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ΠΔΡΗΛΖΦΖ (ABSTRACT)  

 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαηείρε θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα θαηέρεη θαη ζην κέιινλ 

πξσηνπνξηαθή ζέζε σο νηθνλνκηθφο θιάδνο ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ αιιά θαη ηελ 

ζχγθιηζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Σελ πεξίνδν ηεο χθεζεο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δέρηεθαλ έλα αξθεηά κεγάιν πιήγκα. Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ θινλίζηεθε, 

ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο, επεξεάζηεθε πνιχ 

πην αξλεηηθά θαη κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη ην 

πψο επεξεάδνληαη νη ηξάπεδεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο αιιά θαη πσο θαηάθεξαλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο λα αλαδηαξζξσζνχλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ. Ζ ζπζηεκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ είλαη απαξαίηεηα 

ζπζηαηηθά, κε ζηφρν πάληα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη φιε ε ζπδήηεζε πεξί ηεο ζπζηεκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο-αληαγσληζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδψλ ζα αλαιπζνχλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε.  

Λέμεηο θιεηδηά: Αλαδηάξζξσζε, ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα, ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

αληαγσληζηηθφηεηα, νηθνλνκηθή χθεζε 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Σζαγθαξάθε Νηθφιαν γηα ηελ 

άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε αιιά θαη γηα ηηο πνιχηηκεο θαηεπζχλζεηο πνπ κνπ παξείρε 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.  Σέινο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδνο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε (ΟΝΔ) αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ελφο νινέλα θαη απμαλφκελνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ. Σν θνηλφ λφκηζκα πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη ρψξεο ζηελ δψλε ηνπ επξψ 

θαη ε ελνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ρψξνπ έθεξαλ αξθεηέο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξαπεδψλ. Μέρξη πξηλ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ησλ subprimes ην 2007, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο έδεηρλαλ ζεηηθά ζεκάδηα.  

Αθνινπζψληαο ηελ παγθφζκηα ηάζε απειεπζέξσζεο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο κπήθαλ ζε κηα δηαδηθαζία ξηδηθήο αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ θιάδνπ. Ζ αλαδηάξζξσζε ζα μεθηλήζεη λσξίηεξα απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζην 

θνηλφ λφκηζκα. Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ζα μεθηλήζνπλ ηα πξψηα βήκαηα 

απειεπζέξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα. Ζ δεθαεηία φκσο ηνπ 1990 ζα 

είλαη απηή πνπ ζα νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο. 

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηξαπεδψλ ζε πξψηε θάζε ζα ζπκπεξηιάβεη ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ επηηνθίσλ, ηα νπνία πιένλ δελ ζα θαζνξίδνληαη δηνηθεηηθά αιιά 

κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά. Θα θαηαξγεζνχλ νη πηζησηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ζα 

πξνσζεζεί ν πιήξεο εθζπγρξνληζκφο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο αιιά θαη θεθαιαίνπ. Ζ 

πιήξεο απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ζα έξζεη ην 2000 φπνπ ε ειιεληθή λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ζα έξζεη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ). Ζ εηθφλα πνπ παξνπζίαδε ν ηξαπεδηθφο 

θιάδνο κεηά ην 2000 ήηαλ φηη πιένλ ιεηηνπξγνχζε ζε έλα πιήξσο αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν δελ επεξεαδφηαλ απφ ηελ θξαηηθή παξέκβαζε θαη ηνλ έιεγρν απφ 

πνιηηηθνχο αμησκαηνχρνπο πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εκπφδηδαλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

Ζ δνκή ηνπ θιάδνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ζα αιιάμεη ξηδηθά. Παξαηεξείηαη φηη 

κεηψλνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ έλαληη ησλ ηδησηηθψλ πνπ 

αξρίδνπλ λα θεξδίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξα πνζνζηά. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη εθηθηφ 

κέζσ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη κέζσ ησλ εμαγνξψλ. Σειηθά ν θιάδνο ζα γλσξίζεη 

κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζπλεξγηψλ αιιά θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, νη ζπκκαρίεο κε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα απνηειέζνπλ κηα 
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πξαθηηθή πνπ ζα επηδηψμνπλ ζρεδφλ φιεο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο κε ζηφρν λα εληζρχζνπλ 

ηελ ζέζε ηνπο. 

Μηα παξφκνηα θαηάζηαζε κε απηή πνπ πεξηγξάθεηαη γηα ηνλ ειιεληθφ θιάδν ησλ 

ηξαπεδψλ ζπληειείηε θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Σν επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα κεηεμειίζζεηαη κε αξθεηά γξήγνξνπο ξπζκνχο. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο δίλνπλ ψζεζε ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

Οη ζπγρσλεχζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απνηεινχλ γεγνλφο. Ο 

ηξαπεδηθφο θιάδνο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κεηεμειίζζεηαη θαη αλαδηακνξθψλεηαη. 

Οη κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ παξνπζίαδε ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα 

δελ επηβεβαηψζεθαλ, αθνχ κεηά απφ κηα πεξίνδν άλζεζεο ήξζε ε θξίζε ησλ 

ελππφζεθσλ δαλείσλ θαη ε θξίζε ρξένπο λα ζπκπαξαζχξεη φηη κέρξη ηφηε είρε δνκεζεί. 

Απφ ην μέζπαζκα ηεο χθεζεο θαη χζηεξα, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο πηζησηέο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έθαλαλ ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ δηάζσζε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο χθεζεο θαηάθεξαλ λα 

αληέμνπλ ζηνπο ηξηγκνχο πνπ πξνθιήζεθαλ δηεζλψο αιιά δελ άληεμαλ ηελ ειιεληθή 

θξίζε ρξένπο θαη απφ ην 2010 άξρηζαλ λα εκθαλίδνπλ πηψζε ζηα θαζαξά έζνδά ηνπο. 

Ζ θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζα επηδεηλσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο αθνχ ζα παξνπζηάζνπλ αξθεηά ειιείκκαηα θαη ζα γίλεη κηα 

ηεξάζηηα πξνζπάζεηα δηάζσζήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο αιιά θαη ηνπο 

δαλεηζηέο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζηφρν ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ πεξίνδνο ηεο χθεζεο ζα απνηειέζεη κηα αθφκε πεξίνδν γηα αλαδηάξζξσζε ησλ 

ηξαπεδψλ, κεηά απφ ηελ επηηπρεκέλε πεξίνδν ηνπ 1990. Οη πξνζπάζεηεο πνπ ζα γίλνπλ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη ηεξάζηηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κεηεμειίζζεηαη θαη αλαδηακνξθψλεηαη 

κε γνξγνχο ξπζκνχο, είδε γίλνληαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν Stress Test, γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, αιιά θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

έρεη γίλεη κάξηπξαο ξηδηθψλ θαη δνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Οη ζπγρσλεχζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απνηεινχλ γεγνλφο 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή. Σα κεξίδηα 

αγνξάο ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ εηδηθνχ ηχπνπ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ παξαηεξείηαη φηη κεηψλνληαη έλαληη ησλ ηδησηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

πνπ αξρίδνπλ λα θεξδίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξα πνζνζηά. Μία ζεηξά απφ παξάγνληεο νη 

νπνίνη αλαπηχζζνληαη παξαθάησ άζθεζαλ ηξνκεξέο πηέζεηο ζηελ θεθαιαηαθή βάζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πξνθαιψληαο ηξηγκνχο ζηα ζεκέιηα ησλ ηξαπεδψλ θαη απεηιψληαο 

ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα 

πξνζπαζήζεη λα δηεξεπλήζεη ην δήηεκα ηεο ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, κε ζηφρν λα παξνπζηάζεη κε ζαθήλεηα ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπίζεο ζα γίλεη ε πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ε έλλνηα ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ θαη 

θαηά πφζν απηφο επεξεάδεη ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Θα 

αλαθεξζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ ζην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη νη ζπζηεκηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηε ζρέζε αληαγσληζκνχ θαη ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Θα παξνπζηαζηνχλ κέηξα 

κέηξεζεο ηεο πγθέληξσζεο-Αληαγσληζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, θαζψο επίζεο θαη 

κέηξεζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Σέινο ζα παξνπζηαζηνχλ νη  θεθαιαηαθέο αλάγθεο 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαζψο επίζεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
 

ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΦΔΖ ΚΑΗ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ   

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπγρσλεχζεηο 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη πσο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ν ειιεληθφο ηξαπεδηθφο θιάδνο θαη ηα 

νπνία νδήγεζαλ ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπο θαζψο θαη πσο απηέο νη πξαθηηθέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

2.2 ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ ΚΑΗ ΟΗΚΟΜΗΚΖ ΤΦΔΖ   

 

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί απφ ην 1980  μεθίλεζαλ νη πξψηεο δηαδηθαζίεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990 . Ζ δνκή ηνπ θιάδνπ ησλ ηξαπεδψλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε αιιάδεη 

ξηδηθά. Σα κεξίδηα αγνξάο ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ εηδηθνχ ηχπνπ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Σακείν παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην) παξαηεξείηαη φηη κεηψλνληαη έλαληη ησλ ηδησηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

πνπ αξρίδνπλ λα θεξδίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξα πνζνζηά. Απηφ έγηλε  εθηθηφ κέζσ  

ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη  εμαγνξψλ, γηα παξάδεηγκα  ε ηζηνξία ηεο 

Δurobank, μεθηλάεη απφ ην 1990 πνπ ηδξχζεθε κε ην φλνκα Δπξσεπελδπηηθή ηξάπεδα 

Α.Δ.,  ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 εμαγφξαζε, ην 75% ηεο EFG Private Bank S.A., ηελ 

Interbank Διιάδνο Α.Δ. θαη ην 99,8% Σξάπεδα Κξήηεο  φπνπ κεηά ζπγρσλεχζεθαλ , ην 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Credit Lyonnais Διιάδνο Α.Δ. . ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
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1990, αξρέο ηνπ 2000 ζπγρσλεχζεθαλ ε EFG Eurobank κε ηελ ηξάπεδα Αζελψλ κέζσ 

αληαιιαγήο κεηνρψλ θαη εμαγφξαζε κέξνο ηεο Σξάπεδαο εξγαζίαο κέζσ δεκφζηαο 

πξνζθνξάο.  

Αληίζηνηρεο θηλήζεηο έγηλαλ θαη απφ άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα, αθνχ ππήξρε αλάπηπμε 

θαη έληνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Σειηθά ν θιάδνο ζα γλσξίζεη κεγάιε 

άλζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ αιιά θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, κε ηηο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο λα έρνπλ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη πςειή θεξδνθνξία, νη 

ζπκκαρίεο κε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα απνηειέζνπλ κηα πξαθηηθή πνπ ζα 

επηδηψμνπλ ζρεδφλ φιεο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο κε ζηφρν λα εληζρχζνπλ  πεξαηηέξσ ηε 

ζέζε ηνπο, θπξίσο ζηελ Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε.  

