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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
 

Σηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ζα αλαιχζνπκε ην ζέκα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

αληαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο ηελ επίδξαζή ηνπ ζηηο ρψξεο ηεο ΟΝΔ, ηελ 

Διβεηία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ιαπσλία θαη ηηο Η.Π.Α  θαη πσο απηφο 

δηαθνξνπνηείηαη. Η ηαρχηεηα ησλ αιιαγψλ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο επίζεο ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ κε ψζεζαλ ζην λα επηιέμσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Παξαθάησ ζα 

αλαιπζεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Σηε ζπλέρεηα ηεο δηαηξηβήο ζα κειεηήζνπκε 

θαηλνχξγηεο πξνζεγγίζεηο κέηξεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ, θαζψο 

επίζεο πνηα αθξηβψο είλαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

καο παξαθηλεί λα ην εμεξεπλήζνπκε. Τα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε κηα ρψξαο γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη 

ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία δηαλχνπκε. Ο 

ηξαπεδηθφο αληαγσληζκφο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ θαιή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ίδησλ, ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε εμεχξεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ 

ηελ αγνξά έρεη γίλεη θπλήγη ηνπ ρακέλνπ ζεζαπξνχ, αλαγθάδνληαο ηηο 

ηξάπεδεο λα δίλνπλ δειεαζηηθφηαηα επηηφθηα ζε θαηαζεηηθά πξντφληα. Δπίζεο 

ζα ζρνιηάζνπκε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ κε ηελ 

πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη κε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηνκέα. Τέινο ζα αλαιπζνχλ ηα αίηηα ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζα 

πξνβνχκε ζε  κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ εμεηάδνπκε.  
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2.ΔΡΔΤΝΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ : 

Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπλήζσο ελλννχκε 

ηε δίνδν κέζα απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ην ρξήκα θαη επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο επίζεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ. Η δίνδνο απηή ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά ηξαπεδηθήο θχζεσο. Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη έρεη 

απμεζεί ηξνκαθηηθά ν αξηζκφο θαη ε πνηθηιία ησλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρξήκα. Σηηο κέξεο καο δελ γίλεηε αλαθνξά κφλν γηα ην 

ρξήκα αιιά θαη γηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

νπνηαδήπνηε αλάγθε πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ 

ρξήκαηνο. Όπσο καο είλαη γλσζηφ νη Δκπνξηθέο Τξάπεδεο απνηεινχλ έλα 

κεκνλσκέλν θνκκάηη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ.  

Η ηαρχηαηε ηερλνινγηθή αλάπηπμε επηηξέπεη ηηο κεηαθηλήζεηο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ απφ ην έλα άθξν κηαο ρψξαο ζην άιιν ή αθφκα 

ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ πιαλήηε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπο παξνπζία. 

Η εμέιημε ηνπο απηή αθήλεη πιένλ  ζε δεχηεξε κνίξα ηηο θαζαξά 

παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο σζψληαο ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζε έλαλ επηβεβιεκέλν εθζπγρξνληζκφ. Τν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο απαξηίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Τξάπεδα έσο θαη ηελ πην κηθξή   Φξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία. Δλδηάκεζα 

παξεκβάιινληαη Δκπνξηθέο, Βηνκεραληθέο, Κηεκαηηθέο, θαη  Σπλεηαηξηζηηθέο 

Τξάπεδεο θαζψο επίζεο Τακεία Παξαθαηαζεθψλ, Τακεία Σπληάμεσλ θαη 

Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο.  
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Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΖΜΔΡΗΝΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

 

Σην παξειζφλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ ζπλεζηζκέλεο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο άιια νη δηάθνξνη θξαηηθνί θνξείο ηηο εμνπζηνδνηνχζαλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνλνκηαθέο αξκνδηφηεηεο. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο ήηαλ ε 

έθδνζε θαη ε θπθινθνξία ησλ ηνπηθψλ ρξεκάησλ θαζψο επίζεο ν επνπηηθφο 

έιεγρνο ζηηο ππφινηπεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ εληφο 

επηθξάηεηαο. Τν αληάιιαγκα σζηφζν πνπ έπξεπε λα επηζηξέςνπλ γηα ηα 

πξνλφκηα απηά ήηαλ ε εμεχξεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο  πξνο ηηο αξρέο 

φπνηε απηέο ην είραλ αλάγθε. Τν θαηλφκελν απηφ είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε θπξηαξρία ελφο 

ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ κε κεγάιε δχλακε θαη ε ηαπηφρξνλε έιιεηςε 

αληαγσληζκνχ θαζηζηνχζαλ ην ζχζηεκα δχζθακπην θαη αλαπνηειεζκαηηθφ.        

Τα πξνλφκηα απηά δελ άξγεζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ 

ππφινηπσλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ ηηο 

επνρήο. Οη αληηδξάζεηο απηέο παξαθηλνχληαλ πξψηνλ απφ ην αζπκβίβαζην 

ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ ηηο θεληξηθήο ηξάπεδαο ζε ρξπζφ θαη 

ησλ ζηφρσλ ηηο σο εκπνξηθή ηξάπεδα γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο θαη 

δεχηεξνλ ζην αζπκβίβαζην ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ άζθεζε 

επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ. Οη αληηδξάζεηο απηέο καο νδήγεζαλ ζηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ηνπ ξφινπ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Έηζη θηάζακε ζηελ ζεκεξηλή παξνπζία ησλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο αλαζπζηάζεθαλ θαη θαηέζηεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

άιινηε ιηγφηεξν θαη άιινηε πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλν απφ ηνλ θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ. 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΟΜΖ 

 

Τν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

νξγαληζκψλ, ηξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ρξεκαηηζηεξίσλ νη νπνίνη 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θπβέξλεζε. Υπάξρνπλ  8 βαζηθά ζηάδηα πνπ 

καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε πσο ιεηηνπξγεί ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

 Οη κεηνρέο δελ είλαη ε πην ζεκαληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εμσηεξηθή πεγή γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Η έθδνζε ρξένπο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη νη ηίηινη δηθαηνζχλεο δελ 

είλαη πξσηαξρηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο 

ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  

 Η πιάγηα ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία εκπεξηέρεη ηηο ελέξγεηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεζαδφλησλ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή απφ 

ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ζεθψλνπλ 

θεθάιαηα απεπζείαο κέζσ ησλ δαλεηζηψλ ηεο αγνξάο. 

 Οη ηξάπεδεο είλαη νη πην ζεκαληηθή πεγή εμεξρνκέλσλ θεθαιαίσλ  

 Τν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ην πην ζθιεξά ειεγρφκελν ηκήκα ηεο 

νηθνλνκίαο. 

 Μφλν κεγάιεο θαη θαιά δηαξζξσκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ είζνδν 

ζηελ αγνξά αζθαιεηψλ κε ζθνπφ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο 

ελέξγεηεο ηνπο. 

 Τν ελέρπξν είλαη έλα θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρξεσζηηθψλ 

ζπκβνιαίσλ ηφζν γηα ηα λνηθνθπξηά φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Τα ρξεσζηηθά ζπκβφιαηα είλαη ηδηαηηέξσο πεξίπινθα λνκηθά 

θείκελα ηα νπνία ηνπνζεηνχλ ππαξθηνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

Η αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηνπο αθφινπζνπο δχν 

πξνβιεκαηηζκνχο : 

α) Γπζκελή επηινγή ε νπνία ζπκβαίλεη πξηλ απφ ηελ ζπλαιιαγή  

β) εζηθφο θίλδπλνο ν νπνίνο ζπκβαίλεη κεηά ηελ ζπλαιιαγή  

Τα εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην πξφβιεκα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ ζηα 

ρξεσζηηθά ζπκβφιαηα είλαη ε επηζήκαλζε ηεο θαζαξήο αμίαο, ε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ, θαη ε  επηβνιή απαγνξεπηηθψλ ζπκθσληψλ.   
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

 

Τν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ν πην θάινο ειεγρφκελνο ηνκέαο ζηελ 

νηθνλνκία. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ηξάπεδεο ππάξρνπλ 7 βαζηθνί θαλφλεο νη 

νπνίνη είλαη: 

 1) Κσβερνετικό σύστεμα ασυάλειας-  κηα κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο  

είλαη ε αζθάιεηα ησλ θαηαζέζεσλ κέζσ ηνπ Τακείνπ Δγγπνδνζίαο 

Καηαζέζεσλ φπνπ νη θαηαζέηεο εμαζθαιίδνληαη γηα ηα πξψηα 100.000 επξψ 

νηηδήπνηε θαη αλ ζπκβεί ζηελ ηξάπεδα. Τν Τακείνπ Δγγπνδνζίαο Καηαζέζεσλ 

ρξεζηκνπνηεί δπν κεζφδνπο κε ζθνπφ λα ρεηξηζηεί κηα ππνςήθηα ηξάπεδα 

πσο ρξενθνπία: α) Μέζνδν απνπιεξσκήο θαη β) Μέζνδν αγνξαζηηθήο 

δπλαηφηεηαο. 

          2) Περιορισμός για τα περιοσσιακά στοιτειά  ποσ είναι σποτείρια 

των τραπεδών- πνιιά πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ξηςνθίλδπλα εάλ βγνπλ ζε πιεηζηεξηαζκφ θαη δελ θαηαθέξνπλ λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ.   

3) Οι τραπεδικοί οροί κευαλαίων- νη ηξαπεδηθνί φξνη θεθαιαίσλ έρνπλ 

ηηο εμήο βαζηθέο κνξθέο : 

 α) Leverage Ratio= amount of capital / total assets 

 β) Η εθάζηνηε θεληξηθή ηξάπεδα ζα απαηηήζεη απφ ηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο κνληέια γηα λα ππνινγίζνπλ 

πφζα θεθάιαηα κπνξνχλ λα ράζνπλ ζε δηάζηεκα πάλσ απφ δέθα ήκεξεο θαη 

ηφηε λα ζέζνπλ παξαπιεχξσο πξφζζεηα θεθάιαηα ίζα κε ην ηξηπιάζην ηεο 

πξαγκαηηθήο ηνπο αμίαο.  

4) Ο τραπεδικός έλεγτος και ε ναύλωσε- ν ηξαπεδηθφο έιεγρνο είλαη ε 

επηηήξεζε ζην πνηνο ιεηηνπξγεί ηελ ηξάπεδα θαη πσο ιεηηνπξγνχλ ζηε 

ηξάπεδα. Αθφκα, ν ηξαπεδηθφο έιεγρνο είλαη κηα ζεκαληηθή κέζνδνο γηα 

κείσζε ηεο δπζκελήο επηινγήο θαη ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ ζηελ ηξαπεδηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Μέζσ ηεο λαχισζεο, ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηηο θαηλνχξγηεο 

ηξάπεδεο φπνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ αλεπηζχκεησλ 

αλζξψπσλ. 

5) Γνωστοποίεσε ορών- βάζε ηεο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο 

απαγνξεχεηαη ε γλσζηνπνίεζε  ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηξαπεδηθψλ φξσλ θαη 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.  
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6)  Η προστασία των πελατών- ε ζσζηή θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ 

πειαηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο. 

7) Οι περιορισμοί στον ανταγωνισμό- νη ηξάπεδεο θηλνχληαη εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ πιαηζίσλ έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη 

θαηλφκελα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.  

 

Δμαηηίαο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο ηα πξνβιήκαηα ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ρψξν παξαηεξείηαη λα κέλνπλ ηα ίδηα απφ ρψξα ζε ρψξα. Σχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηλνηνκία, ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ θαη θάπνησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ ηα πξνβιήκαηα ησλ δπζκελψλ επηινγψλ θαη ν εζηθφο θίλδπλνο 

απμήζεθαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 φπνπ θαηέιεμαλ ζε κεγάιεο απψιεηεο 

θπξίσο γηα ηεο ΗΠΑ , ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Οη 

λνκνζέηεο θαη νη πνιηηηθνί δελ έρνπλ επαξθή θίλεηξα-εξγαιεία έηζη ψζηε λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ πξντφλησλ αζθάιηζεο γηα ηνπο 

θνξνινγνπκέλνπο. Σαλ απνηέιεζκα φισλ απηψλ, ραιάξσζαλ ηα ζηάληαξ ησλ 

θεθαιαίσλ, απνκαθξχλζεθαλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ αγνξά κεηνρψλ πςεινχ 

θηλδχλνπ θαη επηηεχρζεθε ε ζηαδηαθή απνθιηκάθσζε ηεο αγνξάο. 
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Ζ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ 

 

Μηα ηξάπεδα είλαη έλαο νηθνλνκηθφο κεζνιαβεηήο πνπ πξνζθέξεη δάλεηα, 

θαηαζέζεηο θαη ππεξεζίεο πιεξσκψλ. Σηηο κέξεο καο νη ηξάπεδεο επίζεο 

πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε γθάκα απφ επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. 

