καθιέρωση ενός ελάχιστου απαιτούμενου επιπέδου ρευστότητας για

τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό θα συμπεριλαμβάνεται
μια απαίτηση κάλυψης ρευστότητας με χρονικό ορίζοντα 30 ημερών υποστηριζόμενη
από έναν άλλο δείκτη ρευστότητας με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και μια δέσμη
μέτρων που θα υποβοηθά τις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν τις τάσεις της
ρευστότητας τόσο σε επίπεδο μεμονωμένης τράπεζας όσο και σε επίπεδο συστήματος
(Caruana, 2010).

3.5 Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Το 2007 πολλοί οικονομολόγοι, σχεδιαστές πολιτικής και χειριστές αγοράς
κατηγόρησαν το σύμφωνο της Βασιλείας II ότι ευθύνεται για την κεφαλαιακή
ανεπάρκεια των τραπεζών η οποία αποδείχτηκε σημαντικός παράγοντας της
οικονομικής κρίσης. Εξετάστηκαν διάφορα ζητήματα για τη τρέχουσα κρίση το νέο
καθεστώς όμως για τις τράπεζες ήταν ο πρώτος ύποπτος.
Οι κύριες ευθύνες που αποδίδονται στο σύμφωνο της Βασιλείας II είναι:
•

Το μέσο επίπεδο κεφαλαίου που απαιτείται από τη νέα πειθαρχεία είναι

ανεπαρκές και επηρεάζει πολλές τράπεζες και τις ωθεί στην κατάρρευση.
•

Η νέα συμφωνία αλληλεπιδρά με τη λογιστική δίκαιος-αξίας και έχει

προκαλέσει πολλές απώλειες στα χαρτοφυλάκια των μεσαζόντων
•

Οι απαιτήσεις που βασίζονται στο σύμφωνο της Βασιλείας είναι

κυκλικές και έτσι ενισχύουν τις επιχειρήσεις
•

Η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου στο σύμφωνο της Βασιλείας II,

μεταβιβάζεται στα μη τραπεζικά όργανα, όπως οι αντιπροσωπείες εκτίμησης υπό τον
όρο πιθανών συγκρούσεων των συμφερόντων.
•

Το ζήτημα ότι τα εσωτερικά πρότυπα των τραπεζών για την μέτρηση

των εκθέσεων κινδύνου είναι ανώτερα από οποιουδήποτε άλλου, δεν ισχύει .
•

Το νέο πλαίσιο παρέχει κίνητρα στους μεσάζοντες στο deconsolidate

από τους ισολογισμούς τους και είναι πολύ επικίνδυνες εκθέσεις.
Η Βασιλεία II θεωρείται το σημαντικότερο πλαίσιο για τις τράπεζες το οποίο
κάποια στιγμή θα έφερνε αναταραχή. Ενώ τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
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τραπεζικών κανόνων έχουν κατηγορηθεί για την εικόνα του οικονομικού συστήματος
προκύπτει ότι η τρέχουσα κρίση εμφάνισε τα αδύναμα σημεία των θεσμικών κανόνων
επιβεβαιώνοντας έτσι τους επικριτές τους. Κάποιες ρυθμιστικές αποτυχίες όπως
ανεπαρκής αύξηση κεφαλαίου αποδίδονται στη Βασιλείας I ενώ κάποιες άλλες στην
Βασιλεία II. Για το λόγο αυτό οι διεθνείς και κρατικοί ρυθμιστές είναι ήδη στο στάδιο
της διενέργειας σημαντικών προσαρμογών.
Εκτός από την ανεπάρκεια κεφαλαίων αποκαλύφθηκαν και προβλήματα του
ρυθμιστικού πλαισίου για τους κανόνες ρευστότητας καθώς οι διασυνοριακές ρυθμίσεις
διαχείρισης κρίσεων επιβλήθηκαν για την υιοθέτηση τους, ανεξάρτητα από τις
εκάστοτε ιδιαιτερότητες τους. Επιπρόσθετα σε κάποιες χώρες ο οικονομικός
κανονισμός παρουσίασε πολλές ανεπάρκειες σε σχέση με το αυξανόμενο μερίδιο των
ανεξέλεγκτων μεσαζόντων και των αγορών δομημένων προϊόντων. Για την κατάσταση
αυτή δεν ευθύνεται το σύμφωνο της Βασιλείας II αλλά η κατάχρηση των όρων της
αγοράς ενώ αντίθετα το πεδίο εφαρμογής του καινούργιου καθεστώτος θα έπρεπε να
περιλαμβάνει και τους μεσάζοντες.
Το σύμφωνο της Βασιλείας II είναι πολύ σημαντικό συστατικό για την εποπτεία
ανεξάρτητα από τα τυχόν προβλήματα που προκάλεσε κατά την περίοδο της κρίσης. Η
προθυμία για την επανεξέταση του δεν θα επέμβει σε άλλους τομείς του οικονομικού
κανονισμού, παρά μόνο σε αυτούς που επιδέχονται βελτίωση.
Σε αυτήν την ιστορική φάση που υπάρχουν διαφορές στην κύρια δομή αλλά και
στη λογική διακυβέρνησης, οι ρυθμιστές οφείλουν να είναι συντονιστές περιορίζοντας
το έργο τους σε περιπτώσεις που οι ιδιωτικές τράπεζες αποφεύγουν να αναλάβουν το
ρίσκο μιας δύσκολης απόφασης κυρίως λόγο του έντονου ανταγωνισμού (Kashyap et
^., 2008).

3.6 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

Το συμβούλιο χρηματοοικονομικής σταθερότητας και η επιτροπή της Βασιλείας
δημοσίευσαν στις 18 Αυγούστου κάποιες αναφορές για την τραπεζική εποπτεία. Αυτές
οι αναφορές θα χρησιμοποιηθούν για να καθοριστούν τα νέα standards ρευστότητας και
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αλλά και για πληροφόρηση των μεταβατικών
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διευθετήσεων στην εφαρμογή τους. Η πρώτη είναι « An assessment of the long term
economic impact of stronger capital and liquidity requirements » και αναφέρθηκε σε
αυτήν η επιτροπή της Βασιλείας. Η δεύτερη έχει τον τίτλο « assessing the
macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements »
και αναφέρθηκε από την επιτροπή της Βασιλείας αλλά και από το Συμβούλιο
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και από το Macroeconomic assessment group(
MAG). Οι δυο αυτές αναφορές δείχνουν την καθαρή εκτίμηση των οικονομικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή των νέων ορίων κεφαλαιακής επάρκειας και
ρευστότητας. Παράλληλα εκφράζουν τις μακροοικονομικές επιπτώσεις κατά την
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι την πλήρη εφαρμογή τους.
Η πρώτη αναφορά επιβεβαιώνει την ύπαρξη συγκεκριμένων καθαρών
μακροπρόθεσμων οικονομικών οφελών από την αύξηση των απαιτήσεων κεφαλαιακής
επάρκειας και ρευστότητας τα οποία θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πιο εύρωστου
και υγιούς παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι :
• Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κρίσεων και
• Η μείωση των ζημιών που μπορεί να συσσωρεύσουν αυτές οι κρίσεις, αν
βέβαια εμφανιστούν.
Επίσης τα οφέλη αυξάνονται πιο πολύ σε σχέση με τα κόστη που
δημιουργούνται από την επιβολή των ενισχυμένων απαιτήσεων του νέου ρυθμιστικού
πλαισίου.
Η αναφορά η οποία εκτίμησε το κόστος μετάβασης στο νέο ρυθμιστικό
καθεστώς δεν πραγματοποιήθηκε μόνο από τους φορείς που προαναφέρθηκαν αλλά και
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η αναφορά αυτή προβλέπει ότι θα υπάρξουν
μέτριες επιπτώσεις στην συνολική παραγωγή από αυτήν την εφαρμογή των νέων
ρυθμίσεων.
Ειδικότερα αν η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων γίνει σε πάνω από τέσσερα
χρόνια, τότε για την κάθε αύξηση που θα επιβληθεί στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
των τραπεζών θα φέρει μείωση του ΑΕΠ κατά 0,19%-0,20% αφού ολοκληρωθεί η
εφαρμογή του νέου πλαισίου.
Όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης θα μειωθεί