Μηα παξφκνηα θαηάζηαζε κε απηή πνπ πεξηγξάθεηαη γηα ηνλ ειιεληθφ θιάδν ησλ 

ηξαπεδψλ ζπληειείηε θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Σν επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα κεηεμειίζζεηαη κε αξθεηά γξήγνξνπο ξπζκνχο. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο δίλνπλ ψζεζε  ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

Οη ζπγρψλεπζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απνηεινχλ γεγνλφο. Ο 

ηξαπεδηθφο θιάδνο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κεηεμειίζζεηαη θαη αλαδηακνξθψλεηαη. Οη 

κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ παξνπζίαδε ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα δελ 

επηβεβαηψζεθαλ, αθνχ κεηά απφ κηα πεξίνδν άλζεζεο ήξζε ε θξίζε ησλ ελππφζεθσλ 

δαλείσλ ζηελ Ακεξηθή, φπνπ επεξέαζε ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Παξφια απηά ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα άληεμε θαη δελ επεξεάζηεθε ζηνλ βαζκφ 

πνπ επεξεάζηεθαλ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ, πνπ είραλ κεγαιχηεξε 

έθζεζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηεο Ακεξηθήο. Ζ θξίζε ρξένπο ηεο Διιάδαο  

θαη ν θίλδπλνο πηψρεπζεο ρψξαο ήξζε λα ζπκπαξαζχξεη φηη κέρξη ηφηε είρε δνκεζεί 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, καδί κε ηελ εθξνή θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθφ, ηελ αχμεζε ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ δφζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα αχμεζε ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαη 

ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο δεκηνπξγήζεθε κε ην PSI, θαζψο πνιιέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, είραλ κεγάιε 

έθζεζε ζε ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα έρεη 

γίλεη κάξηπξαο ξηδηθψλ θαη δνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Οη ρξενθνπίεο κεγάισλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ αλά ηνλ θφζκν επεξέαζαλ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, νη θξαηηθνπνηήζεηο νξγαληζκψλ αιιά θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 
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ήξζαλ σο απάληεζε ζην πξφβιεκα. Κξάηε φπσο ε Διιάδα θαη ε Ηξιαλδία 

αλαγθάζηεθαλ λα εηζέιζνπλ ζε κεραληζκνχο ζηήξημεο κε ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο. Απφ ην 2007 θαη χζηεξα ε παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε κηα 

δηεζλή επελδπηηθή αβεβαηφηεηα θαη ηα δηεζλή θεθάιαηα αλαδεηνχλ αζθαιέζηεξνπο 

πξννξηζκνχο. Δπελδχζεηο πνπ κέρξη πξφηηλνο  θαηλφληνπζαλ ζηαζεξέο θαη αμηφπηζηεο 

πιένλ έρνπλ ράζεη ην θχξνο ηνπο. Σα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ εκθαλίζηεθαλ 

δεκηνχξγεζαλ έλα αζηαζέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο χθεζεο πξνέθπςαλ αξθεηά εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ην 

παγθφζκην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ Διιάδα ήηαλ θαη είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ 

αληηκεηψπηζε ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηεο ηνκέα. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα γίλακε φινη κάξηπξεο δνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξαπεδψλ. Γηαζψζεηο, εμαγνξέο αιιά θαη ζπγρσλεχζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ 

κηα ζεηξά απφ θηλήζεηο πνπ έγηλαλ κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

ειιεληθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ο ειιεληθφο ηξαπεδηθφο θιάδνο αθνινχζεζε ηε δηεζλή πξαθηηθή αιιά ε δηαρξνληθή 

ζπζζψξεπζε αληζνξξνπηψλ πνπ δνκήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο απνξξχζκηζεο ηνπ 

θιάδνπ έθαλαλ πνιχ δχζθνιε ηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαηά ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη εβδνκαδηαία ε εηζξνή, 

εθξνή ηξαπεδνγξακκαηίσλ απφ ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010,  δειαδή θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ άξρηζε ε θξίζε, κέρξη θαη αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014. 

 



 15 

 

Γξάθεκα 1: εκαληηθέο εκεξνκελίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο „‟Κξίζεο‟‟ 

 

Απνηέιεζκα ηεο δηαξθήο χθεζεο είλαη ε  αιινίσζε  ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο 

ραξηνθπιαθίνπ, απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθξνή θαηαζέζεσλ πξνο ην εμσηεξηθφ πνπ 

δεκηνχξγεζε ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα, ηηο δεκηέο απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο (PSI) θαη ηελ απνθνπή ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ δηεζλή δηαηξαπεδηθή 

αγνξά δεκηνχξγεζε πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Αξθεηά 

εξσηήκαηα γελλήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα θαη  ηελ βησζηκφηεηα  ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα απαληήζεη ζε απηά ηα 

εξσηήκαηα κε ζαθή ηξφπν. 

Ζ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη έλα απφ ηα 

εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. χκθσλα κε ηελ 

έθζεζε γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2012)) ν ειιεληθφο ηξαπεδηθφο θιάδνο αληηκεηψπηζε αξθεηά 

πξνβιήκαηα πνπ γελνχλ εξσηεκαηηθά γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

ηξαπεδψλ. Ζ αδπλακία πξφζβαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ, ε θπγή 

θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθφ, ε επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ 

αιιά θαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 
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κέζσ ηνπ PSI, γέλλεζαλ αξθεηά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ 

θιάδνπ ησλ ηξαπεδψλ.  

ινη νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο άζθεζαλ ηξνκεξέο πηέζεηο ζηελ θεθαιαηαθή 

βάζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πξνθαιψληαο ηξηγκνχο ζηα ζεκέιηα ησλ ηξαπεδψλ θαη 

απεηιψληαο ηε ζηαζεξφηεηα αιιά θαη ηελ επξσζηία αξθεηψλ κεγάισλ ηξαπεδψλ ζηελ 

Διιάδα. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα δηεξεπλήζεη ην δήηεκα ηεο ζπζηεκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, κε ζηφρν λα παξνπζηάζεη κε 

ζαθήλεηα ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ε έλλνηα 

ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ θαη θαηά πφζν απηφο επεξεάδεη ηελ ζπζηεκηθή 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Θα παξνπζηαζηνχλ ζέκαηα φπσο είλαη νη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ ζην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη νη ζπζηεκηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ ζρέζε αληαγσληζκνχ θαη ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο.  

Δπίζεο ε παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα αλαιχζεη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ παξνπζηάδνληαο φηη έρεη ζπκβεί κέρξη ζήκεξα θαη ηα 

πηζαλά ζελάξηα γηα ηα επφκελα ρξφληα. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

πεξηιακβάλεη ηελ πψιεζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ ζε μέλνπο επελδπηέο, ηελ 

απνρψξεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηα Βαιθάληα θαη ηελ Ν.Α. Δπξψπε, ζην 

δίθηπν δειαδή πνπ είραλ πξνζπαζήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα δνκήζνπλ.  Δπίζεο ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ πεξηιακβάλεηαη ε ζπγρψλεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ 

κε ζηφρν λα αλαδηαξζξσζνχλ θαη λα εμπγηαλζνχλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε επίπεδν 

δηθηχνπ αιιά θαη πξνζσπηθνχ. Με θχξην ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ 

ζπγρσλεπκέλσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ηελ  ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

ζέζεο πνπ ηφζν έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην δήηεκα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο αιιά θαη 

ηνπο δηεζλείο δαλεηζηέο καο. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα παξνπζηάζεη 

αλαιπηηθά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κε ζηφρν ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ. 

Ζ ζχλδεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ θαιείηαη λα αλαιχζεη θαη 

λα παξνπζηάζεη, κε ηελ επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο είλαη άκεζε. Οη αληζζνξνπίεο θαη ε 

απνζηαζεξνπνηεηηθή δπλακηθή ηεο χθεζεο αιιά θαη ηα δνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνυπήξραλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία δεκηνχξγεζαλ αλεζπρίεο γηα ηελ χπαξμε 
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ζπζηεκηθνχ θίλδπλνπ ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. ηελ παξνπζία ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ έγθεηηαη ε ζρέζε ηεο Γηνηθεηηθήο επηζηήκεο κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ε εξγαζία. Αλ νη Γηνηθήζεηο ησλ ειιεληθψλ αιιά θπξίσο 

ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ δελ πεξηζσξηνπνηνχζαλ θαη ππνβάζκηδαλ ηηο ελδείμεηο γηα ηελ 

χπαξμε ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ, κπνξεί ε παγθφζκηα χθεζε λα 

είρε πεξηνξηζηεί. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε ρξεζηή δηνίθεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ή αθφκε θαη ζηελ πξφθιεζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ επεηζνδίσλ.  

Ζ απνξξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο βνήζεζε ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά νη πξαθηηθέο ησλ 

ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νίθσλ πξνθαιεί αιγεηλέο εληππψζεηο. Ζ 

ππεξβνιηθή κφριεπζε θαη ε άθξαηε ρξεζηκνπνίεζε «εμσηηθψλ» ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ βνήζεζαλ ζηελ δεκηνπξγία θαη δηφγθσζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ γηα ηνλ 

θιάδν ησλ ηξαπεδψλ. ρεηηθά κε ηα «εμσηηθά» ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία θαη ηελ 

άθξαηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο έρνπλ αλαθεξζεί αξθεηνί κειεηεηέο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ 

φπσο ζα κειεηήζνπκε ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, φηη αθφκε θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ δελ γλψξηδαλ ηελ αθξηβή ιεηηνπξγία ηνπο. Αθνχ ε αληηζηάζκηζε 

θηλδχλνπ κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ γηλφηαλ κε πνιχπινθνχο καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο πνπ κφλν νη δεκηνπξγνί ησλ εξγαιείσλ απηψλ γλψξηδαλ. 

Ζ πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία θαη αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ ζα γίλεη κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη κειεηψληαο θξηηηθά ηα 

γεγνλφηα πνπ βνήζεζαλ ζην λα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Κχξηνο 

ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε παξνπζίαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη αθνξνχλ ηε ζπζηεκηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ησλ δπλάκεσλ αληαγσληζκνχ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζχγρξνλν ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ.  
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2.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΦΔΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ   

 

Ζ θξίζε ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ πνπ μέζπαζε ην 2007 γέλλεζε αξθεηά εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ επεηζφδην ελφο κηθξνχ ηκήκαηνο ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε. Μηα θξίζε πνπ ηζηνξηθά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αληίζηνηρε ηεο Μεγάιεο 

Όθεζεο. 

Αξθεηά φκσο ήηαλ θαη ηα πξνεγνχκελα ρξεκαηνπηζησηηθά επεηζφδηα πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη ηνπ 2000, ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο απνξξχζκηζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, κε απνθνξχθσκα ηελ θξίζε ησλ «Σίγξεσλ ηεο Αλαηνιήο», ηεο 

«θξίζεο ηεο Σεθίιαο» ζην Μεμηθφ αιιά θαη ηεο θξίζεο ζηε Ρσζία θαη ηηο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο. 

 

Γξάθεκα 2Α: Κχθινη ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ (Banking Crises Cycles) 

 

Οη πξναλαθεξφκελεο θξίζεηο είραλ αξθεηέο δηεζλείο πξνεθηάζεηο θαη απνηέιεζαλ ηα 

πξψηα ζεκάδηα φηη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο δελ είλαη θάηη ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα 

απαζρνιεί φζνπο αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκίαο. 
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ηελ θξίζε ηνπ 2007 κηα κηθξή αχμεζε, ζηελ αξρή, ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

ήηαλ ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ γηα ηελ έθξεμε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ αληζνξξνπηψλ. Ζ 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ κε αδηαθαλή δνκεκέλα νκφινγα, ε ηηηινπνίεζε, ε κφριεπζε θαη 

ε πιήξεο ζρεδφλ ραιάξσζε ησλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ έθεξαλ αθφκε πην 

θνληά ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν γηα ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

ια απηά ζπζηάζηεθαλ ζηνλ βσκφ ηεο αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

κεηά απφ πηέζεηο γηα πεξαηηέξσ απνξξχζκηζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. Σα ζηξεβιά φκσο θίλεηξά ηνπο θαη ε αλεπαξθήο δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

απνηέιεζαλ ηα αίηηα ηεο απνηπρίαο ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο χζηεξα απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Bretton Woods. Γηαηί απφ ηελ 

θξίζε ηνπ 2007 ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ κέρξη ηελ θξίζε ρξένπο πνπ μέζπαζε ζηελ 

Δπξψπε γίλεηαη θαλεξφ φηη ην νηθνδφκεκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είρε 

ζαζξέο βάζεηο. Ζ ηάζε γηα πεξαηηέξσ απνξξχζκηζε κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ήηαλ ε δηαδηθαζία πνπ έζεζε ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδηα ηελ 

απηνθαηαζηξνθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηέρνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ ζχγρξνλε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Καηάθεξαλ λα θαηαθηήζνπλ ηε ζέζε απηή κέζσ ηεο 

πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ ηα ίδηα αλαθάιπςαλ. Ζ 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ απέθηεζαλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα, πνπ δνκήζεθε 

ζηαδηαθά, ζην λα δηαρεηξίδνληαη πνιιαπινχο θηλδχλνπο, θαηέζηεζε ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα σο ην επίθεληξν.  

ηε κεηά 1990 επνρή νη μέθξελνη ξπζκνί απνξξχζκηζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ αιιά 

θαη ε δπλακηθή πνπ είρε απνθηήζεη ν θιάδνο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έθεξαλ 

αλαπφθεπθηα ηελ αχμεζε κε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ ζθηψδε ηξαπεδηθή (shadow 

banking) (Andrian, Shin (2009)), κε ζηφρν πάληα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηνπ θέξδνπο. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ην 

κέγεζνο ηνπ shadow banking θαηά ηα έηε 2002-2011.  
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Γξάθεκα 2Β: Μέγεζνο ζθηψδνπο ηξαπεδηθήο 2002-2011 (Shadow Banking Size) 

 

χκθσλα κε αξθεηνχο κειεηεηέο, ε ελαζρφιεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ shadow 

banking πξνθάιεζε αζηάζεηα ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια 

κεγέζπλε ην δήηεκα ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θέξλνληαο αθφκε πην θνληά ηελ 

ζπζηεκηθή θξίζε. 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη θάλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εκπεηξηθψλ αιιά θαη ησλ ζεσξεηηθψλ κειεηψλ γηα λα θαζνξίζεη ηηο πεγέο αιιά θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εμέιημή ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ 

(Freixas, Parigi, Rochet (2000)). Δπίζεο γίλεηαη κεγάιε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ ίδηα ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ έρεη βέβαηα μεθαζαξηζηεί πιήξσο ην θαηά πφζν ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ επεξεάδεη ηελ ζπζηεκηθή 

ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνδνκήκαηνο. 