Ωζηφζν, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο  θαζηζηνχλ ηηο ηξάπεδεο σο αμηφινγεο 

κνξθέο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε πσο νη ηξάπεδεο εξγάδνληαη είλαη απαξαίηεην 

λα θαηαιάβνπκε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ κεζνιαβεηή ζηελ νηθνλνκία. Ο 

θχξηνο ξφινο ησλ νηθνλνκηθψλ κεζνιαβεηψλ θαη ησλ αγνξψλ ηεο νηθνλνκίαο 

είλαη λα πξνσζεί έλαλ κεραληζκφ κε ηνλ φπνην ηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ε 

κεηαηξέπνληαη θαη θαηαλέκνληαη ζηηο πην παξαγσγηθέο επθαηξίεο. Μηα ηξάπεδα 

φπσο αλαθέξακε θαη πξηλ είλαη έλαο νηθνλνκηθφο κεζνιαβεηήο ηνπ φπνηνπ 

θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη λα πξνσζεί δάλεηα ζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη λα 

καδεχεη θαηαζέζεηο απφ ηνπο απνηακηεπηέο. Με αιιά ιφγηα νη ηξάπεδεο 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ κεζάδνληεο αλάκεζα ζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη ηνπο 

απνηακηεπηέο.  

Γηεθπεξαηψλνληαο ηελ δηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγία νη ηξάπεδεο 

ζπιιέγνπλ επηπιένλ θεθάιαηα  απφ ηνπο απνηακηεπηέο ηνπο, ηα νπνία ηα 

δηαλέκνπλ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα. 

Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία απηή,  νη ηξάπεδεο δηνρεηεχνπλ θεθάιαηα απφ ηνπο 

απνηακηεπηέο ζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο πξνσζψληαο κηα θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ.  

Η θχξηα ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ  είλαη λα ζπιιέγνπλ θαη λα δαλείδνπλ 

θεθάιαηα. Οη θαηαζέζεηο έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά :είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, 

κηθξνχ θίλδπλνπ, θαη πςειήο ξεπζηφηεηαο ελψ ηα δάλεηα είλαη κεγαιπηέξνπ 

θίλδπλνπ θαη ρσξίο ξεπζηφηεηα. Οη ηξάπεδεο γεθπξψλνπλ ην ράζκα αλάκεζα 

ζηηο αλάγθεο ησλ δαλεηζηψλ θαη ησλ δαλεηδνκέλσλ παξνπζηάδνληαο ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ κεζνιαβεηή- κεζάδνληα. Απηφο είλαη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ, 

δειαδή ηεο κεηαθνξάο φγθνπ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ, γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηάξθεηα θαη κε θάπνηνλ ελδερφκελν θίλδπλν-ξίζθν. 

Όπσο είπακε πξνγελέζηεξα, νη ηξάπεδεο πξνσζνχλ ηελ κεηαθνξά 

ρξεκάησλ απφ εμσηεξηθά θεθάιαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νηθνλνκηθέο 

θαη άιινπ ηχπνπ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 
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ζθνπνχο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο 

δεκηνπξγψληαο θιίκαθεο θαη επθαηξίεο νηθνλνκηψλ θαη ζπρλά απηέο βγάδνπλ 

έλα επηπιένλ δηθφ ηνπο θέξδνο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ. 

Υπάξρνπλ πέληε ζεσξίεο νη νπνίεο εμεγνχλ γηαηί ππάξρεη ε νηθνλνκηθή 

δηακεζνιάβεζε κέζσ ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο είλαη: α) ε αλάζεζε 

παξαθνινχζεζεο κέζσ νξγάλσλ (ηξαπεδψλ) β) νη πιεξνθνξίεο παξαγσγήο 

γ) ε κεηαηξνπή ξεπζηφηεηαο δ) ε νκαιφηεηα ηεο θαηαλάισζεο θαη ν ξφινο 

ησλ ηξαπεδψλ ζαλ έλαο κεραληζκφο ππνρξεψζεσλ. 

Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεζνιαβεηή είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ λα 

δηνρεηεχεη θεθάιαηα αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα δαλείζνπλ ή λα 

δαλεηζηνχλ  ή λα επελδχζνπλ θαη ζε εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα δαλεηζηνχλ ή 

δεηνχλ επελδπηηθά θεθάιαηα. Οη νηθνλνκηθνί δηακεζνιαβεηέο ελεξγνχλ ζαλ 

ηδηνθηήηεο ρξήκαηνο, δεκηνπξγνχλ λέα νηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά αιιά 

θαη ππνρξεψζεηο. Μηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθά ηδξχκαηα εκπιέθνληαη ζαλ 

νηθνλνκηθνί κεζνιαβεηέο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ηξαπεδψλ, 

αζθαιηζηηθνί θαη ζπληαμηνδνηηθνί νξγαληζκνί, αζθάιεηεο ζπηηηψλ θαη αιιά. 

Πνιιέο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ νηθνλνκηθά ηδξχκαηα πνπ 

απνηεινχληαη θαη απφ ηα δπν, δειαδή κεζνιαβεηηθέο θαη κε κεζνιαβεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ππεξεζίεο πιεξσκψλ, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

θεθαιαίσλ θ.α.). 

Έλα ζπνπδαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ κεζνιαβεηή είλαη ην φηη 

δεκηνπξγνχληαη λέα νηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά θεθάιαηα θαη ππνρξεψζεηο. Σηελ 

πεξίπησζε κηαο ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ε θχζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ζπλήζσο μεθάζαξε. Ο θαηαζέηεο έρεη 

ηελ απαίηεζε γηα ην πφζν ησλ ρξεκάησλ πνπ δίλεη, ε νπνία  ίζσο λα ηνπ 

απνπιεξσζεί εθάπαμ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξάπεδα έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

απηή ηεο απνπιεξσκήο ησλ ρξεκάησλ. Δλψ ε ηξάπεδα πνπ δαλείδεη ηηο 

θαηαζέζεηο έρεη ηελ απαίηεζε απφ ηνλ δαλεηδφκελν γηα ην πφζν ησλ 

ρξεκάησλ πνπ ηνπ έρεη δψζεη λα απνπιεξσζεί (κε ηφθν) ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

κειινληηθή ζηηγκή.  
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ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΣΟΜΔΑ 

 

Κχξηα αξκνδηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεζνιαβεηψλ είλαη ε ζπιινγή 

θεθαιαίσλ απφ νξγαληζκνχο δίλνληαο ηνπο ηαπηφρξνλα ηφθν θαη ε ελ 

ζπλερεία  δηνρέηεπζε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ ζε νξγαληζκνχο πνπ θαηά θαλφλα 

ηα έρνπλ αλάγθε. Γηα ηελ  θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ θξίλεηε αλαγθαίν λα εμεηάζνπκε αξρηθά ηφζν ην ελεξγεηηθφ ηνπο 

φζν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σε έλαλ απιφ ηζνινγηζκφ νη ππνρξεψζεηο 

(παζεηηθφ) είλαη νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ θαη νη κεηνρέο, ελψ ζηα θεθάιαηα 

(ελεξγεηηθφ) είλαη ηα κεηξεηά, ηα δάλεηα, άιινπ ηχπνπ επελδχζεηο θαη 

θαζνξηζκέλα θεθάιαηα. 

Οη ηξάπεδεο είλαη νξγαληζκνί πνπ ιακβάλνπλ θαηαζέζεηο θαη είλαη επίζεο 

γλσζηέο ζαλ νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο κνλάδαο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο φπσο:  

1. Υπεξεζίεο πιεξσκψλ 

2. Καηαζεηηθέο  θαη ρνξεγεηηθέο  ππεξεζίεο 

3. Δπελδπηηθέο, ζπληαμηνδνηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο 

4. E-banking 

Τα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα αξθεηά ήηαλ ηα ζεκεία πνπ ζηηγκάηηζαλ ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Τα ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη 

ε κε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλνληζκνχο, ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηερληθέο.  

Η κε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

έρνπλ αιιάμεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην φπνην ιεηηνπξγνχλ νη 

ηξάπεδεο. Δπηπιένλ ε δηεζλνπνίεζε θαη ε παγθνζκηνπνίεζε έρνπλ επεξεάζεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ κε θχξην απνδέθηε ηηο ηξάπεδεο. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε ψζεζε θάπνησλ ηξαπεδψλ λα 

αληαγσλίδνληαη ηηο ππφινηπεο  κε κε θαζαξά ηξαπεδηθά θξηηήξηα φπσο 

γίλνληαλ πξνεγνπκέλσο ζηελ ηνπηθή θαη μέλε αγνξά.Η γεληθή καθξννηθνλνκία 

θαη νη δεκνγξαθηθέο ιεηηνπξγίεο πνιχ πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηη ηξάπεδεο ζην κέιινλ. Η παγθνζκηνπνίεζε επίζεο αλακέλεηαη 

λα επεξεάζεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηά ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην κέιινλ. 
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H ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ (ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ) 

 

Οη ηξάπεδεο απνθηνχλ ρξήκαηα κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Μεξηθέο ηξάπεδεο αθνινπζνχλ ηηο παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη ε 

πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ λνηθνθπξηψλ κε αληάιιαγκα ηελ πιεξσκή ηφθσλ 

θαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απνθηψληαο  θέξδνο δαλείδνληαο θεθάιαηα ζε 

επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξεο ηηκέο επηηνθίσλ. Άιιεο ηξάπεδεο αθνινπζνχλ 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη ε έθδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη νη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

ιακβάλνπλ πξνκήζεηεο πέξαλ ησλ ηφθσλ. Δληνπίζηεθαλ  αξθεηέο δηαθνξέο 

ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Μηα ρακειή θεξδνθνξία δελ ζεκαίλεη  φηη ε 

ηξάπεδα θηλδπλεχεη αθνχ κπνξεί κέζσ ηεο ζηξαηεγηθή ηεο λα κελ ζέιεη λα 

αλαιάβεη πςειφ θίλδπλν. Τέηνηνπ είδνπο ηξάπεδεο είλαη νη θπβεξλεηηθέο. Σηηο 

κέξεο καο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο δηαθέξνπλ ζε κέγεζνο θαη απηφ νθείιεηαη 

ζην γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ, ζηελ νξγάλσζε, ζηηο πεγέο θεθαιαίσλ, ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο θαη ζην ηη πειαηνιφγην ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα 

επηδηψθεη.  

Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δπν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηξαπεδψλ νη νπνίεο εμήιζαλ απφ ην νκηριψδεο ηνπίν θαηά ηελ δηάξθεηα ηηο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Η πξψηε ηξαπεδηθή ζηξαηεγηθή παξαηεξείηαη φηαλ 

κηθξέο ηξάπεδεο απεπζχλνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη απνθηνχλ ζρέζεηο κε 

ηνπο πειάηεο- επελδπηέο πξνζθέξνληαο θαιχηεξεο ππεξεζίεο ρσξίο φκσο λα 

έρνπλ θαιχηεξα θαη πην εμειηγκέλα νηθνλνκηθά πξντφληα. Η δεχηεξε 

ζηξαηεγηθή παξαηεξείηαη ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ 

αληαγσληζηηθά πξντφληα ζε επξεία θιίκαθα αιιά δελ έρνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο 

ζαιπσξήο ηνπ πειάηε πνπ απνιακβάλεη απφ κηα κηθξή ηξάπεδα. Ο 

αλαζρεκαηηζκφο κεηαμχ ησλ θαλφλσλ ηηο αγνξάο παίδεη έλαλ ζπνπδαίν ξφιν 

ζηελ βηνκεραλία δηφηη επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα επεθηείλνληαη ζε πφιεηο – 

θξάηε θαη πξντφληα πνπ πξηλ δελ πξφζθεξαλ θαη λα δεκηνπξγνχλ κηα λέα 

επηηνθηαθή πνιηηηθή. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ελζαξξχλνπλ ηελ θιίκαθα ηεο 

νηθνλνκίαο επηηξέπνληαο ζηηο ηξάπεδεο λα αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξα θφζηε θαη 

λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θεξδνθνξία ηνπο.  

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δπν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο:  
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1. ζηελ βειηίσζε ησλ δεδνκέλσλ   

2. ζηελ απφθηεζε λέσλ νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο επέθηαζεο ησλ πξντφλησλ.  

Οη ηξάπεδεο ζηηο κέξεο καο απνθηνχλ ρξήκαηα απφ ηελ εμππεξέηεζε 

πειαηψλ, ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

επηηνθηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ. Δπίζεο ππάξρνπλ νθηψ επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο θαη ηελ κεγαιχηεξε θεξδνθνξία. Απηέο είλαη νη εμήο: 

  

1. ν ζπλδπαζκφο ησλ πξντφλησλ  

2. ε ηνπνζεζία  

3. νη ηερληθέο παξάγσγεο 

4. παξαδνζηαθή ζηξαηεγηθή 

5. κε ηξαπεδηθή ζηξαηεγηθή  

6. ην αηνκηθφ ραξηνθπιάθην 

7. ε αγξνηηθή ηξαπεδηθή  

8. ηξαπεδηθή πνιχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 
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Ζ ΑΞΗΑ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

Η αμία ή ε θαζαξή ζέζε κηαο ηξάπεδαο είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο  ζηνηρείσλ (ηνπ ελεξγεηηθνχ) θαη ηηο δαλεηαθέο ηηο 

ππνρξεψζεηο. Η πιεηνλφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο ηξάπεδαο είλαη ηα 

ρξεσζηηθά έγγξαθα ηα νπνία είλαη θαζνξηζκέλα θαη ζε νλνκαζηηθέο 

θαηαζηάζεηο έηζη ψζηε ε εθηίκεζε ηνπο λα είλαη ζπγθξηλφκελε θαη αθξηβήο ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή.  Δπηπιένλ αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο πνπ κηα ηξάπεδα 

έρεη είλαη ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηα λνηθνθπξηά θαη ηα θπβεξλεηηθά 

νκφινγα ηα νπνία είλαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ή θιίκαθεο. Σαλ 

απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη πάληνηε ζα ππάξρεη κηα δίθαηε 

δηαθνξνπνίεζε  ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηηο εηαηξείαο. 