κατά μέσο όρο κατά 0,04

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προσδοκώμενο για διάρκεια μεταβατικής περιόδου
πάνω από τεσσεράμισι χρόνια.
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Η διαθεσιμότητα των ρευστών θα αυξηθεί κατά 25% συνολικά σε όλη την
οικονομία, δεν θα ξεπερνά όμως το μισό της επίπτωσης αυτής η οποία θα επιφέρει
αύξηση κατά μία μονάδα στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Οι επιπτώσεις του
νέου πλαισίου θα είναι διαφορετικές για κάθε οικονομία που θα το εφαρμόσει και θα
εξαρτηθεί από τα τρέχοντα επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας που
διαθέτουν. Επίσης θα επηρεαστούν από τις αποκλείσεις που θα υπάρξουν στο νέο
υπολογισμό των δεικτών για την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα. Όλα αυτά
δείχνουν ότι οι αλλαγές του νέου πλαισίου δεν έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην
συνολική παραγωγή, αν βέβαια εφαρμοστεί την κατάλληλη μεταβατική περίοδο
(Cechetti, 2010).
Η άποψη των εκπροσώπων του τραπεζικού τομέα διαφέρει από αυτήν και
εκφράστηκε στο Συνέδριο που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2010 στην Νέα Υόρκη
υπό την αιγίδα του ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών, ενός ιδρύματος που
εκπροσωπεί πάνω από 400 διεθνώς δραστηριοποιημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο
πρόεδρος του ινστιτούτου εξέφρασε έντονα την ανησυχία του για τον συντονισμό των
κρατών με στόχο τη λήψη επιπλέον μέτρων σε μονομερή βάση πέραν των διεθνών
ορίων. Ο κεντρικός τραπεζίτης της Νέας Υόρκης εκφράζει ότι οι τράπεζες που θα
εφαρμόσουν το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα στερηθούν δάνεια από τις εταιρείες και θα
μειωθούν άμεσα οι θέσεις εργασίας ενώ προβλέπει ότι θα συρρικνωθούν τα περιθώρια
δανεισμού.
Οι διαφωνίες που υπάρχουν εντοπίζονται σε πέντε σημεία του νέου συμφώνου
της Βασιλείας III:
• Ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης. Οι τράπεζες θεωρούν ότι οι
αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης θα επιφέρουν επιπρόσθετα κόστη που θα
υπολείπονται των οφελών
• Οι υψηλότεροι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Οι τράπεζες θεωρούν ότι δεν
πρέπει να αυξηθούν πολύ οι δείκτες αυτοί λόγο όλων των άλλων αλλαγών που αφορούν
στην ποιότητα και στη σύνδεση των εποπτικών κεφαλαίων.
• Η χρήση του δείκτη μόχλευσης. Σε αυτή την αλλαγή υπάρχει έντονη διαφωνία
ακόμη και μέσα στο τραπεζικό κλάδο. Η αμερικάνικη πλευρά υποστηρίζει την ύπαρξη
του δείκτη αυτού ενώ η γαλλική πλευρά υποστηρίζει ότι θα πρέπει να είναι διακριτική
ευχέρεια της χώρας.
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• Η απαλοιφή κάποιων ηπιότερων μορφών κεφαλαίων από τα ρυθμιστικά
κεφάλαια. Οι τράπεζες

αντιδρούν στην απαλοιφή αυτή και θέλει μεγαλύτερες

μεταβατικές περιόδους για την εφαρμογή του μέτρου.
• Εξαίρεση συγκεκριμένων στοιχείων του ισολογισμού από τα κεφάλαια. Οι
ευρωπαϊκές τράπεζες ανησυχούν για την εξαίρεση από τα κεφάλαια, επενδύσεων σε
ασφαλιστικές εταιρίες και δικαιώματα μειοψηφίας. Οι αμερικάνικες τράπεζες όμως
αντιδρούν στην εξαίρεση δικαιωμάτων από εξυπηρέτηση υποθηκών και στοιχείων
ενεργητικού που επιτρέπουν τη χρονική μετάθεση της φορολόγησης τους.
Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν οι οικονομίες των ισχυρότερων χωρών του
πλανήτη μετά από πέντε χρόνια εφαρμογής του νέου πλαισίου θα είναι κατά 3% πιο
μικρές ενώ οι γαλλικές τράπεζες υποστηρίζουν πως η μείωση της οικονομίας τους θα
φτάσει το 6% με την εφαρμογή του πλαισίου (Λόγος, 2010).

3.7 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

II

ΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η εφαρμογή των προτεινόμενων εποπτικών κανόνων έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των τραπεζικών συστημάτων όλων των χωρών.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ από τις αρχές του 2001 είχε
μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και
για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι εταιρείες Moody’s και standard
and poor’s πριν από το φθινόπωρο του 1999 ανακοίνωσαν την αναβάθμιση του δείκτη
μακροχρόνιας πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος στα επίπεδα Α2 και Ααντίστοιχα ,εξέλιξη που δείχνει στάθμιση 20% έναντι του πιστωτικού κινδύνου
σύμφωνα με το νέο πλαίσιο.
Moody’s Aaa

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baal

Baa2

Baa3

S&P

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+ BBB

BBB-

Fitch

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+ BBB

BBB-

Στον πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση της Ελλάδας για το μακροπρόθεσμο
εξωτερικό δανεισμό και η αντιστοιχία ανάμεσα στις κλίμακες των τριών
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αναγνωρισμένων εταιρειών αξιολόγησης. Η αναβάθμιση αυτή έχει άμεση σχέση με την
πρόοδο της οικονομίας των τελευταίων χρόνων αλλά και με τη προσαρμογή της στην
συνθήκη του Μάαστριχτ.
Για να προσαρμοστεί το τραπεζικό σύστημα θα έχει ένα μεγάλο κόστος, ειδικά
οι τράπεζες οι οποίες θα επιλέξουν τις εξελιγμένες μεθόδους τόσο σε συστήματα, σε
διαδικασίες , σε ανάπτυξη προηγουμένων μοντέλων μέτρησης των κινδύνων όσο και σε
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Για την υλοποίηση των εσωτερικών συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων και τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα υπάρχει
μεγάλο κόστος.
Το κόστος συμμόρφωσης σύμφωνα με το νέο πλαίσιο αφορά θέματα όπως:
•