Σν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη αλ ην θπζηθφ επαθφινπζν ηνπ άθξαηνπ 

αληαγσληζκνχ (ε επηδίσμε ηεο κέγηζηεο απφδνζεο) είλαη απηφ πνπ απνηειεί ηε 

δπλακηθή πνπ πξνθαιεί ηελ αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο (Flassbeck, 

Lapavitsas (2013)) , φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί. Δπίζεο εληνπίδεηαη βηβιηνγξαθηθά ε ζέζε 

φηη ηελ ζπζηεκηθή αζηάζεηα ηελ πξνθαιεί ε ελδνγέλεηα πνπ παξνπζηάδεη ην πηζησηηθφ 
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ζχζηεκα κέζσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ θέξεη, νη νπνίεο ζπκβάινπλ σο επί ησλ πιείζησλ 

ζηελ ζπζηεκηθή αζηάζεηα (Gordon, Huang (2002)). Αληίζεηα κε απηή ηελ άπνςε 

εληνπίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ε ζέζε φηη νη ζπζηεκηθέο θξίζεηο φπσο απηή ηνπ 2007 

είλαη απνηέιεζκα εμσγελψλ παξαγφλησλ (Taleb (2010)) κέζσ ηεο εκθάληζεο καχξσλ 

θχθλσλ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Taleb. Σν ηη πξνθαιεί ηελ ζπζηεκηθή 

αζηάζεηα, πνπ έρεη ζαλ απφηνθν ηελ εκθάληζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ, απνηειεί 

έλα απφ ηα θχξηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη ε πξνζπάζεηα λα μεθαζαξηζηεί φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ην πφζν επεξεάδεη ν αληαγσληζκφο ην ίδην ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Ζ πιήξεο απάιεηςε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ δελ απνηειεί ηελ ιχζε, γηαηί ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο απνηειεί κηα ζεκηηή δηαδηθαζία ε νπνία βνεζά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αθνχ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

θέξδνο. Θα πξέπεη φκσο λα πεξηνξηζηεί θαη λα ηηζαζεπηεί κε ζηφρν λα είλαη 

δηαρεηξίζηκνο γηα λα κπνξεί ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί κε ζηαζεξφηεηα. Ζ 

αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη ε αδπλακία ηεο γξήγνξεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνηηκήζεσλ 

ησλ πνιηηψλ – θαηαλαισηψλ ζηηο λέεο αιιαγέο ζέηεη ηνπο πνιίηεο – θαηαλαισηέο ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε. Με ζηφρν ινηπφλ ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ζα πξέπεη 

νη απνηπρίεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα ειέγρνληαη κε νξζνινγηθφηεξν ηξφπν θαη φρη κε ην λα 

κεηαθπινχλ ην θφζηνο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σν αδχλακν, απηή ηελ ζηηγκή, επνπηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηάζρεη πην δξαζηηθά ζηελ ζέζπηζε θαλφλσλ θαη ειέγρνπ ηνπ πηζησηηθνχ θιάδνπ. 

Θα πξέπεη νη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο λα βξνπλ ηξφπνπο φπνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα ξπζκίδεηαη κε βάζε ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο επεκεξία. Ζ θξίζε 

ηνπ 2007 καο έδεημε φηη ε πξαθηηθή ηεο δηάζσζεο ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ θάησ απφ 

ην δφγκα “too big to fail”, φπνπ ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο ην θφζηνο πηψρεπζεο είλαη 

κεγάιν ηφζν πνιηηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά, επεηδή ν θίλδπλνο επέιεπζεο αιπζηδσηψλ 

αληηδξάζεσλ είλαη απμεκέλνο, ηα κηθξφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα βξίζθνληαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζεσξνχληαη “too big to fail” 

θαη φηη δελ απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ είλαη ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ αθνχ ζηηο 

αγνξέο κε κεγάιε ζπγθέληξσζε, νη ηξάπεδεο, δίλνπλ ρακειφηεξα επηηφθηα ζηηο 

θαηαζέζεηο θαη πςειφηεξα επηηφθηα ζηηο ρνξεγήζεηο. Σφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηελ 

Δπξψπε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα παξαηεξνχκε φηη ε πηνζέηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο έρεη άκεζν αξλεηηθφ αληίθηππν ζην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο 
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επεκεξίαο αθνχ ην θφζηνο δηάζσζεο ησλ ππφ θαηάξξεπζε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

κεηαθπιήεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Σν θφζηνο είλαη αξθεηά δπζαλάινγν γηα ηελ 

θάζε θνηλσλία πνπ έξρεηαη αληηκέησπε κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.   

Ζ κεηαθίλεζε απφ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ζηνλ ζπζηεκηθφ έρεη πξνθαιέζεη κηα 

ζσξεία πξνβιεκάησλ. Πνηα είλαη ηα αίηηα γηα ηε ζπζηεκηθή αζηάζεηα, δελ έρεη 

απνιχησο μεθαζαξηζηεί. Ζ εχξεζε ηεο ζσζηήο «αλαινγίαο» αληαγσληζκνχ θαη 

ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο κπνξεί λα είλαη κηα πηζαλή ιχζε. αλ θπζηθφ επαθφινπζν 

ηεο θξίζεο, ζηελ Διιάδα, ήξζε ε αλαδηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Μηα 

πξαθηηθή πνπ απνηεινχζε κνλφδξνκν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη θαη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΤΣΖΜΗΚΖ 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

 

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

βξεζνχλ εθηεζεηκέλεο νη ηξάπεδεο, αλαιχνληαη κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο – ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ πνπ είλαη ηθαλνί λα νδεγήζνπλ κηα κεκνλσκέλε ή κηα ζεηξά απφ 

ηξάπεδεο ζηελ ρξενθνπία κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, αιιά θαη φινπ ηνπ νηθνλνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

 

 

 

3.2 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ 

πίζσ απφ ηελ ηξαπεδηθή κε ζηφρν λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο κπνξεί λα επεξεαζηεί ε 

ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

Ο βαζηθφο ξφινο πνπ έρεη επσκηζηεί ν ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη ν δηακεζνιαβεηηθφο, 

ιεηηνπξγεί φπσο ην θιεβηθφ ζχζηεκα γηα ην αλζξψπηλν ζψκα. Μπνξεί λα κεηαθέξεη 

αιιά θαη λα επελδχεη πφξνπο ζε έλα ηεξάζηην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο.  πρλά 

φκσο απηή ε δηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αξθεηψλ πξνβιεκάησλ.  Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη 

θίλδπλνη πνπ είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο είλαη δχζθνιν λα 

ππνινγηζηνχλ αθνχ νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πνιχπινθνη, γεγνλφο πνπ 

δελ θαηλφηαλ λα επεξεάδεη ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν πξηλ ην 2007. Οη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ 

φπνπ κπνξεί λα βξεζνχλ εθηεζεηκέλεο νη ηξάπεδεο είλαη ηξεηο. ηελ πξψηε θαηεγνξία 

είλαη νη ρξεκαηνπηζησηηθήο θχζεσο θίλδπλνη, ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία νη θίλδπλνη πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ζαλ επηρεηξήζεηο κε θπξηφηεξν ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία είλαη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο (Γθφξηζνο 

(2011)).   

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ σο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη  ν θίλδπλνο 

εηζνδήκαηνο επηηνθίνπ, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο 

ζέζεο, φπνπ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζε 

ζπλάιιαγκα, κεηνρέο, εκπνξεχκαηα θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ηξαπεδψλ σο επηρεηξήζεηο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα  

αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν 

χπαξμεο πξνβιεκάησλ φρη ζε κία ή κεξηθέο ηξάπεδεο, αιιά ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Ζ δηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο δηαθξηηέο 

θαηεγνξίεο/κεηαζρεκαηηζκνχο. Ο πξψηνο είλαη απηφο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

θηλδχλνπ. Γειαδή νη ηξάπεδεο αλαιακβάλνπλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηνπο πηζησηηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα νπνηαδήπνηε ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή κε ζηφρν ηελ 

ζηαζεξφηεηα. Ζ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

ην δαλεηαθφ ηνπο ραξηνθπιάθην αιιά θαη απφ ζηνηρεία εληφο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο, 

φπσο είλαη ε ζέζε ηνπο ζε κεηνρέο θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, αιιά θαη απφ ζηνηρεία 

εθηφο ηζνινγηζκνχ, φπσο είλαη  ε ζέζε ηνπο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.  

Καηαθέξλνπλ απνηειεζκαηηθά λα πεξηνξίζνπλ ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ ηξαπεδηθή, κε ηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ζε πνηνηηθή θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε αιιά θαη κέζσ ηεο πςειήο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Γηα ηελ 

κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ νη ηξάπεδεο, κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

ππνινγίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ηελ έθζεζε ηνπο απέλαληη ηνπ θαη ηελ πηζαλή δεκηά πνπ κπνξεί λα 

ππνζηνχλ.  Μέζσ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαθέξλνπλ απνηειεζκαηηθά λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα 
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κεηψζνπλ ηηο πηζαλέο δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Οη δεκηέο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, κπνξεί λα είλαη δεκηέο 

θεθαιαίνπ θαη δηαθπγφλησλ θεξδψλ. 

Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκάλνπκε φηη νη ηξάπεδεο δελ είλαη άηξσηεο απέλαληη ζηνπο 

πηζησηηθνχο θηλδχλνπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ θξίζε ηνπ 2007. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη έλα ακθηβφινπ αμηνπηζηίαο ραξηνθπιάθην πνπ δνκείηαη απφ 

ηελ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα κεγαιχηεξα θέξδε, ηα ζηξεβιά θίλεηξα 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηθαλά λα πξνμελήζνπλ ηεξάζηηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο αιιά 

θαη απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα αθεξεγγπφηεηα ζηελ αγνξά ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ.    

Ο δεχηεξνο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο θαη κπνξεί λα πξνμελήζεη 

αξθεηά πξνβιήκαηα είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο δηάξθεηαο (Memmel (2011)). Οη ηξάπεδεο 

αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο φπσο είλαη νη θαηαζέζεηο πνπ έρνπλ βξαρπρξφλην 

ραξαθηήξα θαη θαινχληαη λα κεηαηξέςνπλ απηέο ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ζε 

καθξνρξφληεο φπσο είλαη ηα δάλεηα. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο 

απφ ηελ αιιαγή ησλ επηηνθίσλ ή απφ ηελ αχμεζε ή ηελ κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ 

νηθνλνκία. Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο  ζε κία ηξάπεδα, είλαη ε μαθληθή επηζπκία κεγάινπ αξηζκνχ θαηαζεηψλ λα 

απνζχξνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πνπ ππήξρε απφ ηνπο θαηαζέηεο, ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο 

εθξνέο θαηαζέζεσλ. πγθεθξηκέλα απφ ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 κέρξη θαη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2011, νη θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κεηψζεθαλ θαηά 26,3 

δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ. Ζ κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ φπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα, ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 
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Γξάθεκα 3: Δμέιημε θαηαζέζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ (Πεξίνδνο Μάξηηνο 2007 έσο 

Γεθέκβξηνο 2013) 

 

 Ζ ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ ρξενγξάθσλ πνπ έρνπλ ζην 

ραξηνθπιάθην ηνπο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ άκεζα, αιιά θαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα δαλεηζηνχλ γηα λα αλαρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη ηξάπεδεο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα θεθάιαηα 

θαινχληαη λα πξνζειθχζνπλ θαηαζέζεηο αιιά θαη λα δαλεηζηνχλ απφ ηελ δηαηξαπεδηθή 

αγνξά, φπσο ζα αλαιπζεί θαη παξαθάησ απηή ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ 

δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα. Ο θίλδπλνο κε ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ θαηαζέηεο 

εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν θάζε θαηαζέηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηα θεθάιαηά ηνπ αλά 

πάζα ψξα, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζηελ Κχπξν ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο φπνπ φινη νη θαηαζέηεο ήζειαλ λα αληιήζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα ηεζεί έλα αλψηαην φξην ζρεηηθά κε ηηο αλαιήςεηο ρξεκάησλ απφ ΑΣΜ 

θαη ην θιείζηκν γηα αξθεηέο κέξεο φισλ ησλ ηξαπεδψλ.  