Η δηαθνξνπνίεζε ζηελ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα 

θπζηνινγηθφ γεγνλφο.  

Υπάξρνπλ ηέζζεξηο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο:    

1. ην ηζηνξηθφ θφζηνο  ή ε αμία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία 

θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία πνπ κηα εηαηξεία κπνξεί λα 

πιεξψζεη ζήκεξα γηα ππνζηεξίμεη ην ελεξγεηηθφ ηεο  

2. ην θπθινθνξνχλ ή ην ηζρχνλ θφζηνο ή ε αμία ηεο αγνξάο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή φπνπ κηα εηαηξία κπνξεί λα πιεξψζεη 

γηα λα ζηεξίμεη ηα θεθάιαηα ηεο  

3. ε ξεπζηνπνηήζηκε αμία ε νπνία είλαη ην πνζφ πνπ κηα εηαηξεία 

αλακέλεη λα απνθηήζεη απφ κηα κεζνδηθή άληιεζε θεθαιαίσλ 

πξνο δηάζεζε 

4. ε παξνχζα αμία ιακβάλεηαη ππφςε σο ε παξνχζα κεησκέλε 

αμία ησλ θαζαξψλ ππνινγηδφκελσλ κεηξεηψλ πνπ είλαη 

απφιπηα ζπλδεδεκέλα κε έλα θεθάιαην. 

Τα ινγηζηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο 

πξνυπνζέηνπλ φηη κηα ηξάπεδα θξαηά νιφθιεξν ην θεθάιαην ηεο ζε ηάμε γηα 

λα ζπλερίζεη λα παξάγεη εηζφδεκα ζην κέιινλ. Σπλεπψο, ην θαζαξφ εηζφδεκα 

κεηξά ηηο πεγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε κηα ηξάπεδα αθφηνπ απηή έρεη 

θαιχςεη φια ηα έμνδα ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ αλαλεψζεηο 

θεθαιαίσλ. Ιζνδχλακα κηα ηξάπεδα ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηα δάλεηα 
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ηεο θαη λα κεηψλεη ηελ αμία ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ππνινγηδφκελε πηζαλφηεηα 

κείσζεο θαη ηνλ βαζκφ εμαζζέληζεο. Δπίζεο ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα απφζεκα επηζθαιεηψλ ησλ δαλείσλ γηα λα πξνζζέηεη ζηα 

νηθνλνκηθά ηεο, θεθάιαηα ηα νπνία ζα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο 

επηζθάιεηεο-απαηηήζεηο ησλ δαλείσλ. 

 Οη ινγηζηηθνί ινγαξηαζκνί ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίνη ειέγρνληαη απφ 

νξθσηνχο ειεγθηέο είλαη νη εμήο : 

1. Οη αμίεο ησλ δαλείσλ θάησ απφ θπζηνινγηθέο ηηκέο: Οη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο αλαγθάδνπλ ηηο ηξάπεδέο ηνπο λα αμηνινγνχλ ηα δάλεηα θαη ηηο 

θαηαζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηζηνξηθφ-αξρηθφ θφζηνο. Οη 

εκπνξηθέο αμίεο ιακβάλνληαη απφ εθηεηακέλνπο ειέγρνπο θαη 

εκπνξηθνχο νξγαληζκνχο ηεο αγνξάο νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη κφλν 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θεθαιαίσλ θαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ρσξψλ. Τν κεγαιχηεξν ζέκα πνπ αληηκεησπίδεη κηα ηξάπεδα 

είλαη ε ηζνζθέιηζε κεηαμχ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ. 

2. Ταμηλφκεζε θαη πξφβιεςε δαλείσλ: Τν αξρηθφ θεθάιαην ελφο δαλείνπ 

κεηψλεηαη κε κηα δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο θαη πξφβιεςεο ζηελ νπνία 

αληαλαθιά ε κειινληηθή ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο θαη ε κειινληηθή 

επέθηαζή ηεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φια βαίλνπλ νκαιά θαη ν 

δαλεηδφκελνο απνπιεξψλεη ην δάλεηφ ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ηφθσλ. Όηαλ απηφο αδπλαηεί λα απνπιεξψζεη ην θεθάιαην ηνπ 

δαλείνπ θαη ηνπο ηφθνπο ηφηε εθείλε αθξηβψο ηε ρξνληθή ζηηγκή ε 

ηξάπεδα αδπλαηεί λα θαιχςεη ηε δεκία κέζσ ηεο πψιεζεο θάπνηαο 

αζθαιήο επέλδπζεο πνπ θαιχπηεη ηα δάλεηα θαη βξίζθεηαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε έσο ηε ζηηγκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε. 

3. Απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

δαλείσλ: Τα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ εθδίδεη κηα ηξάπεδα θαζψο 

επίζεο εθείλα πνπ πεξηιακβάλεη ην θξάηνο ζην ραξηνθπιάθην ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ κπνξνχλ λα αμηνινγνχληαη ζε ηηκέο ηεο αγνξάο. 

Υπάξρνπλ δχν είδε αζθαιίζεσλ. Πξψηνλ ππάξρνπλ αζθαιηζηηθά 

πξντφληα ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηξάπεδα θαη ηα νπνία 

πθίζηαληαη ππφ ηε κνξθή θαηαζέζεσλ ψζηε ε ηξάπεδα λα κπνξεί λα 

πιεξψζεη ηελ νλνκαζηηθή αμία. Γεχηεξνλ ππάξρνπλ αζθαιηζηηθά 

πξντφληα πνπ θξαηνχληαη ζηελ ηξάπεδα θαη εμαξηψληαη απφ ηελ 
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ειεχζεξε αγνξά δνκεκέλσλ ραξηνθπιαθίσλ. Η αζθάιεηα ζε έλα 

εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε πάλσ ζηελ 

πξαγκαηηθή αμία ηεο αγνξάο ελψ ζε έλα επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην 

κπνξεί λα ζπλερίζεη λα αθνινπζεί ηελ ηζηνξηθή αμία θφζηνπο. 

4. Απνηίκεζε θαηά ηε δηάξθεηα πιεζσξηζηηθψλ πεξηφδσλ: Η απνηίκεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ 

γίλεηαη πην πεξίπινθε κέζα ζε έλα πιεζσξηζηηθφ πεξηβάιινλ. Η 

εκπνξηθή δχλακε ησλ νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ ειαρηζηνπνηείηαη ηφζν 

πνιχ έηζη ψζηε νη ηηκέο ησλ επηηνθίσλ λα είλαη πςειέο εάλ ε 

πξαγκαηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ δηαθνξνπνηείηαη, εθηφο θαη εάλ ην 

θεθάιαην είλαη εληαγκέλν ζην γεληθφηεξν επίπεδν αμηψλ. 

5. Απνηίκεζε ζε επκεηάβιεηεο νηθνλνκίεο: Οη εηαηξείεο κέζα απφ ηηο 

πξφζθαηεο ινγηζηηθέο εμειίμεηο έγηλαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα επηπιένλ αβεβαηφηεηα γηα ην πνηεο είλαη νη 

επξχηεξεο αμίεο θαη κε κειινληηθά νθέιε. 

6. Απνηίκεζε φηαλ ην κέιινλ κηαο ηξάπεδαο είλαη ακθίβνιν: Τα 

ππνηηκεκέλα βηβιία θαη ε κεησκέλε εκπνξηθή αμία είλαη ζπλήζσο 

ηθαλνπνηεηηθά γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φηαλ 

ππάξρεη έλα ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν φηαλ ην κέιινλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ-ηξαπεδψλ είλαη αβέβαην θαη ρξεηάδεηαη λα 

πξνβιεθζνχλ πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηφηε δελ απαηηείηαη 

ζε θακία πεξίπησζε λα πξνβνχκε είηε ζε αμηνιφγεζε είηε ζε 

απνηίκεζε. 

7. Απνηίκεζε φηαλ κηα ηξάπεδα πξνβαίλεη ζε απφθξπςε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ: Οη δπζθνιίεο απνηίκεζεο  ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο 

ηξάπεδαο απμάλνληαη ζπλερψο ζε έλα αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

κε κηα πνιχ επαίζζεηε αγνξά εληφο ηεο νπνίαο νη αμίεο κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ. Οη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

έλα πιεζσξηζηηθφ θαη απξφβιεπην πεξηβάιινλ κπνξεί λα επηδηψθνπλ 

ηελ απνθπγή ησλ  ζπλεπεηψλ ελφο πηζαλνχ θιεηζίκαηνο κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγνχλ κηα ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ. 
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Δλ θαηαθιείδη, είλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκίζνπκε φηη νη δηεπζπληέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ-ηξαπεδψλ  ρξεηάδνληαη ζπλερή πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο 

εηαηξείεο-ηξάπεδεο πνπ ειέγρνπλ, θαζψο ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

θαζνξίδεη  ην πην θεξδνθφξν θαη αζθαιή ραξηνθπιάθην. Οη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν αμηφινγεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζην λα 

απνηηκνχλ ην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ζε πξαγκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηελ αληηθεηκεληθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ ζσζηή 

αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ. Η απνηίκεζε ηεο αγνξάο πξνέξρεηαη απφ έλαλ 

ελδειερή θαη αθξηβή έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ ψζηε ε απνηίκεζε απηή λα είλαη 

αληηθεηκεληθή, δηαθνξνπνηήζηκε θαη παξαδεδεγκέλε. 
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ΠΩ Ο ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΑ ΣΖΝ ΚΑΛΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

 

Σε απηφ ην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηελ νκαιή κεηάβαζε κε ηελ νπνία 

έλαο κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο κπνξεί λα απμήζεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ 

ηξαπεδψλ. Θα θαηαλνήζνπκε επίζεο ην πιέγκα αλάκεζα ζηνλ αληαγσληζκφ 

θαη ηηο πγηείο ηξάπεδεο. Η πην πξφζθαηεο ζεσξίεο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο 

αλαθέξνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηξαπεδψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ θαιή ηνπο θαηάζηαζε. Ωζηφζν απηέο νη κειέηεο δελ εκβαζχλνπλ 

ζηνλ θαηαγεγξακκέλν κεραληζκφ κεηάβαζεο κε ηνλ νπνίν ν αληαγσληζκφο 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηo ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ.  

Σηελ βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

αλαθαιχθζεθε φηη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ κε νηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ, ν 

αληαγσληζκφο επεξεάδεη ζεηηθά ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα. Τελ ίδηα 

ζηηγκή ε βηβιηνγξαθία ησλ ηξαπεδψλ πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη νη 

απνηακηεπηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ σο θίλεηξν ηηο ζπρλέο επαθέο ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο πεξηφδνπο κε ηνπο δαλεηζηέο ηνπο. Γηα λα ελψζνπκε απηέο 

ηηο δχν έξεπλεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε δχν δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα αλάιπζεο. Πξψηα ζα εμεηάζνπκε πψο ν  αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ  επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

εμεηάζνπκε κηα κέηξεζε αληαγσληζκνχ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ζπιιέμακε ζηνηρεία απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο ΗΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 1995-

2005. Τα ζηνηρεία απηά θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 3.600 ηξάπεδεο 

επξσπατθψλ θξαηψλ θαη πεξηζζφηεξεο απφ 8.900 ηξάπεδεο ησλ ΗΠΑ. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εζηηάδνπκε ζηελ Δπξψπε είλαη φηη καο παξέρεη 

έλα γφληκν έδαθνο γηα λα αλαιχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ αληαγσληζκνχ. Σηηο αξρέο ηνπ 1990 νη επξσπατθέο ηξάπεδεο 

επεξεάζηεθαλ απφ δξακαηηθέο αιιαγέο ζην πεδίν ηνπ πεξηβάιινληνο, 

βνεζψληαο λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ 

αληαγσληζκφ. Απηέο νη αιιαγέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ελαξκφληζε αξθεηψλ 

επξσπατθψλ ηξαπεδψλ κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο 

θαζψο επίζεο θαη ηε ζχζηαζε ελφο θνηλνχ θψδηθα πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο 
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ηξάπεδεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα θξάηε κέιε κε κηα πξνθαζνξηζκέλε 

δηαδηθαζία πνπ ζα απαηηεί εηδηθέο άδεηεο, θεθάιαηα θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο. Απηέο νη αιιαγέο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ είραλ επηπξφζζεηα νθέιε γηα ηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ. Γηα λα 

δηαζηαπξψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ επξσπατθψλ ζηνηρείσλ αλαιχζακε 

επίζεο ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Η.Π.Α.  

Γηα λα αλαιχζνπκε ηε κεηάβαζε απφ ηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ  ζηελ 

θαιή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ θαηαιήμακε ζε κηα πξνζέγγηζε δχν ζηαδίσλ. 