Η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων

•

Η συλλογή των αναγκαίων ιστορικών δεδομένων

•

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης

•

Η εκπαίδευση των στελεχών

•

Η διαμόρφωση συστήματος υποβολής στοιχείων

Επίσης το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας δεν αποτελεί κανονιστική
επιβάρυνση αλλά αποτελεί μια ευκαιρία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του
συστήματος διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών και των ΕΠΕΥ αλλά και των
αντίστοιχων πλαισίων που αφορούν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των
εποπτικών αρχών. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει συστήματα για τη διαχείριση
των κινδύνων ώστε να μπορούν να υπολογίζουν με ακρίβεια την έκθεση του κάθε
πελάτη στο πιστωτικό κίνδυνο και έτσι να τηρούν τις απαιτούμενες κεφαλαιακές
απαιτήσεις.
Με τις νέες διατάξεις για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αλλάζει
ριζικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου. Ακόμη επιβάλλεται να υπάρχουν κεφαλαιακές απαιτήσεις και
για τον λειτουργικό κίνδυνο. Οι σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις για τις τράπεζες
από την εφαρμογή του συμφώνου της βασιλείας II είναι:
• Η μείωση πιστωτικού κινδύνου λόγω της αύξησης της αποτελεσματικότητας
των πολιτικών πιστοδοτήσεων, ανακτήσεων και διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων.
• Την ενίσχυση της πολιτικής σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.
• Την ενίσχυση της τιμολόγησης και
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• Τη μείωση των λειτουργικών ζημιών και του λειτουργικού κόστους.
Οι κανόνες που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις επηρεάζουν άμεσα τη
τελική τιμολόγηση των δανειακών προϊόντων. Η επιβάρυνση του επιτοκίου των
δανειακών προϊόντων είναι συνάρτηση του αναλαμβανόμενου κίνδυνου με αποτέλεσμα
το κόστος δανεισμού να υπολογίζεται με βάση την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.
Σύμφωνα με την εφαρμογή του νέου πλαισίου για την τιμολόγηση των
τραπεζικών υπηρεσιών εξαρτάται από τον συντελεστή στάθμιση κινδύνου ο οποίος μας
δείχνει ότι όσο καλύτερη είναι η πιστοληπτική διαβάθμιση του αντισυμβαλλόμενου της
τράπεζας, τόσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής κινδύνου.
Ο ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των τραπεζών για την απορρόφηση της
πελατείας υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας θα ακολουθήσει σε καλύτερη τιμολόγηση
για τους συνεπείς πελάτες. Είχαν ληφθεί μια σειρά από μέτρα για τον έλεγχο της
πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών.
Η Τράπεζα Ελλάδος είχε ζητήσει από όλες τις τράπεζες στη διάρκεια της
αξιολόγησης των δανείων προς τα νοικοκυριά να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη
σχέση μεταξύ του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων και του εισοδήματος των
δανειοδοτημένων. Ακόμη για τα δάνεια που αφορούν εξασφάλιση ακινήτων αύξησε τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου για τα δάνεια που
υπερβαίνουν το 75% της εμπορικής αξίας των υπέγγυων ακινήτων. Τέλος έχει ζητήσει
και την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των καθυστερήσεων με την χρήση των
προβλέψεων όπου αυτό περιλαμβάνεται και στον δεύτερο πυλώνα.
Το νέο πλαίσιο απαιτεί ένα πιο ενεργητικό ρόλο από τις επιχειρήσεις και από
τους καταναλωτές. Για να εκτιμηθεί σωστά η πιστοληπτική ικανότητα θα πρέπει να
υπάρχει συνεχή συνεργασία των δανειοληπτών και των τραπεζών. Ειδικότερα υπάρχει
η ανάγκη έγκαιρης, ορθά διαρθρωμένης, έγκυρης και εστιασμένης υποβολής στοιχείων
οικονομικού χαρακτήρα από τις επιχειρήσεις και από τους καταναλωτές κατά την
υποβολή αιτήματος για την έγκριση του δανείου. Όσο αναφορά την αποπληρωμή των
δανείων εκτιμάται θετική αφού ο ορισμός για αδυναμία αποπληρωμής είναι πολύ
αυστηρός.
Η μείωση του πιστωτικού κινδύνου και συνεπώς του κόστους δανεισμού των
πελατών επιτυγχάνεται όταν οι πελάτες παρέχουν στις τράπεζες επαρκεί εγγυήσεις
(Γκόρτσος, 2007).
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3.8 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

111 ΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η μεταβολή της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων με βάση τον νέο ορισμό του
συμφώνου της βασιλείας III απαιτεί να αυξηθεί το ποσοστό των κοινών μετοχών στη
διαμόρφωση των κεφαλαίων Tier 1 και Core Tier 1 και να αφαιρεθούν από αυτά οι
ελαστικότερες μορφές κεφαλαίων. Αυτή η μεταβολή αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές
των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών (Basel Committee on
Banking Supervision, 2009).
Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1(πίνακας 5,
πίνακας 6) δείχνει ότι για το 2009-2010 υπάρχει μια βελτίωση σε όλες τις τράπεζες
εκτός όμως από τη περίπτωση της ΑΤΕ. Αυτός ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με
βάση τις προϋποθέσεις του συμφώνου της βασιλείας II. Το σύμφωνο της βασιλείας III
εισάγει νέο και αυστηρότερο τρόπο υπολογισμού των κεφαλαίων Tier 1. Με αυτόν τον
τρόπο προβλέπεται ότι τα κεφάλαια αυτά στο άμεσο μέλλον θα αποτελούνται κυρίως
από κοινές μετοχές οι οποίες σήμερα δεν έχουν υψηλό ποσοστό. Αν ο υπολογισμός των
δεικτών γινόταν σύμφωνα με το σύμφωνο της βασιλείας III οι τιμές θα ήταν πολύ
χαμηλότερες.
Αν σημειωθεί μείωση της κερδοφορίας και παράλληλη αύξηση των
επισφαλειών κάτι που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό το τελευταίο διάστημα τότε οι
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας χειροτερεύουν σημαντικά.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων δείχνει μεγάλη μείωση για όλες τις
τράπεζες. Μεγαλύτερη μείωση εμφανίζει η EFG και τη μικρότερη μείωση η ALPHA
για το 2006. Σημαντική ήταν και η μείωση για τον ηγέτη του κλάδου την ΕΤΕ. Την
χειρότερη επίδοση εμφανίζει η ΑΤΕ αφού οι δείκτες κινούνται αρνητικά το 2009 αλλά
και το 2010 δηλαδή εμφανίζει ζημιές (πίνακας 7,8).
Η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών αποτελεί σημαντικό παράγοντα ο οποίος
δείχνει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, μειώνει την αξία τους, και συρρικνώνει τα ίδια
κεφάλαια τους.
Λόγο των άσχημων συνθηκών που υπήρχαν την περίοδο 2010 και στις αρχές
του 2011 στο χρηματιστήριο αποτέλεσμα της αβεβαιότητας της κατάστασης της
ελληνικής