Σν ίδην αθξηβψο κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ 

ιακβάλεη  ε ηξάπεδα, αλ νη ζεζκηθνί δαλεηζηέο ηεο ηξάπεδαο δελ δερηνχλ ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ rollover κεηαθπιψληαο ηηο ππνρξεψζεηο γηα απνπιεξσκή ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ 

ζηάδην (Diamond, Dybvig (1983)). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο είλαη 
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ππνρξεσκέλεο λα απνπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κε ζηφρν λα κελ πιεγεί ε θήκε 

ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ζηξαθνχλ πξνο ηα ξεπζηά δηαζέζηκά ηνπο ή ζηνλ 

πεξαηηέξσ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σελ πεξίνδν ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξψηνπ κλεκνλίνπ 

ζηελ Διιάδα, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηκεηψπηζε ηνλ θίλδπλν κηαο ηεξάζηηαο 

εθξνήο θεθαιαίσλ φπνπ νη ηξάπεδεο βξέζεθαλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε αθνχ ήηαλ πνιχ 

πηζαλή ε κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, 

γεγνλφο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ηεξάζηην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο 

ζε κε ζπκθέξνπζεο ηηκέο γηα ηελ άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κελ 

εκθαληζηνχλ σο αθεξέγγπεο. 

Δπίζεο έλαο αθφκε θίλδπλνο πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ κπνξεί λα θιεζεί κηα ηξάπεδα 

λα εθπιεξψζεη ρσξίο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα, είλαη θαη ν θίλδπλνο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο 

ηνπ επηηνθίνπ (Wong (1997)). Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη απνηέιεζκα ησλ 

κεηαβνιψλ ηνπ επηηνθίνπ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο (πξνζθνξά θαη 

δήηεζε), κε επαθφινπζν ηελ κείσζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ. Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν πξνζθέξεη αξθεηνχο ηξφπνπο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ 

κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ φπσο είλαη ην funding gap model (Lam (2010)) θαζψο θαη ην 

duration gap model. Σα ζπγθεθξηκέλα κνληέια κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά ζην λα 

πεξηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη επηηνθίνπ, δελ είλαη φκσο ηθαλά ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ λα απνηππψζνπλ ηελ πιήξε «αιήζεηα» κε απνηέιεζκα νη 

ηξάπεδεο λα είλαη αξθεηά επάισηεο απφ ηηο πηζαλέο δπζκελείο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

επηηνθίνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ην εηζαγσγηθφ έγγξαθν ηνπ 

ζπκθψλνπ ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ην 1996, πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ, ν θίλδπλνο επηηνθίσλ ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε θαη απηά είλαη ν θίλδπλνο ηεο 

επέλδπζεο θαη ν θίλδπλνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα λα ππάξμεη 

κείσζε ζηα έζνδα απφ ηα επηηφθηα γηα κηα ηξάπεδα απνηέιεζκα απφ κηα απξνζδφθεηε 

κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ηνπ επηηνθίνπ. 

Σέινο έλαο ηξίηνο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο θαη ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο κεγέζνπο. πνπ απφ πνιιέο κηθξέο θαηαζεηηθέο ξνέο 

νη ηξάπεδεο θαινχληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κεγάια επελδπηηθά έξγα. ηαλ ινηπφλ 

απηέο νη κηθξέο θαηαζεηηθέο ξνέο είλαη πεξηνξηζκέλεο νη ηξάπεδεο θαινχληαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο επελδπηηθέο ηνπο θηλήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ 
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αληίθηππν ζηελ εζληθή ή παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ 

ηξαπεδψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο.  

Πέξα απφ φηη έρεη αλαθεξζεί ζε απηφ ην θεθάιαην σο πηζαλφηεηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

αλ κειεηήζνπκε πξνζεθηηθά ηηο ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο ζα κπνξέζνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν. ζν ε ηξαπεδηθή απνκαθξχλεηαη απφ ην θιαζηθφ κνληέιν νξγάλσζεο θαη 

ζηξαηεγηθήο (traditional banking) (Franklin, Mishkin (1995)) θαη νη λέεο ηερλνινγίεο 

ππεηζέξρνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ θιάδν ηεο ηξαπεδηθήο ε δεκηνπξγία 

επηπξφζζεησλ θηλδχλσλ είλαη πνιχ πηζαλή (Flavian, Guinaliu, Torres (2005)). 

Άιινη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ σο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, είλαη ν θίλδπλνο ηεο επελδπηηθήο ζέζεο ή αιιηψο ν 

θίλδπλνο αγνξάο, φπνπ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο δεκηψλ ζε κία ηξάπεδα απφ ηελ  

έθζεζε ηεο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπλάιιαγκα θαη εκπνξεχκαηα, ηα νπνία 

απαηηνχλ θαζεκεξηλή απνηίκεζε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο κε ζηφρν λα είλαη 

πιήξσο ελεκεξσκέλε ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο. Ο θίλδπλνο αγνξάο ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο απφ αλνηθηέο ζέζεηο ζε ρξεσζηηθνχο 

ηίηινπο θαη κεηνρέο, φπνπ νη πηζαλέο δεκηέο νθείινληαη ζηελ αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο ηνπ ρξενγξάθνπ, εμαηηίαο είηε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθδφηε (π.ρ. 

πηψρεπζε ηνπ εθδφηε), είηε κε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη γεληθφηεξα κε ηελ αγνξά 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηα ρξεφγξαθα.   

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο απφ αλνηθηέο ζέζεηο ζε παξάγσγα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, φπνπ νη πηζαλέο δεκηέο νθείινληαη είηε ζηνλ εθδφηε ηνπ 

ππνθείκελνπ ηίηινπ, είηε ζε άιιεο κνξθήο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήο ηεο 

κνξθήο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα. 

 ηελ ηξίηε θαηεγνξία είλαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  θαη αθνξά επελδχζεηο πνπ 

γίλνληαη ζε μέλεο αγνξέο. ε επελδχζεηο μέλνπ λνκίζκαηνο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 

κείσζεο ησλ απνδφζεσλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί  ή αθφκα θαη ηεο αμίαο 

ηνπ θεθαιαίνπ κηαο ηξάπεδαο ιφγσ κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ησλ 

μέλσλ λνκηζκάησλ ζηα νπνία έρεη επελδχζεη ε ηξάπεδα. Οη ηξάπεδεο γηα ηελ κείσζε ηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 
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ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ζέζεσλ. 

ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο απφ αλνηθηέο ζέζεηο ζε βαζηθά 

εκπνξεχκαηα, φπνπ νη πηζαλέο δεκίεο νθείινληαη ζηελ αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο ηηκήο ησλ 

βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρεη αλνηθηή ζέζε ε ηξάπεδα. 

πσο αλαθέξακε παξαπάλσ πέξα απφ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θηλδχλνπο νη ηξάπεδεο 

εθηίζεληαη θαη ζηνπο κε  ρξεκαηνπηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ σο επηρεηξήζεηο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη θίλδπλνη πνπ 

κπνξεί λα  αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθιεζεί ιφγσ δνκηθψλ αδπλακηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ίδηα ε 

ηξάπεδα, φπσο είλαη ε αλεπάξθεηα, αθαηαιιειφηεηα, κε ζαθήλεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, ιφγσ ιάζνο ζρεδηαζκνχ ή κε πιήξνπο ηθαλφηεηαο ησλ 

ζηειερψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δεηήκαηα ηεο ίδηα ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη, ή 

αθφκε θαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Δπίζεο ππάξρεη ν ηερλνινγηθφο θίλδπλνο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ κηα απνηπρεκέλε επέλδπζε ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο δελ 

έθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ζπκπεξηιακβάλεηαη, ν 

θίλδπλνο αζθάιεηαο,  ν λνκηθφο θίλδπλνο, ν ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο 

θήκεο. Οη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξηζηνχλ αλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

ηξάπεδα ιεηηνπξγνχζε κηα αλεμάξηεηε κνλάδα παξαθνινχζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θηλδχλσλ θαη ηεο ίδηαο ηεο ζηειέρσζεο. Σέινο ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο απφ ηελ ρψξα ζηελ νπνία εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, φπνπ αλ ππάξρεη αζηάζεηα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα (αξλεηηθνί καθξννηθνλνκηθνί 

δείθηεο) επεξεάδεηαη άκεζα ε απφδνζε ηεο ηξάπεδαο. 

ζνη θίλδπλνη αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ κηα ηξάπεδα ζε 

πηψρεπζε, εηδηθά αλ ζπλδπαζηνχλ αξθεηνί απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο θηλδχλνπο. Μηα 

πηψρεπζε ηξάπεδαο είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη ηεξάζηηνπο ηξηγκνχο ζην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη λα απμεζεί ν 

ζπζηεκηθφο θίλδπλνο, ν νπνίνο εθδειψλεηαη φηαλ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα είηε ζε 

κία ηξάπεδα είηε ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο φηαλ 

κεηαδίδνληαη πξνβιήκαηα απφ έλα ηκήκα ηεο αγνξάο ζε έλα άιιν. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηξαπεδηθνχο 

παληθνχο.  
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Ο ηξαπεδηθφο παληθφο εθδειψλεηαη θαηά ηελ πεξίπησζε φπνπ νη θαηαζέηεο, καδηθά 

δεηνχλ γηα θάπνην ιφγν (π.ρ. θίλδπλνο πηψρεπζεο ρψξαο, ή έμνδνο ρψξαο απφ κία 

λνκηζκαηηθή έλσζε κε ηζρπξφ λφκηζκα), εμφθιεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο ζε κεηξεηά, ζε 

ηέηνηα θιίκαθα, φπνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαηαζεηψλ, δηφηη έρνπλ δνζεί ρνξεγήζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο αθνχ  κηα απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ 

ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Σα 

γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ κεηάδνζε πξνβιεκάησλ απφ έλα ηκήκα ηεο 

αγνξάο ζε έλα άιιν είλαη πνιιά θαη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

πξντφλησλ, πνιιέο θνξέο νη θίλδπλνη δελ είλαη άκεζα εκθαλήο.  

Απηφ εμάιινπ θάλεθε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, 

φπνπ μεθίλεζε απφ ηελ  Ακεξηθή (ιφγσ κεγάιεο έθζεζεο επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ ζε 

ηηηινπνηεκέλα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη θαηάξξεπζε απηήο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ) θαη 

επεξέαζε θαη άιιεο ρψξεο. Ζ ζπζηεκηθή θξίζε εκθαλίδεηαη θπξίσο ιφγσ πξνβιήκαηνο 

ξεπζηφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο θαη αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θάπνησλ ηξαπεδψλ. 

Λφγσ πιεξνθνξηαθήο αζπκκεηξίαο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά, ε θάζε ηξάπεδα δελ 

γλσξίδεη ηελ έθζεζή ησλ ππνινίπσλ, ζε θάπνηα αθεξέγγπα ηξάπεδα, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη αλαζθάιεηα ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη γελίθεπζε ηεο θξίζεο. Καηά ηελ 

πεξίνδν χπαξμεο ηξαπεδηθψλ παληθψλ, αθφκε θαη ηξάπεδεο πνπ είλαη θεξέγγπεο κπνξεί 

λα νδεγεζνχλ ζε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζε βαζκφ πνπ λα ραξαθηεξηζηνχλ αθεξέγγπεο.  