Σην πξψην ζηάδην ηνπνζεηήζακε ηελ αηηία αλάκεζα ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ην 

θέξδνο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε απφ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζακε ηδηαίηεξα ηα αηηηψδε 

ηεζη ηνπ Grαnger, ψζηε λα εμεηάζνπκε ην ζεκείν επαθήο αλάκεζα ζηνλ 

αληαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε Lerner θαη δηάθνξεο άιιεο κεηξήζεηο. Τα 

ηεζη Grαnger έδεημαλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ζε ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηξήζεηο ησλ 

ζηαζεξψλ θαη ελαιιαθηηθψλ θεξδψλ. Όηαλ σζηφζν εμεηάζακε ην πψο 

επεξεάδεηαη ην θφζηνο, δηαπηζηψζακε φηη ν αληαγσληζκφο επεξεάδεη ζεηηθά ην 

θφζηνο ζηηο Η.Π.Α. Σην δεχηεξν βήκα αζρνιεζήθακε ηδηαίηεξα κε ηνλ δείθηε 

Boone, κηα κέηξεζε ε νπνία εζηηάδεηαη ζηνλ επεξεαζκφ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ παξνπζίαζε απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηα 

ζπζρεηίζακε ηελ θαιή ηνπο θαηάζηαζε. 

Φξεζηκνπνηήζακε επίζεο φξγαλα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο ηερληθέο 

ηνπο θαη βαζίδνληαη ζην z-score. Τα απνηειέζκαηα απηά ήδε απφ ην δεχηεξν 

ζηάδην αλάιπζεο καο δειψλνπλ φηη ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ θαιή θαηάζηαζε ηφζν ησλ επξσπατθψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ 

ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ. Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα δειψλνπλ φηη νη 

πνιηηηθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ έρνπλ ζεηηθέο 

επηξξνέο επεηδή βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αχμεζεο 

θέξδνπο. Γειαδή, φζν πην αληαγσληζηηθέο είλαη νη ηξάπεδεο ηφζν πην 

επηηπρείο ζα είλαη ζην λα δεκηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο πεγέο γηα ηελ 

νηθνλνκία. Η αλάιπζε απηή απνηειεί κηα εκπεηξηθή ππνζηήξημε ζηηο πνιηηηθέο 

ηεο θάζεο ηνπ πξν-αληαγσληζκνχ, σο έλα απιφ ηξαπεδηθφ δηαβαηήξην ην 

νπνίν απινπνηεί ηηο δηαζπλνξηαθέο επηρεηξήζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Τν ηξίην 

επίπεδν ηεο Σπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ΙΙ δίλεη έκθαζε ζηηο απνθάζεηο πνπ κηα 

ηξάπεδα πξέπεη λα πάξεη ψζηε λα απμεζεί ν ξφινο ηεο πεηζαξρίαο ησλ 
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αγνξψλ θαη λα ηηο σζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο θαιήο ηνπο  

θαηάζηαζεο.Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θέξδνπο κεηξά ην πφζν θνληά θζάλεη 

κηα ηξάπεδα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ηεο ζηφρνπ, ν 

νπνίνο ππνγξακκίδεη ην κέγηζην θέξδνο πνπ δίλεηαη ζε έλα ηδηαίηεξν επίπεδν 

εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ ηηκψλ.  

 Υπάξρνπλ ηξείο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κέηξεζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Η πξψηε ζπγθξίλεη ηνκείο φπσο είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ κε άιια ηπραία 

γεγνλφηα. Η δεχηεξε πξνζέγγηζε ζπγθξίλεη ηνπο δείθηεο αληαγσληζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηνλ βαζκφ ακθηζβήηεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο. Η ηξίηε πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηεί κεηξήζεηο φπσο είλαη ν ηππηθφο αληαγσληζκφο πνπ κεηξά ηε 

ζεσξία ησλ θηλήηξσλ θαη πνπ ζπρλά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο 

βηνκεραλίεο ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ζπλδέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο θφζηνπο θαη 

παξαγσγήο. 

 Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εμεγήζνπλ ην βαζκφ ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε ηδηαίηεξεο αγνξέο. Απηέο δελ έρνπλ θαηνξζψζεη λα 

αλαθαιχςνπλ δηάθνξα ζηνηρεία κε ηα νπνία νη κεηξήζεηο απηέο λα ζρεηίδνπλ 

αξλεηηθά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε αγνξά. Έρνπλ 

αλαθαιπθζεί ζπζηήκαηα κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή μέλσλ ηξαπεδψλ αιιά κε 

κηθξφηεξε δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν νη θαλνληζκνί ηνπο είλαη πην 

αληαγσληζηηθνί. Άιινη ζεσξεηηθνί έρνπλ κειεηήζεη ηελ είζνδν ηεο 

απειεπζεξσκέλεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη έρνπλ 

αλαθαιχςεη φηη ηα απειεπζεξσκέλα ζπζηήκαηα είλαη πην αληαγσληζηηθά 

επεηδή έρνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο κέηξεζεο.  

 Τν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε δηάξζξσζή ηνπ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Σπκπεξαζκαηηθά ν ηξαπεδηθφο 

αληαγσληζκφο επεξεάδεηαη ην ίδην κε άιινπο ηνκείο, αιιά ππάξρνπλ θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο αλαιπηηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ ζαλ ζπλέπεηα εκθαλίδνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηηο νηθνλνκηθέο εμππεξεηήζεηο λα είλαη καθξάλ θαιχηεξνο θαη 

πην μεθάζαξνο απφ φηη ζε άιιεο βηνκεραλίεο. Δπίζεο δελ θξίλεηαη ζεκηηφ λα 

αλαιπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα απφ έλα κηθξφ κεκνλσκέλν γεγνλφο θαη λα 

εζηηάδνπκε απνθιεηζηηθά ζε απηφ. Κάπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ κηα κεγαιχηεξε γθάκα αληηθεηκέλσλ ηεο 
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πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ζπζηεκαηηθή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

ηηο πηζαλέο αζηάζεηεο κεηαμχ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 Ο αληαγσληζκφο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα επεξεάδεηαη απφ έλαλ 

ζχλζεην αξηζκφ θαηαζηάζεσλ. Όπσο θαη ζηηο άιιεο βηνκεραλίεο ν βαζκφο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα εμαξηάηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα παξαγσγήο ηεο νηθνλνκηθήο εμππεξέηεζεο, ηελ πνηφηεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα.  

Η άπνςε φηη ν αληαγσληζκφο εληφο ησλ νηθνλνκηθψλ  ππεξεζηψλ είλαη 

αξθεηά θαιφο, αιιά σζηφζν δελ παχεη λα είλαη πην δχζηξνπνο  απφ φηη ζε 

άιιεο βηνκεραλίεο, επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Ιδηαίηεξα 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ν επεξεαζκφο ελφο αληαγσληζκνχ, απνδεηθλχεη ηελ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηφζν ζηηο ζεσξεηηθέο φζν θαη ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο. 

Δλ θαηαθιείδη,  ε πνιηηηθή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα είλαη 

αξθεηά πνιχπινθε θαη αξθεηά δχζθνιε λα αλαιπζεί. 

Μηα εκπεηξηθή έξεπλα ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνκέα  επί ηνπ παξφληνο δελ πθίζηαηαη ζηελ βηβιηνγξαθία. Τα 

ζηνηρεία παξφια απηά δείρλνπλ φηη ηνκείο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα έρνπλ ζπνπδαία επηξξνή ζηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηνκέα. Έλαο κεγάινο αληαγσληζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο φπσο ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ, ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

θαλνληζκψλ ησλ πξντφλησλ, ηελ θαηάξγεζε ησλ απζηεξψλ θαλνληζκψλ ηεο 

αγνξάο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαγνξεχζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ζα κπνξνχλ λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά. Δμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο παξαηεξνχληαη ηφζν 

ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο φζν θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ θαλνληζκψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Τα θέξδε ηνπ αληαγσληζκνχ αλακέλεηαη λα γίλνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξα δηακέζνπ θξαηψλ ή εληφο ζπλφξσλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηά ζεηηθά βήκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο αθφκα θαη ηηο πην 

εμεδεηεκέλεο. 

Τα γξήγνξα αληαγσληζηηθά θέξδε πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ δηάξθεηα 

ησλ δέθα ηειεπηαίσλ εηψλ, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επαλαιεθζνχλ 

θαη ζην κέιινλ. Η πνιππινθφηεηα σο παξάγνληαο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ, αλακέλεηαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ηζρχ ηεο, επεηδή νη ππεξεζίεο 



 23 

ησλ νηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη πξντφλησλ γίλνληαη αθφκα πην πεξίπινθεο 

παγθνζκίσο θαζψο αλακέλεηαη ε έθδνζε λέσλ θαλνληζκψλ αληαγσληζκνχ. Η 

παγθφζκηα δηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επηβεβαηψλεη μεθάζαξα ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο πνιιψλ πνιηηηθψλ ζεσξηψλ, επεηδή δελ έρεη 

επηηεπρζεί ζηαζεξφηεηα ζηηο κέρξη ηψξα ιεηηνπξγίεο. Η θξίζε απηή έδεημε 

μεθάζαξα ηελ αλάγθε κηαο ζρνιαζηηθήο πξνζέγγηζεο απζηεξψλ θαλνληζκψλ 

ζε καθξννηθνλνκηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν. Με απηφ ηνλ ηξφπν κέζσ ησλ 

θαλνληζκψλ απηψλ ζα πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ν ξφινο ηνπ θηλδχλνπ ππφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ. Τν γεγνλφο απηφ απαηηεί λα δεκηνπξγεζνχλ κέηξα ηα 

νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηε γεληθφηεξε 

ξεπζηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξέζεη λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα 

βειηηψζεη ηνπο πφξνπο ηεο θαη ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο λα αληαπνθξηζεί 

γεληθφηεξα ζηελ εθηφλσζε ηεο αγνξάο. Η νηθνλνκηθή θξίζε καο έρεη δείμεη 

επίζεο ηελ αλάγθε ελδπλάκσζεο ηεο αγνξάο θαη ηεο εμεχξεζεο κεραληζκψλ 

πιεξνθφξεζεο ψζηε λα ελζαξξπλζεί ε δεκηνπξγία ελφο ηδησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνπ ζα δηνηθείηαη απφ θξαηηθά ζηειέρε. 

Η θχζε θαη ε θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα καο 

ππνρξεψλνπλ λα απαληήζνπκε ζε δχν θαίξηα εξσηήκαηα φπσο : α) Πνην είλαη 

ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη β) πσο 

καο επεξεάδεη ν αληαγσληζκφο. Απηέο νη δχν εξσηήζεηο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο θαη εμαξηψληαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλάιπζήο καο. Γηα ην 

ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ νη ζρέζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηηο 

αθφινπζεο ηξείο δηαζηάζεηο:  

1) ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα  

2) ηελ πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

3) ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα 

Σρεηηθά κε ην ζπλδπαζκφ πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα: φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αληαγσληζκφο ηφζν πην 

αλεπηπγκέλν ζεσξείηαη θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα; Γειαδή πξνάγεη θαιχηεξε 

πνηφηεηα ζηα πξντφληα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο εμππεξέηεζεο κε 

έλα ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ ηξφπν ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ; 
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Δμαηξψληαο ηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο γεληθφηεξα, θάπνηνο κπνξεί λα 

ζπγθξίλεη εάλ ε πξφζβαζε ζηα νηθνλνκηθά, ηδηαίηεξα γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο 

θαη θησρφηεξα λνηθνθπξηά-νηθνλνκίεο, κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηνπ θφζηνπο 

θαη ηεο αμίαο ηνπ αληαγσληζκνχ. Όζνλ αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα θάπνηνο κπνξεί 

λα ζπγθξίλεη εάλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη ιηγφηεξε αζηάζεηα, ιηγφηεξεο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη γεληθφηεξα πεξηζζφηεξε επξσζηία θαη νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα κε κεγαιχηεξν ζπλαγσληζκφ.  

Η επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα: ζε απηή ηε 

ζρέζε παξαηεξνχκε φηη κηα πηζαλή αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξν θφζηνο θαη λα επηδξάζεη 

απνηειεζκαηηθά ζηε κέζε νηθνλνκία, λα εληζρπζεί ε θαηλνηνκία ησλ 

πξντφλησλ θαζψο επίζεο λα βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπο. Αθφκε θαη νη 

ππεξεζίεο ζηελ νηθνλνκία έρνπλ κεξηθά ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

είλαη παξεκθεξή κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Σε έλα ζεσξεηηθφ 

κνληέιν γηα παξάδεηγκα παξαηεξείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά πξντφληα κπνξεί λα 

είλαη ππεξκεγέζε θαη αλαιχνληαο ηηο ζπλέπεηεο ζηελ εηζαγσγή θξαγκψλ, 

δηαπηζηψλνπκε  ηζνδπλακίεο κεηαμχ ησλ δαλεηαθψλ δεηθηψλ θαη ηεο αχμεζεο 

ησλ θαηαζεηηθψλ επηηνθίσλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Μεηψλνληαο ην θφζηνο ηεο κέζεο νηθνλνκίαο νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα πην αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπο. Βέβαηα δελ εμαξηψληαη φια κφλν απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θφζηνο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ηάζεηο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζηηο νηθνλνκίεο πνπ εκθαλίδνπλ 

ηάζεηο θαηλνηνκηψλ. 

Πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο: Όζν κεγαιχηεξε εκθαλίδεηαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηφζν κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξνο 

φγθνο πξνκεζεηψλ νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ, καο νδεγνχλ 

ζε θαιχηεξε πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

επηδξνχλ ζηελ πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη αξθεηά ζχλζεηεο. 

Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε πσο ε πξφζβαζε εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πσο ν γεληθφηεξνο αληαγσληζκφο κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ πξφζβαζε απηή. Η δχλακε ηεο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο δχλαηαη σο έλα βαζκφ λα είλαη θεξδνθφξα γηα ηελ 
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πξφζβαζε αιιά ν κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

ηξάπεδεο λα επελδχζνπλ ιηγφηεξν ζην δαλεηζκφ. 

Η πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ην κέγεζνο θαη 

ηηο νδεγίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα επηδξάζεη σο έλα βαζκφ ζηελ 

πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Η ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα κηθξφηεξν δαλεηζκφ κε απνηέιεζκα 

λα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν νη αζζελέζηεξεο επηρεηξήζεηο. Οη ηερλνινγηθέο 

βειηηψζεηο θαη ε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ε νπνία εληζρχεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηα γεγνλφηα αλ θαη θαηά 

δηαζηήκαηα έρνπλ παξαηεξεζεί θη άιια είδε αληαγσληζκνχ. Η ζεσξία καο έρεη 

δείμεη φηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο κεηψλεη ηελ παξαγσγή ή θαηαλέκεη ην θφζηνο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο απηφ απαξαίηεηα λα νδεγεί ζε κηα 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ νηθνλνκία. Τα ζεσξεηηθά κνληέια ζπλήζσο 

ηειεηψλνπλ κε κηα αζαθή επίδξαζε ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, πξφζβαζε 

ζηελ πιεξνθφξεζε κε κηα δπλακηθφηεηα πνπ νδεγεί ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Η 

αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη ζε πην αδχλακα standards δαλεηζκνχ, 

γεγνλφο ην νπνίν παξαηεξήζεθε πξφζθαηα ζηηο Η.Π.Α. κέζσ ηεο αξρηθήο 

ππεξηίκεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

Σηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα: Ο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη 

πάληνηε εκθαλείο. Πνιινί αθαδεκατθνί θαη εηδηθφηεξα νη δεκηνπξγνί 

θαηλνχξγησλ πνιηηηθψλ ζεσξηψλ έρνπλ εζηηάζεη εηδηθφηεξα ζηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο κεηαβαηηθήο αμίαο ησλ ηξαπεδψλ ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη αζηαζείο 

ζπκπεξηθνξέο. Απηφ νδήγεζε ελαιιαθηηθά ηνπο λνκνζέηεο ησλ ηξαπεδψλ λα 

είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ελφο ηξαπεδηθνχ 

πξντφληνο. 
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ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

 Υπάξρνπλ ηξείο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κέηξεζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Η πξψηε ζπγθξίλεη ηνκείο φπσο είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ κε άιια ηπραία 

γεγνλφηα. Η δεχηεξε πξνζέγγηζε ζπγθξίλεη ηνπο δείθηεο αληαγσληζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηνλ βαζκφ ακθηζβήηεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο. Η ηξίηε πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηεί κεηξήζεηο φπσο είλαη ν ηππηθφο αληαγσληζκφο πνπ κεηξά ηε 

ζεσξία ησλ θηλήηξσλ θαη πνπ ζπρλά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο 

βηνκεραλίεο ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ζπλδέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο θφζηνπο θαη 

παξαγσγήο. 

 Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εμεγήζνπλ ην βαζκφ ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε ηδηαίηεξεο αγνξέο. Απηέο δελ έρνπλ θαηνξζψζεη λα 

αλαθαιχςνπλ δηάθνξα ζηνηρεία κε ηα νπνία νη κεηξήζεηο απηέο λα ζρεηίδνπλ 

αξλεηηθά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε αγνξά. Έρνπλ 

αλαθαιπθζεί ζπζηήκαηα κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή μέλσλ ηξαπεδψλ αιιά κε 

κηθξφηεξε δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν νη θαλνληζκνί ηνπο είλαη πην 

αληαγσληζηηθνί. Άιινη ζεσξεηηθνί έρνπλ κειεηήζεη ηελ είζνδν ηεο 

απειεπζεξσκέλεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη έρνπλ 

αλαθαιχςεη φηη ηα απειεπζεξσκέλα ζπζηήκαηα είλαη πην αληαγσληζηηθά 

επεηδή έρνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο κέηξεζεο.  

 Τν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε δηάξζξσζή ηνπ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Σπκπεξαζκαηηθά ν ηξαπεδηθφο 

αληαγσληζκφο επεξεάδεηαη ην ίδην κε άιινπο ηνκείο, αιιά ππάξρνπλ θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο αλαιπηηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ ζαλ ζπλέπεηα εκθαλίδνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηηο νηθνλνκηθέο εμππεξεηήζεηο λα είλαη καθξάλ θαιχηεξνο θαη 

πην μεθάζαξνο απφ φηη ζε άιιεο βηνκεραλίεο. Δπίζεο δελ θξίλεηαη ζεκηηφ λα 

αλαιπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα απφ έλα κηθξφ κεκνλσκέλν γεγνλφο θαη λα 

εζηηάδνπκε απνθιεηζηηθά ζε απηφ. Κάπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ κηα κεγαιχηεξε γθάκα αληηθεηκέλσλ ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ζπζηεκαηηθή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

ηηο πηζαλέο αζηάζεηεο κεηαμχ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. 
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Ο ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΟΤ ΟΟΑ   

 

Σε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ ε βηνκεραλία ησλ ηξαπεδψλ γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα βξηζθφηαλ ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην κε ηηο ηξάπεδεο λα 

αληηκεησπίδνπλ πςειφ αληαγσληζκφ ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε εμσηεξηθφ 

επίπεδν. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζχγθξνπζε ζηελ ηξαπεδηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο νδεγίεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Η απνδηνξγάλσζε 

απηή πξνήγαγε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επελδπηηθήο θαη ηεο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο λα είλαη κεηαμχ ησλ πην ζπνπδαίσλ γεγνλφησλ ζε απηή 

ηε ζεκαηηθή ελφηεηα. Δλψ νη ηάζεηο απηέο ήηαλ ειεγρφκελεο θαη θαζνξηζκέλεο 

ζην αξρηθφ ζηάδην ησλ αγγινζαμνληθψλ ρσξψλ, αξγφηεξα ζηελ Ιαπσλία θαη 

ηηο Σθαλδηλαβηθέο ρψξεο απηέο ηειηθψο αλαγθάζηεθαλ λα ελδψζνπλ ζην 

ξεχκα ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο σο ζπλέπεηα ησλ απιψλ θαλφλσλ ηεο 

αγνξάο. Απηφ ην θεθάιαην απεπζχλεηαη γεληθά ζηνπο φξνπο ηεο βαζηθήο 

αλάπηπμεο πνπ είραλ αληηκεησπηζηεί ζην παξειζφλ πξνηνχ θαζνξίζνπλ πσο 

ε αγνξά ηεο επξσπατθήο έλσζεο κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί.            

 

Ο εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο θαίλεηαη λα απμάλεηαη αθνινχζσο:  

i. ν αληαγσληζκφο ησλ θαηαζέζεσλ ίζσο απμεζεί εμαηηίαο ησλ 

επθαηξηψλ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα αληιήζεη δηαζπλνξηαθά. 

Ο αληαγσληζκφο ζρεηηθά κε ηα δάλεηα ηεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο δαλεηδνκέλσλ 

κπνξεί λα παξακείλεη αδχλακνο ζε ζρέζε κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αηφκνπ. Ωζηφζν ε ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνκαθξπζκέλε ηξαπεδηθή θαη ηελ ηξαπεδηθή 

κέζσ internet ίζσο λα είλαη ηδηαίηεξα ζπνπδαία θαη ζα επεξεάζεη ηηο κηθξέο 

ηξάπεδεο πνπ έρνπλ κέρξη απηή ηελ ζηηγκή θάπνηα ηνπηθή κνλνπσιηαθή 

δχλακε. 

ii. Αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ δηαθξαηηθά θαη εθηφο 

επξσπατθήο έλσζεο θαη γηα άιια είδε πνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

ηελ ίδηα δηαρείξηζε θεθαιαίσλ.  

Τελ ίδηα ζηηγκή παξαηεξείηαη φηη κηα πηζαλή πξνεμφθιεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αιιαγψλ ηεο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κηθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αλεμαξηήησο κεγεζψλ ηηο ηξάπεδεο. Ο ρακειφο 

πιεζσξηζκφο ζε κεξηθέο ρψξεο ίζσο λα δψζεη ηελ ηάζε ζηα επηηνθηαθά 
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πεξηζψξηα ησλ ηξαπεδψλ λα πηεζηνχλ πάξα πνιχ. Η αγνξά ηεο επξσπατθήο 

θνηλφηεηαο ζα κεηψζεη θαηεπζείαλ θάπνηεο πεγέο εζφδσλ πνπ δελ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην επηηνθηαθφ εηζφδεκα φπσο είλαη ε αληαιιαγή ζπλαιιάγκαηνο 

θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ζπκβφιαηα παξαγσγψλ. 

 Η επξσπατθή αγνξά ίζσο κεηψζεη ζηαδηαθά ηελ αζηάζεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ αγνξψλ εζσηεξηθά, ζχκθσλα κε ηα ηνπηθά πξνγλσζηηθά ησλ 

νηθνλνκνιφγσλ. Η επξσπατθή αγνξά κπνξεί λα αλαπηπρζεί νηθνλνκηθά, κηα 

αλάπηπμε ε νπνία ζα δψζεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηηο ηξάπεδεο φζν 

θαη ζηνπο δαλεηδφκελνπο. Η ρακειή θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ πνπ άπηεηαη  

ηνπ θφζηνπο κεηάβαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, κπνξεί λα 

δεκηνχξγεζε έλα πφιεκν ηηκψλ, πξνθάιεζε ζπκκαρίεο ηξαπεδψλ θαη νδήγεζε 

δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο ζε αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

 Δλ θαηαθιείδη, ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηεο επηθαηξφηεηαο 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε νηθνλνκία ησλ Η.Π.Α. εθζέηεη έλα πςεινηέξνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκφ απφ φηη νη αγνξέο ηξαπεδψλ ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο. Μέζα 

ζηελ επξσπατθή θνηλφηεηα ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ηείλνπλ λα δείρλνπλ 

κνλνπσιηζηηθά ηνλ αληαγσληζκφ ηνπο γηα ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο θαη 

κνλνπσιηαθά γηα ηηο κηθξέο ηξάπεδεο, ελψ ζηελ Ιηαιία ππάξρνπλ ζηνηρεία 

κνλνπσιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ γηα κεγάιεο θαη κηθξέο ηξάπεδεο. Ωζηφζν γηα 

κηα κηθξήο έθηαζεο δείγκα νη επηπξφζζεηεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξφλν κε ηνλ ρξφλν καο εκπνδίδνπλ λα βγάινπκε 

νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ησλ ηξαπεδψλ, καο νδεγνχλ ζε ηδηαίηεξα επξήκαηα ηα νπνία 

νξηνζεηνχλ ην γεληθφηεξν επίπεδν αληαγσληζκνχ ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο επί 

ηεο αξρήο ηεο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τα ζπκπεξάζκαηα απφ απηά 

ηα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ρψξνο γηα κηα αχμεζε 

αληαγσληζκνχ ζε επίπεδα απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ζηελ Ηπεηξσηηθή 

Δπξψπε φπσο θαη ζηηο ΗΠΑ. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε αλάγθε λα ιάβνπκε κέξνο ζε ηέηνηνπ κεγέζνπο αληαγσληζκφ 

ζηελ πεξηνρή ηεο επξσδψλεο. 
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Σηελ καδηθή ηδησηηθνπνίεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη κεξηθά νηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα. Οη θπβεξλεηηθέο ηξάπεδεο παξακέλνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο θαη 

ε νηθνλνκηθή θαηαζηνιή ζπλερίδεη λα είλαη θάησ απφ πνιηηηθφ θαζεζηψο ζε 

πνιιέο απφ ηηο ρψξεο πνπ αλαδηνξγαλψλνληαη πξφζθαηα. Οη 

ηδησηηθνπνηεκέλεο εηαηξείεο άξρηζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νξγαληζκνχο 

μέλσλ θεθαιαίσλ κέζα απφ άκεζεο επελδχζεηο γεγνλφο ην νπνίν είλαη 

ελζαξξπληηθφ. 