οικονομίας,

οι

ελληνικές

τράπεζες

έχασαν

μεγάλο

μέρος

της

κεφαλαιοποίησης τους. Βέβαια η κατάσταση αυτή δείχνει να αλλάζει σιγά-σιγά με την
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άνοδο των τιμών των μετοχών χωρίς όμως να μπορεί να προεξοφλήσει κανείς την
πορεία τους (Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ).
Όσο αφορά την αυστηρότερη στάθμιση του κινδύνου αντισυμβαλλομένου που
απορρέει από τα διάφορα στοιχεία του ενεργητικού που εμφανίζονται στα
χαρτοφυλάκια των τραπεζών αποτελεί παράγοντα ο οποίος θα υποχρεώσει τις
ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν τα εποπτικά κεφάλαια. Ενώ οι ελληνικές τράπεζες
δεν συμμετέχουν σε καινοτόμα προϊόντα που έχουν κάποιο ρίσκο παρ’ όλα αυτά όμως
βρέθηκε στα χαρτοφυλάκια κάποιων από αυτών ένα μέρος τέτοιων δομημένων
ομολόγων.
Ακόμη, εάν χειροτερεύσει η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου
τότε οι τράπεζες θα είναι αναγκασμένες να προβούν σε περισσότερες κεφαλαιακές
χρεώσεις. Στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών λόγο της πιστοληπτικής
υποβάθμισης του ελληνικού δημοσίου αλλά και την υποβάθμιση των ίδιων των
τραπεζών από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης δημιουργούνται περισσότερες πιέσεις
ρευστότητας και αυξάνεται η εξάρτηση τους από την Ε.Κ.Τ.. Η αυστηρότερη πολιτική
αποδοχής καλυμμάτων από την Ε.Κ.Τ. που τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του 2011
προβλέπεται να επιφέρει απώλειες 7-8 δις και μάλιστα σε μια περίοδο που θα είναι σε
εξέλιξη τα νέα τεστ αντοχής όπου για πρώτη φορά θα ελέγχεται και η επάρκεια
ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων (banksnews, 2010).
Οι τραπεζικές καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων μειώνονται συνεχώς,
το 2010 μειώθηκε κατά 12.2% σε σχέση με το 2009. Αν συνεχιστεί αυτή η εκροή
ρευστότητας και το 2011 λόγο της μείωσης των καταθέσεων τότε θα δημιουργηθεί νέα
και οξεία κρίση ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (in, 2011).
Οι προβλέψεις των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών που έγινε για τα έτη 20062009(πίνακας 9) δείχνει ότι υπήρχε αυξητική τάση μέχρι το 2008. Το 2009 όμως
αρχίζουν να μειώνονται με εξαίρεση την ΑΤΕ που διατηρεί την αυξητική της τάση και
συνεχίζεται και στο 2010 (Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις).
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που δείχνει την εικόνα των ελληνικών
τραπεζών είναι η έκθεση των τραπεζών στα ελληνικά κρατικά ομόλογα και το
πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί αν η ονομαστική αξία αυτών υποστεί
απομείωση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Κ.Τ. με 95 δις με
κάλυμμα στοιχεία του ενεργητικού τους ύψους 138 δις που σύμφωνα με τον πίνακα 10
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το 40% είναι κρατικά ομόλογα ενώ τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικοί τίτλοι τραπεζών και
δάνεια (banksnews, 2011β).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο επιλέχτηκαν να αναλυθούν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη
των τραπεζών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτές οι τράπεζες
είναι οι εξής:
•

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.,

•

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,

•

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,

•

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ,

•

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,

•

ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.,

•

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,

•

ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,

•

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ,

•

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,

•

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,

•

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.,

•

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,

οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του εγχώριου τραπεζικού κλάδου
και αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του.
Τα διαγράμματα επικεντρώθηκαν στην κερδοφορία, στις συσσωρευμένες
προβλέψεις καθώς και στα δάνεια και προκαταβολές πελατών, που αποτελούν τα
κυριότερα μεγέθη. Τα στοιχεία αυτά πάρθηκαν από τους ισολογισμούς και από τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, που είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα κάθε
τράπεζας σύμφωνα με τις εποπτικές αρχές.
Επιπλέον, επιλέχτηκαν να αναλυθούν οι πιο σημαντικοί μακροοικονομικοί
δείκτες, οι οποίοι είναι:
•

Συσσωρευμένες προβλέψεις/ Ενεργητικό

Υπολογίζει τις προβλέψεις που πραγματοποιούν οι τράπεζες για δάνεια που δεν
θα πληρωθούν σε σχέση με το ενεργητικό.
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Συσσωρευμένες προβλέψεις/ δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες

Υπολογίζει τις προβλέψεις που πραγματοποιούν οι τράπεζες για δάνεια που δεν
θα πληρωθούν σε σχέση με τα δάνεια και τις προκαταβολές που δίνουν οι τράπεζες σε
επιχειρήσεις και σε ιδιώτες.
•

ROA (Απόδοση

στοιχείων ενεργητικού)=Καθαρά Κέρδη / Σύνολο

Ενεργητικού
Υπολογίζει τα κέρδη του Τραπεζικού Ιδρύματος σε σχέση με τα περιουσιακά
του στοιχεία.
•

ROE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων)= Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

Δείχνει την Απόδοση που αποφέρει το Κεφάλαιο που έχουν επενδύσει στην
Τράπεζα.
•

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

Δείχνει την ανάγκη των Τραπεζών σε σχέση με τα Δάνεια και τις Καταθέσεις.
Δίχως την απαιτούμενη Ρευστότητα να ανταποκριθεί στις Υποχρεώσεις της, απειλείται
η βιωσιμότητα της.
•

Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Χορηγήσεων

Δείχνει την αναλογία των Δανείων που κατακρατεί η Τράπεζα. Υψηλή Τιμή
σημαίνει Χαμηλή Αποδοτικότητα και Χαμηλό Κίνδυνο.
•

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού

Δείχνει τη σχέση Ιδίων Κεφαλαίων και στοιχείων του Ενεργητικού της
Τράπεζας. Υψηλή Τιμή του Δείκτη σημαίνει Χαμηλή Ανάγκη για Εξωτερική
Χρηματοδότηση, δηλαδή Υψηλή Αποδοτικότητα.
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Με την υλοποίηση της έρευνας επιβεβαιώνεται η θεωρητική προσέγγιση της
χρηματοοικονομικής κρίσης που αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας
(Επιστημονικό Μάρκετινγκ, 2006).
Στον πίνακα 15 εμφανίζονται τα κέρδη ή ζημιές των τραπεζών προ φόρων.
Εμφανής είναι οι συνεχείς μειώσεις της κερδοφορίας για όλες τις τράπεζες από το 2008
και μετά, ενώ επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η διαχειριστική χρήση του 2010 είναι
ιδιαίτερα επιβαρυντική από την χρηματοοικονομική κρίση (διάγραμμα 4). Κύρια αιτία
αποτελεί η γενικότερη έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά και η αδυναμία
των ελληνικών τραπεζών να δανειστούν από εξωτερικές πηγές. Αν συνυπολογίσει
κανείς και το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συσσωρευμένων προβλέψεων για
πιστωτικούς κινδύνους για τα έτη