Οη ηξαπεδηθνί παληθνί πξνθαινχληαη ιφγσ αλεπαξθήο πιεξνθφξεζεο ησλ θαηαζεηψλ, 

ηεο αληθαλφηεηάο ηνπο λα αμηνινγήζνπλ ηελ έθζεζε ζηνπο δηαθφξνπο θηλδχλνπο ησλ 

ηξαπεδψλ, ηελ δηάξζξσζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

αδπλακία νξζήο αμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ, απφ 

νξηζκέλα απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ησλ ηξαπεδψλ (stakeholders), (π.ρ. θαηαζέηεο, 

θξάηνο, επελδπηέο, δαλεηνιήπηεο). Απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνπο θαηαζέηεο θαη φρη 

κφλν, ζην λα μερσξίζνπλ κία θεξέγγπα απφ κία αθεξέγγπα ηξάπεδα, κε απνηέιεζκα ηελ 

καδηθή απφζπξζε ησλ ρξεκάησλ ησλ θαηαζεηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ. 
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3.3 Ο ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΗ Ζ ΤΣΖΜΗΚΖ 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην αλσηέξσ θεθάιαην, ν ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη αληηκέησπνο 

κε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα ηα 

νπνία είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ νηθνδφκεκα. ην παξφλ 

θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο – ιεηηνπξγίεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ πνπ είλαη ηθαλέο λα δηνγθψζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα επηηαρχλνπλ κηα 

απνζηαζεξνπνηεηηθή δηαδηθαζία. Οη θχξηνη παξάγνληεο - ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιχνληαη 

παξαθάησ είλαη, ε κφριεπζε, wholesale banking , o δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, ε 

αδηαθάλεηα, ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη ηα ζηξεβιά θίλεηξα, θαη ηέινο ε 

πξνθπθιηθφηεηα. ινη νη παξάγνληεο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη ηθαλνί λα νδεγήζνπλ κηα 

κεκνλσκέλε ή κηα ζεηξά απφ ηξάπεδεο ζηελ ρξενθνπία κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ 

ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ θιάδνπ. 

Ζ κφριεπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπζηεκηθή αζηάζεηα (Andrian, 

Shin (2010)). Δίλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί αιιά θαη λα πξνθαιέζεη αξθεηά 

πξνβιήκαηα αθήλνληαο ηηο ηξάπεδεο εθηεζεηκέλεο ιεηηνπξγψληαο απνζηαζεξνπνηεηηθά 

ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία σο ζχλνιν φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα. Αλ νη 

καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο γηα κηα νηθνλνκία είλαη δπζκελείο είλαη πνιχ πηζαλφ ε 

απμεκέλε κφριεπζε λα νδεγήζεη κηα ηξάπεδα ζηελ πηψρεπζε, κε φηη απνηειέζκαηα 

κπνξεί λα έρεη απηή ε δηαδηθαζία γηα ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο. πλεζίδεηαη  ζηελ αξρή ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ ε κφριεπζε λα είλαη 

ζε πςειά επίπεδα, ζην θιείζηκν φκσο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ε κφριεπζε  

πεξηνξίδεηαη θαη επηβξαδχλεηαη. 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη κφριεπζεο, ε ιεηηνπξγηθή, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε 

ζπλνιηθή κφριεπζε. Ζ ιεηηνπξγηθή κφριεπζε κεηξηέηαη κε ηνλ βαζκφ ιεηηνπξγηθήο 

κφριεπζεο θαη καο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ εζφδσλ πξν ζηαζεξνχ θφζηνπο 

θαη  ην ΔΒΗΣ (θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ). 

      
                          

    
 



 32 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, καο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε ησλ θαζαξψλ 

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ πξνο ηα επελδπφκελα θεθάιαηα. 

      
         

  
 

 

 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε κεηξηέηαη απφ ηνλ βαζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κφριεπζεο θαη καο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ EPS 

(θεξδψλ πξνο δηάζεζε)  πξνο ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΔΒΗΣ. 

 

     
                                                           

                                                        
 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηελ ζεηηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε, φπνπ ν βαζκφο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ αξλεηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφριεπζε, φπνπ ν βαζκφο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ  ηνπ 

ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ νπδέηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε, φπνπ ν βαζκφο 

απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ίζνο κε ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ. 

Γηα ηελ κέηξεζε  ηνπ  ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ππνινγίδνπκε ηελ επαηζζεζία 

ησλ θεξδψλ πξνο δηάζεζε ζε κεηαβνιέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ. 

     
                                  

                                        
 

Σέινο ε ζπλνιηθή κφριεπζε καο δείρλεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ ηξάπεδα ε 

ιεηηνπξγηθή θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε. Ζ ζρέζε πνπ καο δίλεη  ηελ ζπλνιηθή 

κφριεπζε είλαη ε εμήο: 

              

πλήζσο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ κηθξφηεξε απφδνζε  απφ 

απηή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ ηνπο, έηζη νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ κεγάιε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε, γηα λα κπνξέζνπλ λα δείμνπλ θεξδνθνξία θαη λα 
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πξνζθέξνπλ επαξθή απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, επίζεο ε 

απμεκέλε κφριεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη πηζαλή αηηία γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο πηζαλήο 

θξίζεο (Gambacorta, Marques-Ibanez (2011)). Ζ κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 

έρεη ζαλ επαθφινπζν κεγάιε κεηαβνιή ζηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε θαζψο επίζεο 

θαη ζηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ζηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, επίζεο δίλεη ψζεζε 

ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε θάλνληαο ηηο ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο πην εχθνιεο (Demirguc‐

Kunt, Detragiache, Merrouche (2013)).  

Έηζη ζπκπεξαίλνπκε πσο  ε ζπλνιηθή κφριεπζε είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν είλαη ηθαλφ 

λα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί θαζψο 

επίζεο βνεζά θαη ζηελ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ θεξδνθνξίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

φκσο κπνξεί ηαπηφρξνλα λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο έλαο απνζηαζεξνπνηεηηθφο 

παξάγνληαο κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα. Αλ νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιάμνπλ 

αξλεηηθά είλαη πνιχ πηζαλφ ε απμεκέλε κφριεπζε λα νδεγήζεη κηα ηξάπεδα κέρξη θαη 

ζηελ πηψρεπζε, κε φηη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ζηελ αξρή ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ ε 

κφριεπζε λα είλαη ζε πςειά επίπεδα, ζην θιείζηκν φκσο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ε 

κφριεπζε λα πεξηνξίδεηαη θαη λα επηβξαδχλεηαη θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε παξάιιεια, 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε (2007-2009), 

αιιά θαη παιαηφηεξεο θξίζεηο (1929), νη νπνίεο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

ιεγφκελε επίκνλε κφριεπζε (excessive leverage). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην λα βξεζεί ην βέιηηζην ζεκείν κφριεπζεο είλαη κηα δχζθνιε 

δηαδηθαζία, αθνχ ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ νξίνπ είλαη αξθεηά δχζθνιε. Θα απνηεινχζε 

θαιχηεξε ιχζε λα αλαδεηεζνχλ ηα αίηηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ επηζπκία ησλ δξψλησλ 

ζην ζχζηεκα γηα ππεξβνιηθή κφριεπζε. 

Οη θχξηεο αηηίεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηελ κφριεπζε ζε πςειά επίπεδα, είλαη  ε 

πξφζβαζε ζε βξαρπρξφληεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κε πνιχ ρακειφ θφζηνο, απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο ζε πεξηφδνπο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ε αληίιεςε, πξνζδνθίεο πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, γηα ηελ ζπλέρηζε κε 

ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο ηεο αλάπηπμεο, νδεγεί ζηελ αλάιεςε κεγαιχηεξσλ θηλδχλσλ γηα 

ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ θεξδνθνξίαο. 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνζηαζεξνπνηεηηθά, είλαη ε 

ηεξάζηηα εμάξηεζε πνπ έρνπλ πιένλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα απφ ην wholesale δαλεηζκφ 

http://scholar.google.gr/citations?user=SDEwIIIAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://scholar.google.gr/citations?user=SDEwIIIAAAAJ&hl=el&oi=sra
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(wholesale funding). Ζ θξίζε ηνπ 2007 έθαλε θαλεξφ φηη ε απμεκέλε εμάξηεζε απφ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ δαλεηζκφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ 

απνζηαζεξνπνηεηηθψλ δπλάκεσλ κέζα ζην ζχζηεκα. Οη ηξάπεδεο κεηαζρεκαηίδνπλ 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε καθξνρξφληεο απαηηήζεηο. Υξεκαηνδνηνχλ ηηο 

καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπο (π.ρ. δάλεηα), κε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

(θαηαζέζεηο θαη έθδνζε αμηφγξαθσλ ζηελ αγνξά ρξήκαηνο) (Αληδνπιάηνο (2011)). 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ νη ηξάπεδεο απνκαθξχλνληαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή, είλαη ν έληνλνο 

αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ επελδπηηθψλ 

ηδξπκάησλ.  Οη ηξάπεδεο γηα λα απμήζνπλ ηελ wholesale βάζε, πξνζπαζνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ κεγάιεο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, θξαηηθνχο θαη δεκνηηθνχο 

θνξείο ηφζν εγρψξηνπο φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Μπνξνχκε λα ζπλζέζνπκε ηνλ 

wholesale δαλεηζκφ κε ηελ ηάζε γηα απμεκέλε κφριεπζε αθνχ ν wholesale δαλεηζκφο 

απνηέιεζε ην θπζηθφ επαθφινπζν ηεο απμεκέλεο ηάζεο γηα κφριεπζε. 

Σν βέιηηζην κείγκα θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο έρεη αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ελφο 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ην νπνίν λα είλαη κεξηθψο θεθαιαηνπνηεκέλν απφ κεηνρηθφ 

θεθάιαην, γηα λα κπνξέζνπλ θαη νη επελδπηέο ηνπ λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα 

λα παξαθνινπζνχλ κε απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηφρεπζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ έθζεζε πνπ έρεη αλαιάβεη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα (retail 

banking, wholesale banking, private banking). Ζ ζχλζεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ρξένπο θαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο λα ιακβάλεη θεθάιαηα απφ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο 

δίλνπλ ηα απαξαίηεηα ζήκαηα ζηελ αγνξά θαη ζηνπο δξψληεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο άληιεζαλ ξεπζηφηεηα κέζσ ηνπ ELA γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο, κία εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε απνπιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ εμσηεξηθνχ (wholesale funding) ιφγσ κε δπλαηφηεηαο αλαλέσζεο ηνπ 

δαλεηζκνχ.  
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Γξάθεκα 4: Πεγέο θαη ρξήζεηο  κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ                        

ζπζηήκαηνο 

Σέινο επηζεκαίλεηαη ζεσξεηηθά (Huang, Ratnovski (2008)) φηη νη wholesale 

ρξεκαηνδφηεο δελ είλαη πξφζπκνη λα κπνπλ ζε κηα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ε νπνία 

έρεη ηεξάζηην θφζηνο, ελψ επηζεκαίλεηαη επίζεο φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηνπο 

δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα απφζπξζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζα είλαη 

κηα αληίδξαζε απέλαληη ζηα ζνξπβψδε θαη αλππφζηαηα ζήκαηα πνπ ζα ιάβνπλ ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο, θέξλνληαο ζε δχζθνιε ζέζε αθφκε θαη 

θεξέγγπνπο νξγαληζκνχ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ άκεζε 

ξεπζηνπνίεζε κεηαδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλε θαη ζην 

ππφινηπν ζχζηεκα δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα αχμεζε ηεο 

ζπζηεκηθήο αζηάζεηαο. Ζ αλσηέξσ άπνςε έρεη ζεκειησζεί θαη εκπεηξηθά απφ ηνπο 

Ivashina θαη Scharfstein (2010) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηνπ 2007. 

Δπίζεο νη Andrian θαη Shin (2010) επηζεκαίλνπλ φηη o wholesale δαλεηζκφο είλαη απηφο 

πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξνθπθιηθνχ ραξαθηήξα ηεο κφριεπζεο. 

Τπνζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηνπο απηή αλαθέξνληαο φηη ππάξρεη θαζνδήγεζε απφ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο αγνξάο θαζψο ππάξρεη πξνζαξκνγή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλάινγα κε ηηο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επίηεπμε 

άκεζεο ηζνξξνπίαο. 
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Ο δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη επεξεάδεη θαη απηφο κε ηνλ 

δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. Ο δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο απνηειεί ηνλ 

θχξην ηξφπν βξαρπρξφληαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο. Ο δηαηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά βξαρππξφζεζκσλ θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ρσξίδεηαη ζε δαλεηζκφο κε εμαζθαιίζεηο, δαλεηζκφο ρσξίο εμαζθαιίζεηο 

θαη αληαιιαγή ρξεκαηηθψλ ξνψλ.  