Η  νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζαλ έλαο 

ζπλδπαζκφο απφ ηα παξαθάησ είδε: 

 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ επηηνθηαθψλ ηηκψλ  

 Μείσζε ησλ ηξαπεδηθψλ απνζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη 

 Μείσζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηηο απνθάζεηο  

δαλεηνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ 

 Ιδησηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ  

 Δίζνδνο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηνλ αληαγσληζκφ 

 Γηεπθφιπλζε θαη ελζάξξπλζε ηεο εηζξνήο θεθαιαίσλ  

 

Γεληθά ε νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε θηλείηαη πην αξγά απφ ηνπο ξπζκνχο 

ηδησηηθνπνίεζεο. Η νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε δεκηνπξγεί ζθιεξά κέηξα ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εηαηξηψλ-ηξαπεδψλ θαη ηηο πηέδεη ηαπηφρξνλα γηα θεθαιαηαθή 

επάξθεηα. Η απειεπζέξσζε θηλείηαη θαιχηεξα κέζσ ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ ηηο 

νηθνλνκίαο θαη απαηηείηαη λα ζηακαηήζεη ε αλάκεημε ηνπ θξάηνπο κε ζθνπφ λα 

αλαζρεκαηηζηεί ε θνξνιφγεζε ψζηε λα επηηξαπεί ζηελ θπβέξλεζε λα απμήζεη 

ηα νηθνλνκηθά ηεο κέζα απφ ηελ θνξνιφγεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα. Η 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ηελ 

ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ θαη απηφ γηαηί απνπζηάδεη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ  

νηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. 

Έλα επηηπρέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ην λα 

ζπιιέγεη θαηαζέζεηο. Παξνπζηάδεη έλα ζπιιεθηηθφ ξφιν ζηέιλνληαο θεθάιαηα 

ζηηο εηαηξείεο θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ππφζρνληαη πςειέο απνδφζεηο θαη 
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απνηξέπνπλ εηαηξείεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ ηελ 

αμία. Δπηπξφζζεηα ε αλάπηπμε απνηειεί ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν ελφο 

νξγαληζκνχ. Μηα εηαηξεία αλαπηχζζεη ηηο αμίεο ηεο φηαλ απηέο επηζηξέθνπλ 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην. Τέινο, έλα δπλαηφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία ησλ νηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ πνπ επεμεξγάδνληαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη εθθξαζκέλν πάλσ ζε θπβεξλεηηθνχο 

θαλφλεο. 
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ΠΩ ΓΗΑΜΟΡΦΩΝΟΝΣΑΗ ΟΗ ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΩΝ 

 

 Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο πξνηξέπνπλ ηηο ηξάπεδεο θάζε ρψξαο λα 

γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδνληαη. Οη 

νκνζπνλδηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηζρπξίδνληαη φηη νη ηξάπεδεο δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηζηείινπλ ηηο πηζηψζεηο βαζηζκέλεο ζηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ελφο 

θιάδνπ ή κηαο πεξηνρήο. Αληηζέησο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ θάζε επηρείξεζε 

βάζεη ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα απνπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Έλα ίδξπκα ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δαλεηνιήπηε, θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ δχλακε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ δαλεηνιήπηε, θαζψο θαη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ γηα ηε 

ρξήζε θαη ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Τν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλφεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπ δαλεηνιήπηε θαη 

δελ πξέπεη λα βαζίδεη ηηο απνθάζεηο δαλεηζκνχ απνθιεηζηηθά ζηηο εζληθέο 

ηάζεηο ηεο αγνξάο φηαλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη πην επλντθέο. 

 Αθνινχζσο νη ξπζκηζηηθέο αξρέο αλακέλνπλ φηη ηα ηδξχκαηα ζα 

παξαθνινπζνχλ θαη ζα δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπλνιηθέο πηζηψζεηο, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ζα πξέπεη λα αξλνχληαη απηνκάησο ηελ 

πίζησζε ζε έγθπξνπο δαλεηνιήπηεο, ιφγσ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

ζπγθαηαιέγεηαη ν δαλεηνιήπηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα. Οη 

απνθάζεηο γηα ηελ παξνρή δαλείνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη βάζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εθάζηνηε δαλεηνιήπηε, ζχκθσλα κε ηε ζπλεηή 

δηαρείξηζε ησλ πηζησηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. 

Τα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγήζνπλ κηα λννηξνπία ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δαλεηζηέο ζα 

δχλαληαη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ζπλεηέο ζρέζεηο δαλεηζκνχ θαη λα 

έρνπλ γλψζε ησλ δαλεηνιεπηψλ. Απηή ε λννηξνπία ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη 

ην πξνζσπηθφ πνπ πξνβαίλεη ζηηο ρνξεγήζεηο δαλείσλ, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

νξζή ηνπ θξίζε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Αλ θαη ηα 

ηδξχκαηα κπνξνχλ λα κνληέια γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

ζπγθέληξσζεο, ηα κνληέια δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη 

θπξίσο ζηηο γεληθέο εηζξνέο, φπσο ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ν θιάδνο, δελ ζα 
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πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνθαηάζηαην ζηελ πεξίπησζε αμηνιφγεζεο 

ηεο ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο ελφο κεκνλσκέλνπ πειάηε.  

Οη ηξάπεδεο δέρνληαη πηέζεηο απφ δχν πιεπξέο αλαθνξηθά κε ηνλ 

εκπνξηθφ δαλεηζκφ. Γηα παξάδεηγκα νη δηνηθεηηθέο αξρέο ζηηο Η.Π.Α. έρνπλ 

παξνηξχλεη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα επεθηείλνπλ ην δαλεηζκφ ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, σζηφζν νη ξπζκηζηηθέο αξρέο παξνηξχλνπλ γηα κείσζε ηνπ 

ιακβαλφκελνπ ξίζθνπ. Δπηπιένλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηζρπξίδνληαη φηη δελ ζα 

επηβάιινπλ πξφζηηκν ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ πξνζθνξά δαλείσλ ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζε πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ή θιάδνπο, 

εθφζνλ φκσο ε ηξάπεδα έρεη πξνβεί ζε νξζή αμηνιφγεζε ηνπ δαλεηδνκέλνπ 

λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ. 

Οη κεγάιεο ηξάπεδεο είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επλντθά δηαθείκελεο 

απέλαληη ζηελ ηερληθή ηνπ credit scoring θαη ηα κνληέια ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ δαλεηαθή ζρέζε, ε νπνία είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηξαπεδηθήο θνηλφηεηαο. 

Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη ε απαίηεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, νη 

ηξάπεδεο λα ελεξγνχλ πεξηζζφηεξν σο ηνπηθνί δαλεηζηέο. Οη ηξάπεδεο κηαο 

θνηλφηεηαο είλαη αξθεηά κηθξέο ψζηε λα γλσξίδνπλ ηη ζπκβαίλεη ζηηο ηνπηθέο 

αγνξέο ηνπο θη έηζη είλαη επθνιφηεξν γηα απηέο λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

επηρείξεζε θαη λα κελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηελ παξνρή ελφο δαλείνπ, 

ην νπνίν θάπνηα άιιε ηξάπεδα ελδερνκέλσο λα απνπνηνχηαλ. Δηδηθφηεξα ζηηο 

κέξεο καο φπνπ ε ζηξφθηγγα ησλ δαλεηνδνηήζεσλ έρεη θιίζεη ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο θξίζεο, ζα πξέπεη λα αλαζεξκαλζεί ην ζχζηεκα δαλεηζκνχ έηζη 

ψζηε λα δηνρεηεπηεί ρξήκα ζηελ αγνξά. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ ηφλσζε ησλ 

ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, σζηφζν ε αλαζέξκαλζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνπηθά νξζνινγηθά ζηνηρεία θαη φρη κε παγθφζκηεο 

θιεηζηνχ ηχπνπ νηθνλνκηθέο θφξκνπιεο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζσζηφ ζχζηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν θφβνο ησλ ζηξεβιψλ θηλήηξσλ 

θαη λα δηνρεηεπηεί ρξήκα ζηελ αγνξά ην νπνίν ζα είλαη παξαγσγηθφ θαη ζα 

αλαζεξκάλεη νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία 
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3.ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ : 

 

-HERFINDAHL HIRCHMANN INDEX (HHI)  

 

Ο δείθηεο ΗΗΙ κεηξά ηνλ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο. Μέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αγνξά επεξεάδεηαη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ.Δίλαη κηα κέζνδνο κέηξεζεο ε νπνία 

κεηξά ην κέγεζνο ησλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία/αγνξά θαη καο 

δειψλεη ηνλ πνζνηηθφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. Τα απνηειέζκαηα 

ηνπ ΗΗΙ είλαη πάληνηε αλάινγα ηνπ κέζνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Ο νξηζκφο ηνπ 

δείθηε πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν :  

 

                                              

2

1

N

i

i

H s


  

 

Όπνπ si είλαη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ηξάπεδαο i θαη Ν ν αξηζκφο ησλ 

ηξαπεδψλ.  
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξεί λα νκαινπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε 
ρξεζηκφηεηά ηνπ. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ αθφινπζνπ 
ηχπνπ :  

                                           H*=
( 1/ )

1 1/

H N

N




 

Ο νκαινπνηεκέλνο ηχπνο κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ ην κεδέλ έσο ην έλα, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ κε νκαινπνηεκέλν ηχπν πνπ παίξλεη ηηκέο απφ ην 1/Ν έσο ην 

έλα. Μηα αχμεζε ηνπ ΗΗΙ δειψλεη κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ θαη 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο δχλακεο ηεο αγνξάο, ελψ κηα κείσζε ηνπ δείθηε 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ θαη κείσζε ηεο δχλακεο 

ηεο αγνξάο. Όηαλ ν ΗΗΙ είλαη κηθξφο εξκελεχεηαη απφ κηα αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία ρσξίο επηθξαηέζηεξνπο παίθηεο. Τψξα εάλ φιεο νη ηξάπεδεο έρνπλ 

έλα ηζνδχλακν κεξίδην αγνξάο ηφηε ν δείθηεο δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηξαπεδψλ εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Όηαλ νη ηξάπεδεο έρνπλ άληζα 

κεξίδηα αγνξάο ν δείθηεο HHI δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηζνδχλακσλ ηξαπεδψλ 

εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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-TRANSLOG COST FUNCTION (TCF) 

 

 Η θχξηα ηδέα ηνπ TCF είλαη φηη αθνχ νξίζνπκε ζρεηηθά ηε ινγαξηζκηθή 

ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, επεθηεηλφκαζηε ζε κηαο δεχηεξεο ηάμεσο 

ζεηξά ηνπ Taylor γχξσ απφ θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία. Σε κηα επέθηαζε 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Taylor ζρεηηθά κε ηελ γεληθή ιεηηνπξγία θφζηνπο 

νδεγνχκαζηε ζηελ αθφινπζε ηζφηεηα :  

 

      

1

1 1 1 1
ln ln ln ln

T k k K

o t t j jt jk jkt ijt itit t j j K
a d B x x x vc  



   
         

 

Όπνπ cit : ην θφζηνο παξαγσγήο κηαο ηξάπεδαο i ( i= 1,….,Ν) 

          dt : νη δεκίεο ηνπ ρξφλνπ  

          xikt: θαζνξίδεη ηξείο νκάδεο κεηαβιεηψλ 

Η πξψηε νκάδα κεηαβιεηψλ (θ1) πεξηέρεη ηηο εθξνέο ηεο ηξάπεδαο φπσο 

δάλεηα, αζθάιεηεο θ.α. 

Η δεχηεξε νκάδα κεηαβιεηψλ (θ2) πεξηέρεη ηηο εηζξνέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξψηε νκάδα. 

Η ηξίηε νκάδα κεηαβιεηψλ (θ3) πεξηέρεη ηνλ έιεγρν κεηαβιεηψλ q-error term. 

To νξηαθφ θφζηνο είλαη ην πξψην παξάγσγν ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηζξνέο .Σηελ αγνξά δαλείσλ ην νξηαθφ θφζηνο 

νξίδεηαη σο εμήο :  

 

                                        |
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Δάλ ιχζνπκε ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ηζφηεηεο ζπλδπαζηηθά ν ηχπνο ηνπ 

νξηαθνχ θφζηνπο δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  
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Με απηή ηελ ηζφηεηα κπνξνχκε ην νξηαθφ θφζηνο. Ωζηφζν θξίλεηαη ζθφπηκν 

λα αλαθεξζεί φηη πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθά νξηαθά θφζηε γηα δηαθνξεηηθά είδε 

ηξαπεδψλ. Γηα λα κεηξήζνπκε ην TCF  ρξεηαδφκαζηε ηξείο νκάδεο 

κεηαβιεηψλ : 1) παξαγφκελα πξντφληα, 2) εηζεξρφκελεο ηηκέο θαη 3) 

ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο. 

- παξαγφκελα πξντφληα : είλαη ηα δάλεηα, αζθάιεηεο θαη άιινπ είδνπο 

ππεξεζίεο. Οη αζθάιεηεο ππνινγίδνληαη σο ην άζξνηζκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

αζθαιεηψλ γηα πψιεζε πξνο απηέο πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Οη 

άιιεο ππεξεζίεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ εηζφδεκα ην νπνίν δελ ηνθίδεηαη. 

-εηζεξρφκελεο ηηκέο : είλαη ε θιίκαθα ησλ κηζζψλ, απνζεκάησλ θαη εμφδσλ. Η 

θιίκαθα απνζεκάησλ νξίδεηαη σο δείθηεο ηνπ επηηνθίνπ εμφδσλ πξνο ηηο 

ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο. Η θιίκαθα κηζζνχ νξίδεηαη σο ν δείθηεο ησλ 

κηζζνινγηθψλ εμφδσλ πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα. 

-ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο : ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ δείθηε κεηνρψλ, ν νπνίνο 

ειέγρεη ην επίπεδν θεθαιαηνπνίεζεο θαη ινγαξηαζκνχο δαλεηαθψλ 

ραξηνθπιαθίσλ. 
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-LERNER INDEX 

 

Ο LERNER INDEX ππνινγίδεη ηελ απφθιηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ θαη ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ην νπνίν δειψλεη ην βαζκφ ηεο 

δχλακεο ηεο αγνξάο. Ο δείθηεο L.I. νξίδεηαη σο ην βαζηθφ ζεκείν ησλ ηηκψλ 

ησλ εθξνψλ πάλσ ζην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη παίξλεη ηηκέο απφ ην 

κεδέλ έσο ην έλα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αμία ηνπ δείθηε ηφζν κηθξφηεξν 

αληαγσληζκφ έρνπκε θαη αληηζηξφθσο. Ο ηχπνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε έρεη 

σο εμήο :  

                                            
it it

it

it

P mc
LI

P




 

Όπνπ Pit = ζπκβνιίδεη ηελ ηηκή εθξνψλ κηαο ηξάπεδαο i ηε ρξνληθή πεξίνδν t 

θαη νξίδεηαη σο ηα ζπλνιηθά έζνδα ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα. 

          mci = δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ TCF ζε ζρέζε κε ηηο 

εθξνέο θεθαιαίσλ. 

Ο L.I.  πεξηγξάθεη ηε δχλακε κηαο ηξάπεδαο εληφο ηεο αγνξάο, φπνπ p είλαη ε 

ηηκή αγνξάο πνπ θαζνξίδεηαη απφ κηα εηαηξεία/ηξάπεδα θαη φπνπ mc ελλννχκε 

ην νξηαθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο/ηξάπεδαο απηήο. Ο δείθηεο απηφο ελαιιαθηηθά 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη πεξηγξάθεη ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειαζηηθφηεηα 

θαη ηελ νξηαθή ηηκή θέξδνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

κνλάδνο. Καηά ζπλέπεηα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα ηξάπεδα ε 

νπνία κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο δε ζα ιεηηνπξγήζεη πνηέ θαηά κήθνο ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο αλειαζηηθφηεηαο ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 
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-COMPREHENSIVE CONCENTRATION INDEX (CCI) 

O CCI έρεη σο θχξην αληηθείκελν εμέηαζεο ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε 

δηαζπνξά ησλ ηξαπεδψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Παξά ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ 

δείθηε δηαθξίλνπκε ηελ ππεξνρή κεξηθψλ κεγάισλ ηξαπεδψλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αγνξάο θαζψο ηαπηφρξνλα αμηνινγείηαη ν βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σηελ πνξεία αμηνιφγεζεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πην πηεζηηθά κέηξα φπσο 

ε θακπχιε Lorenz θαη ν ζπληειεζηήο Gini πνπ κεηψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

κεγάισλ ηξαπεδψλ εληφο ηεο αγνξάο. Ο CCI έξρεηαη λα θαιχςεη ηπρφλ θελά 

παιαηφηεξσλ δεηθηψλ αθνχ ν ίδηνο αληαπεμέξρεηαη ηφζν ζε απφιπηα κεγέζε 

φζν θαη ζε ζρεηηθά κεηνχκελεο θιίκαθεο. Ο CCI νθείιεη σο έλα βαζκφ ηελ 

ηδηνκνξθία ηνπ ζην HHI. 

Ο CCI νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο αλαινγίαο ησλ κεηνρψλ ηεο 

εγέηηδαο ηξάπεδαο κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ κεγεζψλ θάζε ηξάπεδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δείθηεο CCI 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο έλα θιάζκα ην νπνίν είλαη ην ηειηθφ άζξνηζκα 

ησλ κεξηδίσλ κεηνρψλ απφ κηα εγέηηδα ηξάπεδα, ζπλ ηελ άζξνηζε ηνπ 

ηεηξαγψλνπ ησλ κεξηδίσλ κεγεζψλ θάζε ηξάπεδαο, εληζρπκέλε απφ έλα 

πνιιαπιαζηαζηή πνπ αληαλαθιά αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηεο εθάζηνηε 

νηθνλνκίαο/αγνξάο. 

 

                                

2

2

( ) (1 (1 ))
n

i j j

j
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Με άιια ιφγηα γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ δείθηε απηφ πξέπεη 

πξσηίζησο λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο θαη ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο. Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ CCI κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ 

κέζα απφ κηα ζχγθξηζε  κε δχν ηχπνπο δεηθηψλ ζπγθέληξσζεο : α) ηελ 

απφιπηε πνζνζηηαία κέηξεζε θαη β) ηε ζρεηηθή κέηξεζε κείσζεο. Τα απφιπηα 

πνζνζηηαία κέηξα ζα πεξηγξάθνπλ ηα θαηλφκελα κηαο κεγάιεο ηξάπεδαο, 

ηδηαίηεξα φηαλ ε έξεπλα πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ειάρηζηα ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε νιφθιεξε ηελ 

νηθνλνκία.  
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THE <<ΒΟΟΝΔ>> INDICATOR 

O δείθηεο Boone απνηειεί κηα κνλάδα κέηξεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ε νπνία 

ζρεηίδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ αγνξά κεηνρψλ ή ηελ θεξδνθνξία ησλ 

ηξαπεδψλ. Ο δείθηεο απηφο νθείιεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηε δνκή ελφο 

βηνκεραληθνχ νξγαληζκνχ. Μειεηψληαο ηνλ δείθηε απηφ θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θάζε ηξάπεδα i παξάγεη έλα ηξαπεδηθφ πξντφλ qi θαη 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κηα θακπχιε δήηεζεο φπνπ νξίδεηαη σο:  

                         P(qi,q j≠i)=α-bqi-dΣj≠iqj  (1) 

 

Κάζε ηξάπεδα i έρεη ζηαζεξφ νξηαθφ θφζηνο mci . Σχκθσλα κε ην κνληέιν 

Cournot νη ηξάπεδεο κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ηνπο { πi=(pi – mci) qi} , 

επηιέγνληαο έλα θαιχηεξν επίπεδν εθξνψλ  qi : 

 

                            
(2 1) (2 1)

( )

(2 ( 1)) (2 1)
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Έλα ζπκπέξαζκα ηνπ δείθηε Boone είλαη φηη δελ ππάξρνπλ θφζηε εηζαγσγήο 

<ε> . Ο Boone καο απνδεηθλχεη φηη νη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο εηαηξείεο, 

φπσο π.ρ. εηαηξείεο κε πςειφηεξα νξηαθά θφζηε, ηηκσξνχληαη κε ρακειφηεξα 

θέξδε ή κεξίδηα αγνξάο. 

Δλψλνληαο ηηο παξαπάλσ ηζφηεηεο ν δείθηεο Boone δηακνξθψλεηαη σο εμήο 

ζηελ αγνξά δαλείσλ:  
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Όπνπ s : είλαη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ηξάπεδαο i  ζηελ αγνξά δαλείσλ 

       mc : είλαη ην νξηαθφ θφζηνο 

           l : νη εθξνέο ησλ δαλείσλ 

 

Τν β είλαη ν δείθηεο  Boone ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 0. Όζν 

κεγαιχεξν είλαη ην β ζε απφιπηεο ηηκέο ηφζν πςειφηεξνο είλαη θαη ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη κηθξφηεξε ε δχλακε ηεο αγνξάο. 
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-THE PANZAR-ROSSE MODEL 

 Τν ππφδεηγκα Panzar-Rosse εξεπλά ηελ έθηαζε πάλσ ζηελ νπνία κηα 

αιιαγή ζηηο ηηκέο εηζξνψλ αληαλαθιά ζηα έζνδα πνπ θεξδίδεη κηα ηξάπεδα. 

Σηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ κηα αχμεζε ζηηο ηηκέο εηζξνψλ απμάλεη ηφζν ην 

νξηαθφ θφζηνο φζν θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε κε ην ίδην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ηνπ 

θφζηνπο. Σε έλα κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο κηα αχμεζε ζηηο ηηκέο εηζξνψλ 

απμάλεη ην νξηαθφ θφζηνο, κεηψλεη ηζνδχλακα ηηο εθξνέο θαη θαηά ζπλέπεηα 

κεηψλνληαη ηα ηειηθά έζνδα. 

 Τν P-R κνληέιν πξνάγεη κηα κέηξεζε (h- statistic) ζην βαζκφ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο ηξάπεδαο, ε νπνία κεηξηέηαη απφ ηνλ κεησκέλν ηχπν 

εζφδσλ ηεο ηξάπεδαο σο ην άζξνηζκα ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ ηειηθψλ εζφδσλ 

ησλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο εηζξνψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο. 

 

 

  

k

k

R w
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w R



  

  

 

Όπνπ R : έζνδα 

          Κ : εθξνέο 

          W : ηπραίεο ηηκέο ( R=R(w,x) 

Τέινο κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ηνλ ηειηθφ ηχπν : 

 

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )it it it it it it it itP w w w Y Y Y D E                 

Όπνπ  Pit : είλαη ν δείθηεο ηνπ κεηθηνχ επηηνθίνπ εζφδσλ πξνο ην ελεξγεηηθφ 

ππνδειψλνληαο ηελ ηηκή ησλ εθξνψλ ησλ δαλείσλ 
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W1it : είλαη ν δείθηεο ηνπ επηηνθίνπ εμφδσλ πξνο ηηο ηειηθέο θαηαζέζεηο θαη ηα 

ρξήκαηα πνπ επελδχνληαη ζηελ αγνξά 

W2it : είλαη ν δείθηεο εμφδσλ πξνζσπηθνχ πξνο ην ελεξγεηηθφ 

W3it : είλαη ν δείθηεο άιισλ ιεηηνπξγηθψλ/ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ πξνο ην 

ελεξγεηηθφ 

i : δειψλεη ηελ ηξάπεδα i ηελ ρξνληθή πεξίνδν t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

4-ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΣΡΩΝ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ; 

-O HHI & CCI ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΖ ΟΝΔ, ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ, ΔΛΒΔΣΗΑ, ΖΠΑ ΚΑΗ 

ΗΑΠΩΝΗΑ 

 

Σηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα εμεηάζνπκε ηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ ζηηο 

ρψξεο ηεο Ο.Ν.Δ. ,ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Διβεηία, ζηηο Η.Π.Α. θαη ζηελ 

Ιαπσλία. Σηε ζχγθξηζε απηή ζα κα βνεζήζνπλ νη δχν αθφινπζνη δείθηεο ν 

ΗΗΙ θαη ν CCI. Αξρηθά απηφ πνπ θάλνπκε είλαη λα δηαρσξίζνπκε ζηηο ηξάπεδεο 

ησλ ρσξψλ ηα κεξίδηα ησλ δαλείσλ ηνπο θαη ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο. Σηε 

ζπλέρεηα αθνχ ζπιιέμακε ηα ζηνηρεία απφ ην datastream γηα ηελ πεξίνδν 

1995-2005 θάλνπκε εθαξκνγή ησλ ηχπσλ. Σην ζπκπέξαζκα πνπ 

νδεγνχκαζηε αξρηθά είλαη φηη νη θακπχιεο ηφζν ηνπ δείθηε ΗΗΙ φζν θαη ηνπ 

CCI αθνινπζνχλ παξφκνηεο θιίζεηο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπκε 

πιήξε ηαχηηζε αθνχ ε κία θακπχιε παηάεη πάλα ζηελ άιιε. Απηφ πνπ 

νθείινπκε λα ηνλίζνπκε είλαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κεγεζψλ αλάκεζα ζηνπο 

δχν δείθηεο αθνχ ν ΗΗΙ θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνλ CCI θαη θαηά 

ζπλέπεηα πνην αληαγσληζηηθά. Δπηπξνζζέησο ζε φιεο ηηο ρψξεο δηαθξίλνπκε 

φηη ν ηνκέαο ησλ δαλείσλ είλαη πην αληαγσληζηηθφο απφ απηφ ηνλ θαηαζέζεσλ. 

Κνκβηθφ ζεκείν φπσο θαίλεηαη θαη ζηα δηαγξάκκαηα παξαθάησ είλαη ε 

πεξίνδνο 1999-2000 φπνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα πεξίνδνο έληνλσλ 

δηαθπκάλζεσλ, πηζαλφλ εμαηηίαο ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο(επξψ) 

επεξεάδνληαο φιεο ηηο νηθνλνκίεο παγθνζκίσο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ κέρξη ην 1999 

παξαηεξείηαη κηα ζπλερηδφκελε ηάζε αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα  κηα ζηαζεξνπνίεζε κε θάπνηεο ελδείμεηο ηφλσζεο. Σηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζέζεσλ παξαηεξείηαη κηα αλάινγε εηθφλα αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

έσο ην 2000,αθνινπζεί κηα ζηαζεξνπνίεζε ηελ πεξίνδν 2000-2002 θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν αληαγσληζκφο παξνπζηάδεη ζεκάδηα ελδπλάκσζεο, πηζαλφλ 

εμαηηίαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία 

δηαθεκίδνληαο θαηά θφξνλ ηνπ επηθείκελνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Όζνλ αθνξά ηε Γεξκαλία, ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζέζεσλ παξαηεξείηαη πηψζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ίζσο εμαηηίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη επξσζηίαο, 

ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ απφ ην 2000 θαη κεηά παξαηεξείηαη έληνλε 
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αληαγσληζηηθφηεηα χζηεξα απφ κηα πεξίνδν ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ είρε 

αθνινπζήζεη. 