2009-2010 (ανέρχεται σε 35,39% και 46,48%

αντίστοιχα), αντιλαμβάνεται τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθαν
οι ελληνικές τράπεζες και την εύλογη η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων
χρήσης τους. Επιπλέον η εξέλιξη της πίστης καθώς και το ύψος των εξυπηρετούμενων
δανείων μειώνεται συνεχώς ή τουλάχιστον δεν αυξάνεται. Έτσι οι τράπεζες
αποφεύγουν ή δεν έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν καινούργια δάνεια, λόγο
της υψηλής πιθανότητας αθέτησης. Αυτό επηρεάζει περαιτέρω την κερδοφορία των
τραπεζών καθώς κρατάει σε υψηλό επίπεδο έσοδα από προμήθειες και τόκους.
Τα δάνεια και οι προκαταβολές των πελατών σύμφωνα με το διάγραμμα 5
παρουσιάζουν μια μικρή διαχρονική αύξηση τα τελευταία χρόνια, η οποία έρχεται σε
μεγάλη αντίθεση με την προηγούμενη πραγματική και ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου
(2006-2008). Έτσι για το 2009 ανήλθαν σε 280.138,72 δις και το 2010 ήταν 283.996,20
ήτοι ποσοστιαία μια αύξηση της τάξης του 1,38% (πίνακας 16). Αυτή η αύξηση δεν
είναι τόσο σημαντική καθώς δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάπτυξη των
χορηγήσεων. Αν συνυπολογιστούν οι αυξανόμενες επισφάλειες τις οποίες υπολογίζουν
τα τραπεζικά ιδρύματα, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο κλάδος αν δεν θεωρείται σε
ύφεση βρίσκεται σε στασιμότητα (-20% για το 2010). Είναι μάλιστα γνωστό, ότι το
τελευταίο διάστημα προχώρησαν σε πολλούς διακανονισμούς δανείων σε σκοπό τη
λογιστική εμφάνιση τους ως ενήμερα, η πραγματική απεικόνιση των οποίων θα
επιβάρυνε περαιτέρω την παραπάνω εικόνα.
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Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους εμφανίζονται στον
πίνακα 18. Η αύξηση αυτών σύμφωνα με τα στοιχεία είναι ραγδαία καθώς
παρατηρείται ότι το 2006 ήταν μόνο 6.405,87 και το 2010 έφτασε να είναι 13.895,47.
Αυτό φαίνεται και απο διάγραμμα 7 όπου γίνετε ξεκάθαρη η ανοδική πορεία αυτών των
προβλέψεων. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις

για πιστωτικούς κινδύνους είναι οι

προβλέψεις των τραπεζών για δάνεια που δεν θα εξοφληθούν. Αν συνυπολογίσουμε το
γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν διακανονίσει μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο επιβαρυντική. Οι επισφάλειες αποτελούν
πλέον μείζον θέμα των ελληνικών τραπεζών και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο
την κερδοφορία τους αλλά και την βιωσιμότητα τους. Όλες οι τράπεζες αναγκάστηκαν
να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερες προβλέψεις λόγο της χρηματοοικονομικής κρίσης.
Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων με το ενεργητικό πραγματοποιεί μια
συνεχή αύξηση. Το 2009 ήταν 2,05% και το 2010 έφτασε 3,05%. Από αυτή τη σχέση
προκύπτει ότι όσο αυξάνονται οι προβλέψεις για τους πιστωτικούς κινδύνους και
μειώνεται το σύνολο του ενεργητικού τόσο ο δείκτης αυτός θα αυξάνεται.
Ο δείκτης που υπολογίζει την σχέση μεταξύ των συσσωρευμένων προβλέψεων
με τα δάνεια και τις προκαταβολές των πελατών δείχνει κατά πόσο αυξάνονται οι
επισφάλειες των πελατών από τα δάνεια που τους έχουν δοθεί. Έτσι παρατηρείται ότι ο
δείκτης αυτός επηρεάζεται πολύ από την κρίση και έτσι αυξάνεται συνεχώς με
μεγαλύτερη αύξηση το 2010 όπου έφτασε στο 5,14% ενώ το 2009 ήταν 3,5%.
Με βάση την συνεχείς μείωσης της κερδοφορίας όλων των ελληνικών τραπεζών
και με την αύξηση των επισφαλειών τους ο δείκτης ROA μειώνεται συνεχώς καθώς από
το 2006 που ήταν 0,85% έφτασε το 2009 με αρνητικό ποσοστό -0,03% και το 2010
μειώθηκε ακόμη πιο πολύ και έφτασε στο -0,44%.
Ο δείκτης ROE το 2007 ήταν 13,75% σε ικανοποιητικό ποσοστό για τις
τράπεζες άρχισε όμως να μειώνεται κατά πολύ από το 2008 με αποτέλεσμα την χρονιά
του 2010 να φτάσει -6,92%. Αυτό δείχνει ότι δεν επενδύθηκαν σωστά τα κεφάλαια των
τραπεζών ώστε να φέρουν αυξημένα κέρδη.
Οι καταθέσεις σύμφωνα με τον πίνακα 17 και το διάγραμμα 6 αυξάνονταν
συνέχεια μέχρι το 2009 και είχαν φτάσει στα 262.083,35. Το 2010 όμως άρχισε η εκροή
κεφαλαίων εκτός Ελλάδας και οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 7,80% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια των πολιτών για την οικονομική
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κατάσταση της χώρας, με αποτέλεσμα να βγάζουν τα κεφάλαια τους σε τράπεζες του
εξωτερικού ή να κάνουν ανάληψη από τις ελληνικές τράπεζες για να τα φυλάξουν σε
θυρίδες ή ακόμα και στις κατοικίες τους. Επιπλέον το ύψος των καταθέσεων
επηρεάστηκε και από την συνεχή χρησιμοποίηση αποταμιεύσεων για την κάλυψη
πρωτογενών αναγκών που επέφερε η σημαντική αύξηση της ανεργίας και η επιβάρυνση
του κόστους διαβίωσης. Η παραπάνω κατάσταση επιβάρυνε το κόστος δανεισμού των
τραπεζών με την αύξηση των καταθετικών επιτοκίων, καθώς οι καταθέσεις είναι ο
κυριότερος (αν όχι ο μόνος) τρόπος απόκτησης κεφαλαίων. Η έλλειψη ρευστότητας που
δημιουργήθηκε στην ελληνική αγορά επηρέασε άμεσα και όλα τα προηγούμενα
χρηματοοικονομικά μεγέθη που αναλύθηκαν.
Αποτελέσματα των παραπάνω είναι ο δείκτης που μετρά στις χορηγήσεις σε
σχέση με τις καταθέσεις να αυξάνεται συνεχώς για όλες τις τράπεζες και το 2010 να
φτάνει το 117,52%. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περισσότερα δάνεια και λιγότερες
καταθέσεις. Λόγο των καταθέσεων που συνεχώς μειώνονται αναγκάστηκαν οι τράπεζες
να δανειστούν από το εξωτερικό για να καλυφθεί αυτό το άνοιγμα που δημιουργήθηκε
από την μείωση αυτών. Αυτός ο δείκτης έχει σχέση και με την ρευστότητα των
τραπεζών η οποία μειώνεται και έτσι οι τράπεζες δεν έχουν κεφάλαια για να δανείσουν,
με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στις αγορές για αναζήτηση χρήματος ώστε να
αυξήσουν τα κεφάλαια τους, επιβαρύνοντας όμως τους ισολογισμούς με μεγάλο κόστος
δηλαδή με υψηλά επιτόκια.
Ο δείκτης του συνόλου του ενεργητικού σε σχέση με το σύνολο των
χορηγήσεων εμφανίζει μια μικρή συνεχείς μείωση από το 2006 μέχρι το 2010 με
εξαίρεση το 2009 που αυξήθηκε κατά 17,29% σε σχέση με το 2008. Ο δείκτης αυτός
δείχνει στην σωστή διαχείριση που υλοποιούν οι τράπεζες για τα δάνεια
συμπεριλαμβάνοντας όμως και όλους τους κινδύνους που επιφέρουν. Παρατηρείται
λοιπόν ότι με την αύξηση των κινδύνων ο δείκτης αυτός μειώνεται συνεχώς.
Ο δείκτης που μας δείχνει την σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και του
ενεργητικού των τραπεζών μειώνεται σταδιακά. Αυτό συνέβη λόγο της μη καλής
διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων τους με τις συνεχείς αυξήσεις του ενεργητικού που
είναι αναγκαίο να καλυφθούν. Το 2008 μειώθηκε κατά πολύ στο 5,03%. Το 2009
εμφάνισε μια αύξηση κατά