Ο δαλεηζκφο ρσξίο εμαζθαιίζεηο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, δείρλεη ηελ ξεπζηφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο, κέζσ ηεο ζχλαςεο δαλείσλ ζχληνκνπ δηαζηήκαηνο, ζπλήζσο 

κηαο κέξαο ή κηαο εβδνκάδαο, νη ηξάπεδεο κεηαμχ ηνπο κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ 

θεθάιαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηα γηα λα θαηαθέξνπλ 

λα θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηξίηνπο. Ο δαλεηζκφο γίλεηαη απφ ηξάπεδεο κε 

θεθαιαηαθφ πιεφλαζκα.  Ζ επηηνθηαθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ηεο 

δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ησλ επηηνθίσλ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο νθείιεηαη, ζηνλ 

ζπλππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο δαλεηνδνηνχκελεο ηξάπεδαο, δεδνκέλνπ 

πσο απηά ηα δάλεηα είλαη ρσξίο εμαζθαιίζεηο. Ο δαλεηζκφο κε εμαζθαιίζεηο, γίλεηαη κε 

ηελ κνξθή ησλ Repos. Σέινο ε αληαιιαγή ρξεκαηηθψλ ξνψλ, αθνξά θπξίσο ηηο 

αληαιιαγέο ζηαζεξνχ κε θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ.   

ίγνπξα ν δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο απνηειεί έλα δίρηπ αζθαιείαο γηα αξθεηέο ηξάπεδεο 

αιιά παξάιιεια απμάλεη θαη ηνλ θίλδπλν αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ απφ ηελ πηζαλή 

αδπλακία κηαο ηξάπεδαο πνπ ρξσζηά θεθάιαηα ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά. Ο 

Ννκπειίζηαο νηθνλνκνιφγνο ηνπ 2014 Tirole έρεη αλαθέξεη ηνπο απμεκέλνπο θίλδπλνπο 

πνπ εκθαλίδεη απηή ε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη κέρξη θαη ηελ ζπζηεκηθή 

θξίζε (Rochet, Tirole (1996)). 

Αλαθνξηθά κε ηελ βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ην ζέκα, ζπλαληάκε γηα κηα αθφκε θνξά 

δηρνγλσκία γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζηελ ππνζηήξημε δπλάκεσλ 

πνπ νδεγνχλ ζηελ ζπζηεκηθή αζηάζεηα. Ζ ζηελή εμάξηεζε αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο γηα 

ηελ άληιεζε βξαρππξφζεζκσλ θεθαιαίσλ είλαη πνιχ πηζαλφ ζε πεξηφδνπο 

αβεβαηφηεηαο λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ζπζηεκηθήο αζηάζεηαο θαη δπζθνιίεο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηξαπεδψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη δελ αληινχλ 

θεθάιαηα απφ ηελ αγνξά ρξήκαηνο (Krause, Giansante (2012)). ίγνπξα φκσο δελ 

http://scholar.google.gr/citations?user=ZEDUm5UAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268112001242
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268112001242
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κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε, φηη ν δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο απνηειεί έλα δίρηπ 

αζθάιεηα γηα νιφθιεξν ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν (Afonso, Kovner, Schoar (2012)). 

  

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζε καο ζρεηηθά κε ην ηη επεξεάδεη ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα 

κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε αδηαθάλεηα πνπ επηθξαηεί 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο ζπζηεκηθήο αζηάζεηαο. 

Ζ αδπλακία πνπ παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ 

ηξαπεδψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ε αδηαθάλεηα εληνπίδεηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ησλ 

ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη αδπλακία 

εθηίκεζεο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζε κέζσ ηεο αδπλακίαο εθηίκεζεο ηεο θαζαξήο 

ζέζεο, ησλ κειινληηθψλ ηεο θεξδψλ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο εθάζηνηε 

ηξάπεδαο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ίδηα ε πνιππινθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη απηή 

πνπ γελλά ηελ αδηαθάλεηα, αθνχ θαη νη ίδηεο νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ, δελ είλαη 

ηθαλέο, λα εθηηκήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ε ηξάπεδά ηνπο, επίζεο 

αξθεηέο θνξέο ππάξρεη ε ηάζε λα επηιέγνληαη αδηαθαλήο ηξφπνη θεξδνθνξίαο γηα ηηο 

ηξάπεδεο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αδηαθάλεηαο 

απνηειεί ε αδπλακία απνηίκεζεο ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ελφο ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο.  

Ζ δπζθνιία εθηίκεζεο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ δαλείσλ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ε πνξεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, νη καθξννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο αιιά θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί, έηζη θαζίζηαηαη 

δχζθνιε ε πξφβιεςε ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο 

ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ δαλείσλ. Σέινο έλα δάλεην ην νπνίν 

δελ εμππεξεηείηαη, έρεη πξαγκαηηθή αμία  κηθξφηεξε ηεο νλνκαζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ε αμία ηνπ δαλείνπ είλαη ηφζε φζν ηα ρξήκαηα ηα νπνία αλακέλεη ε ηξάπεδα λα πάξεη, 

γη‟ απηφ ηνλ ιφγν νη ηξάπεδεο ζε θάζε λέν δάλεην πξνζζέηνπλ ζηηο δεκηέο απνκεηψζεσο 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο 1%-3%, ηεο αμίαο ηνπ δαλείνπ  (Αληδνπιάηνο (2011)). 

Σα ζηξεβιά θίλεηξα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, είλαη θαη απηά έλαο 

πηζαλφο παξάγνληαο αχμεζεο ηεο ζπζηεκηθήο αζηάζεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηξεβιά 

θίλεηξα είλαη απνηέιεζκα ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Οη ηξάπεδεο νδεγνχληαη 

http://scholar.google.gr/citations?user=eFpmC7wAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://scholar.google.gr/citations?user=TBLPnvoAAAAJ&hl=el&oi=sra
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πάληα απφ θίλεηξα πνπ ηνπο σζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο, 

αλαιακβάλνληαο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ππεηζέξρεηαη ν θίλδπλνο 

αθφκε θαη γηα ηελ ίδηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο ηξάπεδαο. ε απηή ηελ δηαδηθαζία αξθεηέο 

θνξέο εκθαλίδνληαη ζηξεβιά θίλεηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

ιαλζαζκέλα αθνχ νη δξψληεο ζην ζχζηεκα, θπξίσο νη θαηαζέηεο θαη νη ρξεκαηνδφηεο 

ησλ ηξαπεδψλ, δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε θαη  ηηο 

πξννπηηθέο ηεο ηξάπεδαο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ρεηξφηεξν ζελάξην, 

δειαδή ηελ πηψρεπζε ηεο ηξάπεδαο θαη λα δξνπλ αλαιφγσο.  

Ζ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο θαζηζηά επάισην ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ 

κεηαζηξνθή ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ, αθνχ κπνξεί λα ππάξρεη πιεξνθνξηαθή 

αζπκκεηξία ζε φηη  αθνξά ηελ γλψζε ηνπ επελδπηή ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ πξνθίι 

θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο, θάπνηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ αδηαθαλή ζρήκαηα αιιά θαη αδηαθαλή επελδπηηθά πξντφληα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα «εμσηηθά» ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ  θαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζηξεβιή εηθφλα γηα 

ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρνπλ, νμχλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα, επίζεο πιεξνθνξηαθή 

αζπκκεηξία κπνξεί λα ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ επελδπηψλ, έλα παξάδεηγκα είλαη ε 

θαηάρξεζε εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε δεκηνπξγεί δχν 

ζνβαξά πξνβιήκαηα, ηελ αληίζεηε επηινγή θαη ηνλ εζηθφ θίλδπλν. πκπεξαζκαηηθά  ε 

απμεκέλε αδηαθάλεηα πνπ παξνπζηάδεη ν θιάδνο θάλεη αξθεηά δχζθνιν απφ ηελ πιεπξά 

ησλ επελδπηψλ λα εθηηκήζνπλ αιιά θαη λα μερσξίζνπλ ηα πξαγκαηηθά «θαιά» 

επελδπηηθά πξντφληα θαη ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, κε απνηέιεζκα λα θαηεπζχλνληαη αξθεηά 

θεθάιαηα πξνο κε αζθαιή επελδπηηθά ζρήκαηα απμάλνληαο έηζη ηελ ζπζηεκηθή 

αζηάζεηα. 

Μηα απφ ηηο αηηίεο πνπ εκθαλίδεηαη ε πξνθπθιηθφηεηα ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξαπεδηθφ είλαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε αλάκεζα ζε 

ρξεκαηνδφηεο θαη ρξεκαηνδνηνχκελνπο. Σν θχξην πξφβιεκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη φηη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δελ έρεη θαηαθέξεη, ζηελ πεξίνδν 

ηεο άλζεζεο θαη ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηνπ θχθινπ, λα ζπζζσξεχζεη επαξθή θεθάιαηα 

ρσξίο επίζεο λα έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη κεραληζκνχο απνξξφθεζεο ησλ 

δπζθνιηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο (Μφζρνο, Υνξηαξέαο (2009)). Ζ ζχλδεζε ηνπ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο δελ είλαη ηθαλή απφ 

κφλε ηεο λα πξνθαιέζεη δπλάκεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ζπζηεκηθή αζηάζεηα.  

 

Αλ φκσο ζπλδπαζηνχλ κε ηελ ηάζε ησλ δξψλησλ λα ππνεθηηκνχλ ηνλ θίλδπλν ζε 

πεξηφδνπο αλάπηπμεο θαη λα ππεξεθηηκνχλ ηνλ θίλδπλν ζε πεξηφδνπο χθεζεο, κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα  νδεγήζνπλ ζε ζπζηεκηθή αζηάζεηα. 

ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηδηαίηεξα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζε κηα πεξίνδν 

αλάπηπμεο, λα απμάλνληαη νη έληνλεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ  κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχκε απμεκέλε θαη ηαρεία πηζησηηθή επέθηαζε, 

αχμεζε ηεο αμίαο ησλ εμαζθαιίζεσλ, ηερλεηά ρακειά επίπεδα δαλεηζκνχ, θαζψο επίζεο 

θαη απμεκέλε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν. Δπίζεο παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αλάπηπμεο φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δηαηεξνχλ ρακειά θεθαιαηαθά απνζεκαηηθά θαη 

ρακειέο πξνβιέςεηο γηα ηελ εκθάληζε δεκηψλ ζην κέιινλ, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν 

χθεζεο δεκηνπξγείηαη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε απφ απηή πνπ παξαηεξείηαη 

ζε πεξίνδν αλάπηπμεο. Κάπνηεο θνξέο ε κε νξζή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο χθεζεο θξχβεη ζηξεβιά θίλεηξα, θάπνηεο άιιεο, νθείιεηαη ζηε κε ζσζηή 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ.  Ζ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε, κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία γηα εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ησλ πηζησηηθψλ απσιεηψλ θαη ηεο δηάθξηζεο ησλ ηάζεσλ ζρεηηθά κε ην 

αλ απνηεινχλ πξνθπθιηθή ζπκπεξηθνξά ή επηδξάζεηο κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα. Δίλαη 

πνιχ πηζαλφ θαη κηα θαινζρεδηαζκέλε κεζνδνινγηθά κέζνδνο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αθνχ ε παξνπζία ζηξεβιψλ θηλήηξσλ 

ζα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα.   

Μηα ζηξέβισζε κπνξεί λα είλαη φπσο έρεη αλαθεξζεί, ηα δηαθνξεηηθά θίλεηξα αλάκεζα 

ζε δαλεηδφκελνπο θαη δαλεηζηέο. ε πεξηφδνπο άλζεζεο θαη επθνξίαο γίλεηαη αξθεηά 

δχζθνιν γηα ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληηιεθζνχλ θαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηε κε ζπκκεηνρή ζε πςεινχ θηλδχλνπ 

επελδχζεηο. Οη δξψληεο ζηνλ θιάδν ιεηηνπξγνχλ κε κηα ινγηθή αγέιεο πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο δξψληεο ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο. Ζ 

ζπκπεξηθνξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν αιιά θαη κε ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηνπο δξψληεο ζην 

λα ιάβνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο (Barber, Odean ( 2000)).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο
 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ  ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ θαη 

πσο απηφο επεξεάδεη ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. Αλαθέξνληαη ηξία ζεκαληηθά 

λνκνζρέδηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηα νπνία απειεπζέξσζαλ ηoλ θιάδν ησλ 

ηξαπεδψλ ζηηο ΖΠΑ θαη επεξέαζαλ ην ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην πνπ ζα 

εθαξκνζηεί ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν παγθνζκίσο. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα 

κέηξεζεο ηεο πγθέληξσζεο-Αληαγσληζκνχ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν.  

 

 

 

4.2 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ ΤΣΖΜΗΚΖ 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

 

4.2.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο απφ ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα,  ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη, απφ ηηο 

θαηλνηνκίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηνκέαο ησλ ηξαπεδψλ, απφ ηα θέξδε πνπ απνθνκίδνπλ 

νη ηξάπεδεο θαη ηέινο απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Σέινο ν αληαγσληζκφο ζπκβάιεη 

ηδηαίηεξα ζηνλ επεξεαζκφ ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θιάδνπ, φπσο ζα 

επηζεκάλνπκε παξαθάησ.  