Η νηθνλνκία ηεο Γαιιίαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί απφ έληνλε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζέζεσλ. Η πεξίνδνο 1996-1997 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε απαξρή ελφο 

αξθεηά αληαγσληζηηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε Γαιιία. Απφ ην 2002 

θαη κεηά παξαηεξνχκε φηη ηα πξάγκαηα έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί πιένλ.   

Γηα ηελ Ιζπαλία δηαθξίλνπκε έλα θαζφια κε αληαγσληζηηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

κε ζπλερηδφκελεο κεηνχκελεο ηάζεηο. 

Τψξα φζνλ αθνξά ηε ρψξα ηεο Πνξηνγαιίαο, ζην ρψξν ησλ δαλείσλ 

παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζέζεσλ 

κέρξη ην 1999 δηαθξίλνπκε κηα ζρεηηθή αληαγσληζηηθφηεηα. 

Οη ρψξεο ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Απζηξίαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζέζεσλ φζν 

θαη ζηνλ δαλείσλ παξνπζηάδεη έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο κε έλα 

ζπλερηδφκελν ζηαδηαθά θζίλνληα ξπζκφ. 

Η ρψξα ηνπ Βειγίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ παξνπζηάδεη κηα έληνλε αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απφ ην 2001 θαη κεηά, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζέζεσλ χζηεξα απφ κηα πεξίνδν έληνλσλ απμνκεηψζεσλ απφ ην 1999 

παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή εηθφλα. 

Τν Ηλσκέλν Βαζίιεην ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ δπλαηή νηθνλνκία ηνπ, γεγνσφο 

πνπ επηβεβαηψλεηαη ζηελ αληνρή λα παξακέλεη εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Απφ ην 1999 θαη ζηνπο δχν ηνκείο παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηηο κέρξη ηψξα επηινγέο ζηελ 

άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Η Διβεηία αλέθαζελ ήηαλ ην θέληξν ησλ θνινζζηαίσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Ο ηνκέαο ησλ δαλείσλ ηεο είλαη παληειψο αδηάθνξνο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

θαηαζέζεηο φπνπ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ μεπεξλάεη θάζε 

πξνεγνχκελν κέρξη ην 2002 κε ζπλερψο απμαλφκελεο ηάζεηο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Η Ιαπσλία παξνπζηάδεη κηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέρξη ην 2001 θαη 

ζηνπο δχν ηνκείο. Απηφ πνπ θξίλεηαη επηβεβιεκέλν λα αλαθεξζεί είλαη ε 

κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν δεηθηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. 
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Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αλαθεξφκαζηε ζε άιιε θαηεγνξία 

ηξάπεδαο αθνχ νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο ζηελ Ιαπσλία είλαη ζπλεηαηξηζηηθέο. 

Όζνλ αθνξά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ Η.Π.Α. κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί γηα 

ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ αθνχ δελ παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο, ελψ 

ηαπηφρξνλα θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη θαη ζηα δχν γξαθήκαηα 

παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρεο πνξείεο θαη κεηαβνιέο. 
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5.ΤΜΠΔΡΑΜΑ : 

 

 Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

δηνρέηεπζε ρξήκαηνο ζε νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο 

θαη ε νξζή ρξήζε ηνπ. Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ηζρπξή δηαθξαηηθή 

παξνπζία ησλ πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδψλ. Οη ζεκεξηλέο θεληξηθέο ηξάπεδεο 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηνπο θαη απφ ηελ 

απνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Τν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζηηο κέξεο 

καο απνηειείηαη απφ ηε δηαθίλεζε κεηνρψλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ 

κε ηε δηάθξηζή ηεο ζε άκεζε θαη έκκεζε, ηα εμεξρφκελα θεθάιαηα θαη ηνπο  

επνπηηθνχο νξγαληζκνχο. Σην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ηξαπεδψλ 

παξαηεξείηαη ε παξνπζία θπβεξλεηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, πεξηνξηζκφο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ξεπζηνπνηνχληαη, ε ηξαπεδηθή επνπηεία 

ηφζν ε εζσηεξηθή φζν θαη ε εμσηεξηθή, ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηαηξαπεδηθνχ 

αληαγσληζκνχ θαη ε πξνζηαζία ησλ πειαηψλ.  

Η ζεκεξηλή κνξθή ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έλαο νηθνλνκηθφο κεζνιαβεηήο πνπ πξνζθέξεη δάλεηα, 

θαηαζεηηθά πξντφληα, ππεξεζίεο πιεξσκψλ, επελδπηηθά θαη αζθαιηζηηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο e-banking. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε 

ιεηηνπξγία κηαο ηξάπεδαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξαηεξήζνπκε ηφζν ην 

ελεξγεηηθφ φζν θαη ην παζεηηθφ ηεο. Ο θχξηνο ξφινο ηεο είλαη ε αγνξά 

ρξήκαηνο κε φζν δπλαηφλ ρακειφηεξν ηίκεκα θαη ε αλαηξνθνδφηεζή ηνπ ζηελ 

αγνξά κε ηε κνξθή δαλεηζκνχ κε κεγαιχηεξν spread ψζηε λα έρεη ηελ 

πςειφηεξε δπλαηή θεξδνθνξία. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηα ξίζθα πνπ 

επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ. Η πξψηε ζηξαηεγηθή απεπζχλεηαη ζηηο κηθξφηεξεο 

ηξάπεδεο θαη ζηηο θαιχηεξεο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. 

Δλψ ε δεχηεξε ζηξαηεγηθή απεπζχλεηαη ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο θαη ζην 

κεηνλέθηεκα ην νπνίν έρνπλ ηεο κε χπαξμεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Η 

ηερλνινγηθή εμέιημε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί 

ην εθάζηνηε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα.  

Η αμία κηαο ηξάπεδαο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηηο δαλεηαθέο ηεο 
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ππνρξεψζεηο. Αθνχ θαζνξίζνπκε ηελ αμία κηαο ηξάπεδαο κπνξνχκε λα 

πξνβνχκε ζε ζχγθξηζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο. Μηα κέζνδνο 

αληαγσληζκνχ είλαη ην ππφδεηγκα <<Boone>>  ην νπνίν κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξαγκαηηθψλ θεξδψλ πνπ νη ηξάπεδεο 

δηνρεηεχνπλ κεξηθψο ή νιηθψο ζηνπο πειάηεο ηνπο ή ζηνπο κεηφρνπο ηνπο. 

Μέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ δηαπηζηψλνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο 

ησλ θεξδνθφξσλ εηαηξεηψλ κε πςειά εηζνδήκαηα θαη κεξίδηα αγνξψλ. Τν 

κνληέιν Panzar-Rosse ην νπνίν κειεηά ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ, απαηηεί 

ιηγφηεξα ζηνηρεία αλάιπζεο θαη απνηειεί κία πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζην H-

statistic πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο ειαζηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηζεξρφκελε ηηκνιφγεζε. Έλα άιιν κνληέιν κέηξεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη 

ην Herfindahl Hirchmann Index (HHI) ην νπνίν κεηξά ηνλ αληαγσληζκφ εληφο 

ηεο αγνξάο θαη θηάλεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αγνξά επεξεάδεηαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ. κία άιιε παξαδνζηαθή κέηξεζε ηνπ θέξδνπο 

ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην Price Cost Margin (PCM) ην νπνίν ηζνχηαη κε ηελ 

εμσηεξηθή ηηκή κείνλ ην νξηαθφ θφζηνο πξνο ηελ ίδηα εμσηεξηθή ηηκή θαη 

ζπαλίσο ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφδεηγκα αληαγσληζκνχ. Τν εκπεηξηθφ κνληέιν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εθηηκήζεηο αζξνηζηηθά γηα ην ζχλνιν κηαο ρψξαο κε 

ζθνπφ λα καο δείμεη πνίνη ηνκείο ρξεηάδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ 

δαλείσλ ηδηαίηεξα εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ηφζν θαιχηεξα 

κπνξεί λα πξνθιεζεί αχμεζε ηεο πγηνχο θαηάζηαζεο ησλ ηξαπεδψλ. ν 

βαζκφο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα εμαξηάηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο εμππεξέηεζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Η 

θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ επεξεάδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα φζν θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

Μηα εκπεηξηθή πξνζέγγηζε κέηξεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ε ζπγθέληξσζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπεδψλ. Μηα 

άιιε πξνζέγγηζε ζπγθξίλεη ηνπο δείθηεο αληαγσληζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ 

βαζκφ ακθηζβήηεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο. Δπηπξφζζεηα κηα άιιε πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηππηθφ αληαγσληζκφ πνπ κεηξά ηε ζεσξία ησλ θηλήηξσλ ζε 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία θφζηνπο-παξαγσγήο. Οη δηεζλείο ηξαπεδηθνί 
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νξγαληζκνί παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, παίδεη επίζεο ην πειαηνιφγην πνπ 

δηαζέηνπλ κέζσ ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα 

ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ.  Σηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή παξαηεξήζακε φηη νη 

δείθηεο ΗΗΙ θαη CCI  κεηαβάιινληαη ηζφπνζα κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα 

πιεζηάδνπκε ηελ πιήξε ηαχηηζε. Όζν κηθξφηεξνη είλαη νη δείθηεο ηφζν 

αληαγσληζηηθφηεξν παξνπζηάδεηαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο εθάζηνηε ρψξαο. 

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αληαγσληζηηθφηεηαο φπσο δηαπηζηψζακε απφ ηα 

γξαθήκαηα είλαη ν ηνκέαο ησλ θαηαζέζεσλ γηα ηελ Διβεηία ελψ απφιπηα 

κεηξηνπαζέζηαην απφ ζθνπηάο αληαγσληζηηθφηεηαο θξίλεηαη ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ηεο Ιηαιίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 Michiel van Leuvensteijn, Jacob A. Bikker, Adrian A.R.J.M. van Rixtel 

and Christoffer Kok Sorensen (June 2007) ¨A New approach to Measuring 

Competition in the Loan Markets of the Euro Area¨, ECB Working Paper 

Series, No.768 

 

 Elena Carletti and Philipp Hartmann (May 2002) ¨Competition and 

Stability: What is special about Banking¨, ECB Working Paper Series, No. 146 

 

 Michiel van Leuvensteijn, Christoffer Kok Sorensen, Jacob A. Bikker 

and Adrian A.R.J.M. van Rixtel (March 2008) ¨Impact of Bank Competition on 

the Interest Rate Pass-Through in the Euro Area¨, ECB Working Paper 

Series, No.885 

 

 Sandrine Corvoisier and Reint Gropp (July 2001) ¨Bank Concentration 

and Retail Interest Rates¨, ECB Working Paper Series, No. 72 

 

 Olivier De Bandt and E. Philip Davis (September 1999) ¨A Cross-

Country Comparison of Market Structures in European Banking¨, ECB 

Working Paper Series, No. 7 

 

 Anna Maria Agresti, Patrizia Baudino and Paolo Poloni (November 

2008) ¨The ECB and IMF Indicators for the Macro-Prudential Analysis of the 

Banking Sector, A Comparison of the two Approaches¨,  ECB Working Paper 

Series, No. 99 

 

 Klaus Schaeck and Martin Cihak (September 2008) ¨How does 

Competition Affect Efficiency and Soundness in Banking? New Empirical 

Evidence¨, ECB Working Paper Series, No. 932 

 

 Stijn Claessens (March 2009) ¨Competition in the Financial Sector: 

Overview of Competition Policies¨, IMF Working Paper, WP/09/45 



 60 

 

 Frederic S. Mishkin (second edition) ¨The Economics of Money, 

Banking and Financial Markets¨, Global Edition, Pearson, Addison Will 

 

 David O. Beim and Charles W. Calomiris(2001) ¨Emerging Financial 

Markets¨, Irwin Mcgraw-Hill 

 

 Janos Horvath(1970)¨Suggestion for a Comprehensive Measure of 

Concentration¨ , Southern Economic Association 

 

 Steven Ongena, Gunseli Tumer-Alkan, 

NataljaWesternhagen(2006)¨Creditor Concentration: An Empirical 

Investigation¨ ,Preliminary Draft 

 

 Mariia Maslovych(2009) ¨The Boone Indicator as a Measure of 

Competition in Banking Sector : The case of Ukraine¨ , Κyiv School of 

Economics 

 

 Bikker J& L. Spierdijk(2008) ¨How Banking Competition Changed over 

time¨ , Utrecht School of Economics 

 

 Manganelli S. & Wolswijk G.( 2007) ¨ Market discipline, financial 

integration and fiscal rules: what drives spreads in the euro area government 

bond market?¨ , ECB Working Paper Series, No. 745 

 

 Sites:   

www.euromoney.com 

www.imf.org 

www.ecb.int 

www.bis.org 

 

 Πξνζσπηθέο γλψζεηο θαη ζεκεηψζεηο  

 

http://www.euromoney.com/
http://www.imf.org/
http://www.ecb.int/
http://www.bis.org/