1,47% και το 2010 πάλι μειώθηκε έφτασε στο 6,29%.
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Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία η αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους βρίσκετε σε πολύ
χαμηλό επίπεδο και χρειάζεται άμεσα να βρεθούν τρόποι εξωτερικής χρηματοδότησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε λόγο της υπερχρέωσης του
ελληνικού δημοσίου και συνεχίζει να υφίσταται λόγο της συνέχεις αύξησης του χρέους
και της ελλείπεις ανταγωνιστικότητας της. Την περίοδο της κρίσης οι εξαγωγές
μειώθηκαν και έτσι η χώρα αγόραζε περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από ότι
πουλούσε, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και το εξωτερικό της χρέος.
Επιπλέον το έλλειμμα της κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, το 2009 έφτασε
στο 12,5% και συνεχίζει να αυξάνεται. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία λήψης μέτρων
από το κράτος για την μείωση του ελλείμματος. Αυτά τα μέτρα όσο περνάει ο καιρός
γίνονται όλο και πιο σκληρά λόγο της μη εξάλειψης της οικονομικής κρίσης.
Η οικονομική κρίση επηρέασε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αν και το
τραπεζικό σύστημα είναι ο πιο ισχυρός κλάδος της χώρας επηρεάστηκε και αυτός από
την οικονομική κρίση και δημιουργήθηκαν προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας,
ρευστότητας και αντιμετώπισης των διάφορων κινδύνων για την εξασφάλιση των ιδίων
κεφαλαίων του. Το 2010 ήταν η χειρότερη χρονιά του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες της η ρευστότητα δεν είχε αυξηθεί, με
πρώτο και κύριο λόγο την μείωση των καταθέσεων που μειώθηκε κατά 21,4 δις το α’
εξάμηνο του 2010. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και την
αδυναμία εξασφάλισης «φτηνού» χρήματος, οδήγησε σε επιβάρυνση των οικονομικών
μεγεθών των ελληνικών τραπεζών, όπως αποτυπώνεται και στα δημοσιευμένα στοιχεία
τους.
Τα τεστ αντοχής (stress tests) του 2011 έδειξαν ότι οι τράπεζες ήταν και είναι
καλά οργανωμένες για την αντιμετώπιση της κρίσης και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί
κατάφεραν να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια τους και ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους
επάρκεια παρόλο που δεν υπήρχε μεγάλη υποστήριξη από το κράτος.
Για την αποφυγή πτωχεύσεων των τραπεζών δημιουργήθηκε μια επιτροπή
εποπτείας των τραπεζών που ονομάστηκε επιτροπή της βασιλείας, η οποία θέτει
κανόνες για την : α) αύξηση κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, β) πρόληψη των
πιστωτικών και των λειτουργικών κινδύνων, γ) αύξηση της ρευστότητας, δ)
αντιμετώπιση των κινδύνων της αγοράς, ε) αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων, και στ)
αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά πόσο έχει επηρεάσει αρνητικά η οικονομική κρίση τους τελευταίους 6 μήνες
Τον κλάδο Τα

Τη

Την

στον οποίο επενδυτικά

γενικότερη

κερδοφορία

ανήκει

η σχέδια της λειτουργία

επιχείρηση

επιχείρησης της

(%)

(%)

της
επιχείρησης

επιχείρησης (%)
(%)

46

50

38

50

Κλωστοϋφαντουργία 70

80

80

60

100

100

83

100

50

50

25

75

Χημικές

ουσίες, 40

50

50

50

ελαστικό

και

Τρόφιμα, ποτά

και ένδυση
Ξύλο, προϊόντα από
ξύλο και έπιπλα
Χαρτί,

εκδοτικές,

εκτυπώσεις

πλαστικά
Δομικά υλικά

94

69

88

94

Μεταλλικά προϊόντα

78

67

56

78

Ηλεκτρικές μηχανές, 92

67

58

58

50

38

50

μηχανήματα

και

είδη εξοπλισμού
Λοιπές επιχειρήσεις

46

Πίνακας 1 (Επιστημονικό marketing,2009)

83

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας

1

2

3

4

5

6

Συντελεστής στάθμισης

0%

20%

50%

100%

100%

150%

Πίνακας 2(Μαυρομμάτη χ.χ.)