Ζ βηβιηνγξαθία πξνζθάησο αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ην δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ηνλ επεξεαζκφ ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ κειέηε ησλ Boyd θαη De Nicolo 
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(2005) εξεπλά έλα κεγάιν φγθν βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην φηη φηαλ νη ηξάπεδεο 

αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν, επηιέγνπλ νξζνινγηθά πην 

επηθίλδπλεο επηινγέο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. Δπίζεο αλαθέξνπλ 

φηη απηή ε ηαθηηθή έρεη επεξεάζεη ηδηαίηεξα ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ηηο επνπηηθέο 

αξρέο. Σα δηθά ηνπο φκσο ζπκπεξάζκαηα δηαθέξνπλ αλαθέξνληαο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν επηθξαηεί κεγάιε ζπγθέληξσζε αιιά παξαηεξνχληαη κεραληζκνί 

πνπ σζνχλ ηηο ηξάπεδεο ζε παξφκνηεο ξηςνθίλδπλεο επηινγέο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο. 

Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα κειέηε πνπ θάλεη αλαθνξά ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζην πψο 

απηφο επεξεάδεη ηε ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα είλαη απηή ησλ Allen θαη Gale (2003). ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ φπνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη ν κεγαιχηεξνο 

αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο ζηαηηθήο 

απνδνηηθφηεηαο αιιά θαηά ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο. ηελ πνξεία ηεο κειέηεο 

θάλνπλ κηα αλάιπζε ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην θαηάιιειν επίπεδν αληαγσληζκνχ θαη 

ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο κε γλψκνλα ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. 

Δπίζεο κηα αθφκε κειέηε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα είλαη απηή ησλ Beck,  De Jonghe θαη Schepens (2013). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε εμεηάδεη κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ απφ αξθεηέο ρψξεο κε ζηφρν 

λα δείμεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ηξάπεδεο εμεηάδνληαο κηα επξεία γθάκα παξαγφλησλ φπσο είλαη ε 

θχζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, ην επνπηηθφ θαζεζηψο θαη νη ζεζκηθνί ξφινη πνπ 

επεξεάδνπλ. Καηαιήγεη ζην απνηέιεζκα φηη ε αζηάζεηα είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηεί 

κεηά απφ αχμεζε ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζε ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ απζηεξνί 

πεξηνξηζκνί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ, θαιά αλαπηπγκέλα ρξεκαηηζηήξηα, 

κεγάιεο αζθαιίζεηο θαηαζέζεσλ θαη πνιχ θαιά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο πίζησζεο. 

Ζ ελαζρφιεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε ηα δεηήκαηα ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηξαπεδψλ, 

ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γλσξίδεη άλζεζε. Ζ επίδξαζε ηνπ ζηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα 

ελδηαθέξεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Μειέηεο είηε ζεσξεηηθέο είηε εκπεηξηθέο αζρνινχληαη, 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, κε ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα αιιά 
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θαη θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε θνηλσληθή επεκεξία θαη ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ο εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη αξθεηά δχζθνιν λα απνηππσζεί κε αθξίβεηα. Δπίζεο ε εκπεηξηθή  

κέηξεζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί κέζα απφ έλα πνιχπιεπξν ζχλνιν πνπ επεξεάδεη 

ηδηαίηεξα ηνλ αληαγσληζκφ. Σν ζχλνιν απηφ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηνπο ηππηθνχο 

ζπληειεζηέο νξγάλσζεο γηα παξάδεηγκα ηα εκπφδηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην δίθηπν 

παξαγσγήο, δηαλνκήο αιιά θαη θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπλ 

νη ηξάπεδεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη δεκηνπξγείηαη έλαο αξθεηά πνιχπινθνο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ κε αξθεηνχο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε.  

Δίλαη αξθεηά δχζθνιν λα γίλεη πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν θαη λα εληνπηζηεί ε αθξηβήο ζπλεηζθνξά ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα αιιά θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θιάδνπ. Ζ 

ελαζρφιεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπζηεκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη εζηηαζκέλα ζε έλα θαη κφλν 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αιιά ζα πξέπεη λα επεμεξγάδεηαη έλα κεγάιν πιαίζην ζηφρσλ φπσο 

απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ φπσο είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ θιάδν, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αιιά θαη ε ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζε νιφθιεξν ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

 

 

4.2.2 Ζ ΑΝΟΓΟ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Ζ Μεγάιε Όθεζε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ απνηέιεζε κηα ηζηνξηθή θακπή ζηελ 

νηθνλνκηθή ηζηνξία. Σν δφγκα ηνπ laissez faire απνδείρηεθε κε ην ρεηξφηεξν ηξφπν σο 

αλαπνηειεζκαηηθφ. Μεηά ηελ Μεγάιε Όθεζε παξαηεξείηαη έλα θχκα παξεκβαηηζκνχ 

απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ. 

Οη δξάζεηο πνπ απνθαζίζηεθαλ απφ ηηο ξπζκηζηηθέο θαη επνπηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα αθνξνχζαλ ηελ πηνζέηεζε πεξηνξηζηηθψλ θαλφλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα θαη 
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πεξηνξηζηηθνί θαλφλεο είραλ σο ζηφρν λα πεξηνξίζνπλ θαη λα ξεκαηνπνηήζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ κε ηειηθφ ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ ζηαζεξφηεηα ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.    

Ζ πεξίνδνο απφ ην 1930 έσο ην 1970 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα πεξίνδνο ζρεηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κε απμεκέλν παξεκβαηηζκφ ζηελ 

νηθνλνκία, απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο ησλ θεπλζηαλψλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ. 

πλππήξραλ φκσο παξάιιεια κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία, 

ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κεηά ηελ πηψζε ηνπ Bretton Woods πξνσζήζεθε 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα ε απνξξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο φθεινο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ έθαλε δπλακηθή 

είζνδν ζηνλ ρψξν ηεο ηξαπεδηθήο, παξαηεξνχκε φηη πεξλάκε ζηελ επνρή ηεο ζχγρξνλεο 

πιένλ ηξαπεδηθήο. 

Ζ δηαδηθαζία απνξξχζκηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

έδσζαλ κηα ηεξάζηηα ψζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηνλ αλακφξθσζαλ ξηδηθά. 

Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη εκπφδηα ηνπ παξειζφληνο μεπεξάζηεθαλ. πσο γηα 

παξάδεηγκα ε θαηάξξηςε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ, ε δεκηνπξγία κηαο ηεξάζηηαο 

πνηθηιίαο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ππήξραλ, επίζεο 

ππήξμε δξαζηηθή κείσζε ζηα θφζηε πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ηξαπεδηθέο 

δηαδηθαζίεο, βειηίσζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο 

θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη θάζκαηνο. ιεο απηέο νη θαηλνηνκίεο 

επλφεζαλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.  

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ απφ ην ηέινο ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη χζηεξα 

απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ινηπφλ 

θπζηθφ φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηηο ΖΠΑ απνηειεί παξάδεηγκα θαη γηα 

πνιιά αθφκε ξπζκηζηηθά πιαίζηα ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ αλά ηνλ θφζκν. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ινηπφλ λα εμεηαζηνχλ ηξία λνκνζρέδηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ΖΠΑ 

ζρεηηθά κε ην ηξαπεδηθφ ηνπο ζχζηεκα. Σα λνκνζρέδηα απηά βνήζεζαλ ζηελ 

δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο ηξαπεδηθήο, ελίζρπζαλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

έδσζαλ ψζεζε ζε πνιχκνξθεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχζαλ ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.   
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Σν πξψην απφ απηά ηα λνκνζρέδηα είλαη ην Depository Institutions Deregulation and 

Monetary Control Act ηνπ 1980. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ λα 

θαηαθέξεη λα θέξεη ζε κηα ηζνξξνπία ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

απνηακηεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απνηακηεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο λα παξαρσξνχλ δάλεηα, αχμεζε ζηα 100.000 δνιάξηα ην φξην αζθαιίζεσο 

ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηέινο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο λα δεκηνπξγήζνπλ λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

φκσο αιιαγή πνπ επηθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ 

Regulation Q πνπ είρε εηζαρζεί απφ ην Glass Steagall ην 1933. Σν Glass Steagall θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην Regulation Q είραλ σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ άθξαηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα λα κελ νδεγεζεί ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία ζε κηα χθεζε φπσο απηή ηνπ 1929. Σν 1980 φκσο νη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο 

ηνπ Regulation Q ζεσξήζεθαλ αλαρξνληζηηθνί θαη θαηαξγήζεθαλ. Ζ θαηάξγεζε ηνπ 

Regulation Q αχμεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ αθαηξέζεθε κηα 

δηθιίδα αζθαιείαο πνπ πξνζηάηεπε ηηο κε απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο θαη πξνρσξνχζε 

ζε κηα νξζνινγηθή θαηαλνκή θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία. 

Σν επφκελν λνκνζρέδην πνπ αθνξά ηελ ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ θαη έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ είλαη ην Riegle–Neal Act ηνπ 1994. Σν 

ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην αθνξνχζε ηνλ γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ πνπ ππήξρε κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Πιένλ εμαιείθνληαη φινη νη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί θαη 

πξνσζείηαη ε επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ πέξα απφ ηα φξηα κηαο πνιηηείαο (Akhigbea, 

Whyte (2003)), ην απνηέιεζκα είλαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην ζα αλαδηακνξθψζεη πιήξσο ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Θα 

είλαη ην επηζηέγαζκα κηαο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ην 1970. Ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

παξαηεξνχκε φηη ζα μεθηλήζεη έλα ηεξάζηην θχκα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

ηξαπεδψλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ηεξάζηηνη ηξαπεδηθνί θνινζζνί (Clark, 

Wang, Aguirregabiria (2010)). Σν γεγνλφο απηφ άιιαμε εληειψο ηνπο φξνπο 

αληαγσληζκνχ ζην θιάδν. 

Οη αιιαγέο πνπ έθεξε ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην, θαηαξγψληαο  ηνπο γεσγξαθηθνχο 

πεξηνξηζκνχο έδσζε ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ 

http://scholar.google.gr/citations?user=wT3IFp8AAAAJ&hl=el&oi=sra
http://scholar.google.gr/citations?user=Ot8-8UgAAAAJ&hl=el&oi=sra
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ζπζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ, αλ θαη ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πιένλ γίλεηαη 

πην δχζθνιε ε παξαθνινχζεζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη γεληθά κέζσ ηνπ 

λνκνζρεδίνπ απμάλεηαη ε ζπζηεκηθή αζηάζεηα (Goetz, Laeven, Levine (2011)). Απηφ 

ζπλέβε γηαηί έγηλε πιένλ δπλαηή ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, βειηηψζεθαλ 

αξθεηέο δηαδηθαζίεο ησλ ηξαπεδψλ, δεκηνπξγήζεθαλ νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη θάζκαηνο 

(Mulloy, Lasker (1995)). Πέξα φκσο απφ ηα ζεηηθά έθεξε θαη θάπνηα αξλεηηθά. Σα 

κηθξφηεξα ηδξχκαηα γηα λα θαηαθέξνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ ηεξάζηην αληαγσληζκφ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε, ήηαλ έηνηκα λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. 

Σέινο ην λνκνζρέδην Gramm- Leach – Bliley Act ηνπ 1999 νινθιήξσζε κηα δηαδηθαζία 

απειεπζέξσζεο θαη απνξχζκηζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ. 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ επέηξεςε ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα αλαιάβνπλ έλα επξχηεξν 

απφ φηη ζην παξειζφλ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πιένλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ, ππεξεζίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο πνπ δελ 

ππάγνληαλ ζην ππξήλα ησλ εξγαζηψλ ηεο κέρξη ηφηε ηξαπεδηθήο (Al Mamun, Kabir 

Hassan, Van Lai (2004)). Ζ κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ φηη ζα έπξεπε λα εθηεινχληαη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο πνπ 

ππάγνληαλ φκσο ζηνλ έιεγρν ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. 

Σα ηξία απηά λνκνζρέδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απνηέιεζαλ κηα ζπλνιηθή δηαδηθαζία 

απειεπζέξσζεο ηνπ θιάδνπ ησλ ηξαπεδψλ ζηηο ΖΠΑ. Σν απνηέιεζκα ηνπο δελ ήηαλ 

νξαηφ κφλν ζηηο ΖΠΑ αθνχ ιεηηνχξγεζαλ ζαλ «θάξνο» γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

πξναλαγγέιινληαο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην πνπ ζα εθαξκνζηεί. 