2009

Έλλειμμα

Έλλειμμα

Χρέος

Χρέος

ποσό(δις.€)

ποσό(%ΑΕΠ)

ποσό(δις.€)

ποσό(%ΑΕΠ)

5,2

2,0

237,9

91,4

9,2

3,7

239,4

96,3

9,3

3,7

251,2

99,6

2

14,4

6,0

257,9

107,2

21

30,0

12,5

272,3

113,4

ειδοποίηση

32,3

13,6

273,4

115,1

Νοέμβριος 36,2

15,4

298,0

126,8

Προϋπολογισμός
2009(Δεκέμβριος 2008)
Επικαιρομένο
πρόγραμμα
σταθερότητας

και

ανάπτυξης(Ιανουάριος
2009)
EDP

ειδοποίηση

Απρίλιος 2009
EDP

ειδοποίηση

Οκτωβρίου 2009
EDP

ειδοποίηση

Οκτωβρίου 2009
EDP

Απρίλιος 2010
Eurostat
2011
Πίνακας 3 (Γκίκας Χαρδουβέλης Α.,2011)
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Οι προβλέψεις της ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για την Ελλάδα
2009

2010 2011

2012

2013 2014 2015

2020

ΑΕΠ πραγματικό(%μεταβολή)

-2,0

-4,5

-3,0

1,1

2,1

2,1

2,7

2,7

ΑΕΠ αποπληθωριστής (%)

1,3

2,2

1,5

0,4

0,8

1,2

1,3

1,8

ΑΕΠ ονομαστικό (€ δις)

235

229

227

230

237

244

254

311

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

-11,1

-7,1

-6,1

-5,2

-4,3

-3,3

4,9

4,6

5,0

5,4

5,7

5,7

5,7

225

275

350

350

350

350

350

550

525

350

300

300

300

250

10,4

(% ΑΕΠ)
Ονομαστικό επιτόκιο δημοσίου

4,8

χρέους (% μέσος όρος )
Επιτόκιο 10-ετούς Γερμανικού
ομολόγου (μονάδες βάσης)
Περιθώριο επιτοκίου επιπλέον 10έτους γερμανικού ομολόγου
(μονάδες βάσης )
Δαπάνες για τόκους (€ δις)

12,4

14,6

14,9

17,2

19,6

21,3

21,4

23,1

Δαπάνες για τόκους (% ΑΕΠ)

5,3

6,4

6,6

7,5

8,3

8,7

8,4

7,4

Πρωτογενείς δαπάνες (% ΑΕΠ)

47,9

43,1

43,2

42,2

40,7

37,3

36,1

34,4

Έσοδα Γ.Κ. (%)

37,8

39,8

42,4

43,2

44,2

43,4

42,0

40,3

Πρωτογενείς ισοζύγιο(% ΑΕΠ)

-10,1

-3,3

-0,8

1,1

3,5

6,0

6,0

6,0

Ισοζύγιο Γενική κυβέρνηση (%

-15,4

-9,6

-7,4

-6,4

-4,8

-2,7

-2,4

-1,4

-6,6

-6,2

-4,4

ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Γενική κυβέρνηση (€

-36,1

δις)

22,2

16,7

14,7

11,3

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

127

141

152

158

158

154

150

131

Δημόσιο χρέος (€ δις)

298

324

344

363

374

376

381

408

Δημόσιο χρέος (%ΑΕΠ με 2%

127

141

152

158

159

155

153

145

127

139

148

151

147

140

132

91

υψηλότερο επιτόκιο)
Δημόσιο χρέος (%ΑΕΠ με 1%
υψηλότερη ανάπτυξη)
Πίνακας 4 (Γκίκας Χαρδουβέλης Α.,2011)
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Πορεία δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1(2005-2010)
2005

2006

2007 2008 2009

ETE

12,3

12,4

9,2

TT

13,09

EFG

2010*

10,4

11,3

13,1

11,23 9,89

8,59

17,01

16,54

10,9

8,5

9,2

8

11,5

11,9

ALPHA

10,4

10,2

9,6

8,3

11,7

11,5

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

8,8

7,4

8

9,1

9,3

8,8

ΑΤΕ

10,15 8,9

6,93

6,68

7,14

7,1

Πίνακας 5(Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών)
*στοιχεία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

Πορεία δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (2005-2010)

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

ΕΤΕ

15,2

15,6

10,2

10,9

11,3

-

ΤΤ

14,6

13,33

-

-

17,1

-

EFG

13,5

10,4

12,2

10,4

12,7

-

ALPHA

13,5

12,9

12,5

11,6

13,3

13,1

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11

11

9,9

9,8

10,3

9,7

ΑΤΕ

13

11,4

8,51

8,43

9,6

8,3

Πίνακας 6(Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών)
*στοιχεία με 30 Σεπτεμβρίου 2010
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Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού -ΚΟΑ (καθαρά κέρδη προς το σύνολο του
ενεργητικού) 2006-2009
ROA (%)

2006

2007

2008

2009

ΕΤΕ

0,95

1,28

0,56

0,24

ΤΤ

1,11

0,32

0,02

0,11

EFG

1,28

1,25

0,25

0,04

ALPHA

1,07

0,84

0,5

0,63

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1,21

0,99

0,22

0,29

ΑΤΕ

0,78

0,90

0,09

- 1,2

Πίνακας 7( Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών)

Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων - ROE ( καθαρά κέρδη προς το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων) 2006-2009
ROE(%)

2006

2007

2008

2009

ΕΤΕ

9,5

13,99

7,46

2,73

ΤΤ

15,76

5,75

0,56

1,63

EFG

20,36

18,22

6,06

0,85

ALPHA

20,6

16,67

14,09

8,98

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

20,88

14,36

4,31

4,51

ΑΤΕ

12,07

14,56

2,81

-28,43

Πίνακας 8(Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών)
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Μεταβολή προβλέψεων ως ποσοστό ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(%)

2006

2007

2008

2009

ΕΤΕ

3,85

3,76

6,35

9,58

ΤΤ

2,76

3,88

6,75

2,94

EFG

9,74

7,23

18,45

15,24

ALPHA

9,03

7,12

20,89

11,13

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3,68

2,28

9,15

8,12

ΑΤΕ

4,5

5,45

21,93

60,48

Πίνακας 9(Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών)

Έκθεση ελληνικών τραπεζών σε ελληνικά κρατικά ομόλογα
ΤΡΑΠΕΖΑ

Έκθεση σε

Διακρατημένα

Διαθέσιμα

Έκθεση ως

ομόλογα(δις

στη λήξη(%)

προς

ποσοστό

πώληση(%)

Tier 1(%)

ευρώ)
ΕΤΕ

19,756

91,8

8,2

260

ΤΤ

10,187

93,5

6,5

807

EFG

8,306

87,1

12,9

244

ALPHA

7,458

98,7

1,3

139

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5,371

97,2

2,8

418

ΑΤΕ

5,070

96,9

3,1

86

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

56,148

93,3

6,7

226

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πίνακας 10 (Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζών)
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Τα αποτελέσματα και οι υποθέσεις των stress tests 2011
ΤΡΑΠΕΖΑ

Δείκτης Core

Δείκτης Core Tier 1 την 31.12.2012

Tier 1 την

(υπό το δυσμενές σενάριο,

31.12.2012 (υπό

συμπεριλαμβανομένων των

το δυσμενές

πρόσθετων μέτρων βελτίωσης του

σενάριο)(1)

δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας )(2)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

7,7%

9,7%

ALPHA BANK

7,4%

8,2%

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ

5,5%

7,1%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5,3%

6,3%

EUROBANK EFG

4,9%

7,6%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,8%

6,0%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

2,44 δις ευρώ

5,05 δις ευρώ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ
ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5%
Πίνακας 11 (Τράπεζα της Ελλάδος , 2011)
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ΧΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΥΣΤΡΙΑ

22

ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΙΝ

2

ΒΕΛΓΙΟ

4

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

30

ΓΑΛΛΙΑ

33

ΜΑΛΤΑ

3

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

43

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

3

ΔΑΝΙΑ

6

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

19

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

67

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

2

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

25

ΠΟΛΩΝΙΑ

1

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

1

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

3

ΙΣΠΑΝΙΑ

4

ΣΟΥΗΔΙΑ

2

ΙΤΑΛΙΑ

6

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

4

ΚΥΠΡΟΣ

3
ΣΥΝΟΛΟ

283

Πίνακας 12(Ελληνική Ενωση τραπεζών,2008)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

12

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

14

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

4

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

2

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ(χωρίς εγκ.)

7

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(χωρίς εγκατάσταση)

1

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

10

ΣΥΝΟΛΟ

50
Πίνακας 13(Ενωση Ελληνικών τραπεζών,2008)
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΑΕΠ (%)
2002

4,14

2003

3,60

2004

3,92

2005

3,95

2006

4,22
Πίνακας 14(Ενωση Ελληνικών τραπεζών,2008)

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

2006
2,69
-233,11
840,06
48,39
404,38
595,00
716,03
17,11

2007
27,04
44,97
1.031,86
84,68
498,10
854,00
613,64
10,64

2008
14,04
-396,06
633,17
2,71
137,09
263,00
395,40
-63,42

2009
17,14
-568,77
409,19
-3,98
200,78
0,00
567,71
-104,99

2010
0,22
-835,82
-320,05
-35,40
5,43
-104,00
45,76
-52,95

388,32

512,18

552,68

276,83

365,06

241,93
36,49

268,46
29,94

13,85
-56,49

-470,50
12,35

-385,06
-8,92

185,53

50,25

2,96

40,79

-5,32

-73,60

-38,26

-18,49

-104,88

-401,31

3.169,22

3.987,49

1.480,44

271,67

-1.732,36

Πίνακας 15 (Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζών )
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ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

2006
2.430,93

2007
3.015,66

2008
3.517,64

2009
4.074,18

2010
3.892,03

17.232,52

19.295,49

23.230,07

22.874,28

22.896,12

33.703,03

40.466,77

55.798,27

59.571,10

60.494,37

5.934,66
19.041,63
30.932,00
28.977,02
1.655,90

9.036,31
27.080,12
38.066,00
35.877,04
2.043,19

12.430,66
33.964,55
44.754,00
43.203,42
2.186,58

13.229,76
31.856,62
43.332,00
43.084,11
1.974,52

13.483,73
32.065,93
45.400,00
41.670,37
1.899,75

11.412,80

17.664,92

22.123,46

23.114,47

24.645,99

14.925,39

17.771,97

21.660,89

23.298,22

22.930,33

986,63

1.408,22

1.228,08

1.291,40

2.057,52

4.862,81

6.110,36

7.126,07

8.034,82

8.189,92

3.229,23

3.573,58

4.412,26

4.403,24

4.370,14

175.324,55

221.409,62

275.635,96

280.138,72

283.996,20

Πίνακας 16(Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζών)

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

2006
2.423,89

2007
2.919,78

2008
2.956,55

2009
3.433,63

2010
3.331,03

16.375,03

17.766,97

17.998,74

15.061,15

11.704,37

44.564,66
6.862,24
14.606,02
30.363,00
20.372,54
1.944,89

49.259,67
8.698,30
19.030,02
38.939,00
23.334,90
2.182,10

56.291,05
11.327,93
24.109,59
44.467,00
33.816,10
1.977,91

58.081,17
10.490,00
25.729,70
45.807,00
35.258,05
1.832,84

52.471,01
9.613,86
24.051,89
40.522,00
31.233,71
1.707,55

20.469,41

24.711,89

26.544,86

26.930,93

30.828,31

18.198,21

20.713,67

20.990,30

22.682,80

19.723,20

1.064,60

1.470,49

939,94

1.452,19

1.940,35

10.725,96

11.155,69

11.231,10

12.657,72

12.140,80

2.644,44

2.757,85

2.538,29

2.666,17

2.380,81

190.614,89

222.940,33

255.189,36

262.083,35

241.648,89

Πίνακας 17 (Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζών)
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Συσσωρευμένες προβλέψεις για
πιστωτικούς κινδύνους
(απομείωση αξίας δανείων
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS
ΑΕ.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

2006

2007

2008

2009

2010

282,39

115,05

131,82

142,04

182,33

1.074,96

951,55

1.210,70

1.762,98

2.720,71

947,73

898,20

956,95

1.441,40

2.251,38

136,55
312,89

181,38
317,16

224,36
481,93

322,50
611,17

419,31
876,17

749,00

831,00

1.184,00

1.317,00

1.861,00

739,33
135,28

609,17
181,48

1.014,14
56,78

1.273,35
98,79

1.751,33
125,17

338,88

560,87

611,79

766,22

1.026,48

1.300,86

922,13

705,95

1.131,86

1.579,93

39,29

35,68

42,64

75,01

106,15

60,03

86,85

122,10

146,73

191,10

288,68

281,70

263,56

397,07

804,41

6.405,87

5.972,22

7.006,72

9.486,12

13.895,47

Πίνακας 18 (Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζών)

ΣΥΝΟΛΟ
2008

2007

9.486,12
2,05%
3,50%

7.006,72
1,70%
2,61%

5.972,22
1,68%
2,77%

-0,44%

-0,03%

0,25%

0,92%

-6,92%

-0,51%

4,95%

13,75%

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

117,52%

106,89%

108,01%

99,31%

Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Χορηγήσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού

168,57%
6,29%

170,76%
6,50%

153,47%
5,03%

165,41%
6,71%

Συσσωρευμένες προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
(απομείωση αξίας δανείων)
Συσσωρευμένες Προβλέψεις/Ενεργητικό
Συσσωρευμένες Προβλέψεις/Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες
ROA (Απόδοση στοιχείων ενεργητικού)=Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού
ROE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων)= Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

2010

2009

13.895,47
3,05%
5,14%

Πίνακας 19 ( οι υπολογισμοί έγιναν από τη φοιτήτρια )
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2006
6.405,
87
2,25%
3,79%
0,85%
12,36
%
91,98
%
168,64
%
6,86%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Χρέος γενικής Κυβέρνησης (ΑΕΠ κ μεταβολή μεταξύ του έτους 2007-2011
Πραγματικές μονάδες του ΑΕΠ)

□ 2007

§ 2011

Διάγραμμα 1 (Χαρδουβέλης,2011).

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών(Ελλάδα % ΑΕΠ)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

94

Ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα

Διάγραμμα 3(Ενωση ελληνικών Τραπεζών,2008)

Διάγραμμα 4 (δημιουργήθηκε από τη φοιτήτρια)
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Διάγραμμα 5(δημιουργήθηκε από τη φοιτήτρια)

Διάγραμμα 6 (δημιουργήθηκε από τη φοιτήτρια)

96

15.000 .

00

14.000 .

00

13.000 .

00
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