ίγνπξα θαηάθεξαλ λα θαιχςνπλ θαη αξθεηέο λέεο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

θαη βνήζεζαλ ηδηαίηεξα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Καηάθεξαλ λα 

απμήζνπλ ξηδηθά ησλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ελ γέλεη. Παξάιιεια φκσο αχμεζαλ ηελ ηάζε  γηα εθκεηάιιεπζε ζηνλ θιάδν 

θαη αχμεζαλ ηα ζηξεβιά θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν γεγνλφο 

απηφ αχμεζε ηελ ζπζηεκηθή αζηάζεηα θαη έθεξε αξθεηνχο θαη λένπο πνιχπινθνπο 

θηλδχλνπο ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ.   

 

  

http://scholar.google.gr/citations?user=xYQmbicAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://scholar.google.gr/citations?user=rKgjgJQAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://scholar.google.gr/citations?user=XizBm0kAAAAJ&hl=el&oi=sra
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4.3 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κπνξνχκε 

λα αλαθέξνπκε φηη μεθηλά θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 κε ην γεληθφ παξάδεηγκα ηεο 

βηνκεραληθήο νξγάλσζεο Structure-Conduct-Performance ην νπνίν είλαη ην πξψην 

παξάδεηγκα πνπ ζα ζπλδέζεη ηελ δνκή κε ηελ απφδνζε (Hannan (1991)). Απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε εκπεηξηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, δνθηκάδεηαη κε ηελ SCP 

ππφζεζε. Ζ ππφζεζε SCP ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζήισζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ζπγθέληξσζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ  ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

απφδνζε ηνπο απφ θνηλσληθήο πιεπξάο. ε εκπεηξηθέο κειέηεο, πνπ έγηλαλ ζηελ 

Ακεξηθή παξαηεξήζεθε, πσο ζε αγνξέο κε κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα, νη ηξάπεδεο πιεξψλνπλ ρακειφηεξα επηηφθηα ζηηο θαηαζέζεηο, ηα 

νπνία δελ αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα επηηφθηα ηεο ειεχζεξεο  αγνξάο (open-

market) (π.ρ., Hannan θαη Berger (1991), Neumark θαη Sharpe (1992)) θαη ηα επηηφθηα 

ρνξεγήζεσλ είλαη πςειά (π.ρ., Berger θαη Hannan (1989), Hannan (1991)). Σα 

παξαπάλσ επξήκαηα ησλ κειεηεηψλ επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε γηα ηελ άζθεζε ηζρχνο 

ζηελ αγνξά (market power) κε ηελ ππφζεζε SCP.  Γηα ηελ ππφζεζε SCP κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα απιφ κέηξν ζπγθέληξσζεο φπσο είλαη ν δείθηεο Herfindahl-

Hirscchman (HHI) ή ε n-firm concentration ratio (CRn) (Berger, Demirguk-Kunt, 

Levine, Haubrich (2003)).  

H δνκή (structure) αλαθέξεηαη ζηελ δνκή πνπ έρεη ε αγνξά θαη νξίδεηαη κε βάζε ηε 

ζπγθέληξσζε πνπ παξνπζηάδεη ν θιάδνο. Ζ ζπκπεξηθνξά (conduct) είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνλ θάζε θιάδν, γηα παξάδεηγκα 

αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη αληαγσληζηηθή κεηαμχ ηνπο ή ππάξρεη ε ηάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπκπαηγληψλ. Ζ επίδνζε (performance) αλαθέξεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχ πνπ θαηέρεη ε θάζε επηρείξεζε ζηελ 

αγνξά. Ζ δνκή επεξεάδεη ηελ απφδνζε, είηε έκκεζα είηε άκεζα, γηα παξάδεηγκα 

ζχκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο ζηελ Ακεξηθή έρεη παξαηεξεζεί φηη φζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ζπγθέληξσζε, ηφζν κεηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. Μία αθφκε παξαηήξεζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ εκπεηξηθέο κειέηεο είλαη πσο επεξεάδεηαη ε επίδνζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν θαη ζπγθεθξηκέλα ε πςειή ζπγθέληξσζε, έρεη ζαλ 
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απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηζρχο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη ε δνκή ηεο εθάζηνηε αγνξάο δελ γίλεηαη λα απνηειεί ππνρξεσηηθά έλαλ εμσγελή 

παξάγνληα. Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεαζηεί απφ ηελ ίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δξψλησλ κέζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  

Αθφκε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή ηεο γεληθήο ζεσξίαο αληαγσληζκνχ. ηε 

γεληθή ζεσξία αληαγσληζκνχ γίλεηαη αλαθνξά ζην πψο είλαη δπλαηφ ε δνκή ηεο αγνξάο 

θαη ε είζνδνο ή έμνδνο απφ ηνλ εθάζηνηε θιάδν απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά, 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα, ε δνκή 

ηεο αγνξάο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαη αθνξά ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη δξψληεο κέζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Οη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο, θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ε αγνξά είλαη, ν ηέιεηνο 

αληαγσληζκφο, ην ακηγέο κνλνπψιην, ν κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο θαη ην νιηγνπψιην. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο αγνξάο εμαξηάηαη απφ ηέζζεξηο  παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ ζηελ αγνξά, ν δεχηεξνο είλαη ν ηχπνο ηνπ 

αγνξαδφκελνπ θαη πσιεζέληνο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ν ηξίηνο είλαη ν βαζκφο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, δειαδή ε επθνιία κε ηελ νπνία θάπνηνο κπνξεί λα εηζέιζεη ή 

λα απνρσξήζεη απφ ηελ αγνξά θαη ν ηειεπηαίνο αθνξά  ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο, ην θφζηνο θαη ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο (Salvatore (2007)).  

Ο βαζκφο θηλεηηθφηεηαο ησλ πφξσλ ζε έλα θιάδν κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ ηάζεσλ. χκθσλα κε ηελ 

FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), κεηαμχ ηνπ 1977 θαη ηνπ 2002 αλνίγνπλ 

ζηελ Ακεξηθή θάζε ρξφλν 215 λέεο ηξάπεδεο, κε ηελ είζνδν ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ 

ηξαπεδψλ θάζε ρξφλν ε απεηιή λενεηζεξρφκελσλ ζα έπξεπε λα είλαη πςειή, θάηη ην 

νπνίν δελ ζπκβαίλεη, δηφηη θαη ηα πνζνζηά ζπγρσλεχζεσλ θαη πησρεχζεσλ ηξαπεδψλ 

είλαη πςειά, ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ κεηψλεηαη ζηελ Ακεξηθή θαηά 253 

εηεζίσο. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ ζχκθσλα κε έξεπλεο είλαη ε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε θάπνηεο ηξάπεδεο, θάηη ην νπνίν είλαη θαη ε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία γηα έλαλ λενεηζεξρφκελν ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Οη αγνξέο πνπ είλαη 

δηεθδηθήζηκεο αξθεηέο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο πηέζεηο απεηιήο εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

θιάδν.  
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χκθσλα κε ηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter, ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα εζηηάδεη θαη ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη λα κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο. Γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν, ρξεηάδνληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα αξρηθή επέλδπζε θαζψο επίζεο θαη ε 

ζπκκφξθσζε ζην ζεζκηθφ, θαλνληζηηθφ πιαίζην. Έλα αθφκε παξάγνληα πνπ πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο νη λενεηζεξρφκελνη είλαη ηα πςειά θφζηε ιεηηνπξγίαο. ηηο 

ηξάπεδεο ε απεηιή ηνπ πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνχ είλαη πςειή, απηφ νθείιεηαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε ή φρη ζηηο ππάξρνπζεο ηξάπεδεο, ηελ θήκε ηνπο, ηα αληαγσληζηηθά ηνπο 

πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηελ εμππεξέηεζε ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

κεγέζε. Οη δπλάκεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία κηαο ηξάπεδαο πέξα απφ 

ηνπο λενεηζεξρφκελνπο είλαη, νη πξνκεζεπηέο, νη αγνξαζηέο θαη ηα ππνθαηάζηαηα.  

Οη πξνκεζεπηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο γηα ηηο ηξάπεδεο, ηνπο θαηαζέηεο, ηα 

ελππφζεθα θαη κε δάλεηα (mortgages and loans), νη ελππφζεθνη ηίηινη (mortgage-baked 

securities) θαη ηέινο ηα δάλεηα απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη πξνκεζεπηέο 

εμαζθαιίδνπλ γηα ηελ ηξάπεδα ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα  πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

εμππεξεηήζεη  ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο, θπξίσο δαλεηαθέο, δηαηεξψληαο παξάιιεια 

ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα ζε πνζνζηφ πνπ ηελ θαζηζηά βηψζηκε. Με ηνπο αγνξαζηέο ην 

θχξην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ αιιαγή ηξάπεδαο είηε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία πειαηψλ (π.ρ. δεκνηηθνί θνξείο), είηε κεγάινπ φγθνπ πειαηψλ.  

Πιένλ ε πξνζέιθπζε πειαηψλ απφ αληαγσλίζηξηεο ηξάπεδεο, αιιά θαη ε κεηαθνξά ηνπ 

θαηαζεηηθνχ, δαλεηαθνχ, αζθαιηζηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ελφο πειάηε είλαη πνιχ εχθνιε 

θαη κε κεησκέλν εάλ φρη αλχπαξθην θφζηνο γηα ηνλ πειάηε.  Σα ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα, ππεξεζίεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζπλήζσο δελ πξνέξρνληαη απφ 

αληαγσλίζηξηεο ηξάπεδεο, αιιά απφ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο αληαγσληζηέο (π.ρ. 

ρξεκαηνδφηεζε απφ απηνθηλεηνβηνκεραλίεο γηα αγνξά απηνθηλήηνπ κε πνιχ ρακειφ 

επηηφθην). 

Ζ γεληθή ζεσξία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο δηεθδηθεζηκφηεηαο θάλεη θαλεξφ φηη 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ θάησ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ αληαγσληζηηθέο ηάζεηο αθφκε θαη ζε ζπζηήκαηα ηα 

νπνία είλαη αξθεηά ζπγθεληξσκέλα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθάζηνηε επηρείξεζε δελ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ απνθνκίδνληαο ππεξβνιηθά θέξδε. Σέινο 
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παξαηεξείηαη επίζεο φηη αζέκηηεο πξαθηηθέο φπσο είλαη νη ζπκπαηγλίεο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ αθφκε θαη αλ ν θιάδνο έρεη αξθεηέο επηρεηξήζεηο. 

ε έλα γεληθφ πιαίζην ε απεηιή εηζφδνπ ή εμφδνπ απφ ηελ αγνξά απνηειεί έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ παξάγνληα επεξεαζκνχ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη επηρεηξήζεηο. ηνλ ηξαπεδηθφ φκσο θιάδν παξαηεξνχκε φηη δεηήκαηα 

φπσο ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, ε ηερλνινγία αιιά θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

επεξεάδνπλ άκεζα θαη δπλακηθά ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. Σέινο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν παξαηεξείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν, πσο νη κεγάιεο ηξάπεδεο πξνηηκνχλ λα 

απνθηήζνπλ ή λα ζπγρσλεπζνχλ κε άιιεο ηξάπεδεο, αληί λα μνδέςνπλ ρξήκαηα  γηα 

κάξθεηηλγθ, ή αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 

 

4.3.1 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα. 

Οη ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν έρνπλ αξρίζεη λα απαζρνινχλ ηελ νηθνλνκηθή θνηλφηεηα ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

αληαγσληζκνχ  πεξηνξίδνληαη γεσγξαθηθά θαη δέρνληαη ηελ απινπζηεπηηθή ππφζεζε ηνπ 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ (Gutierrez de Rozas (2007)). 

Δπίζεο γίλεηαη αδχλαην λα εθπνλεζεί κηα κειέηε ζε κεγάιν εχξνο ζε επίπεδν ρσξψλ ή 

πεξηθεξεηψλ γηαηί παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο ησλ εθάζηνηε 

ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, δηαθνξεηηθφ κέγεζνο απηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά θαζψο θαη ε ηάζε γηα αλάπηπμε ζπκπαηγληψλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.      
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4.4 ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 

 

Ο αληαγσληζκφο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν επεξεάδεη ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα αιιά 

είλαη αξθεηά δχζθνιν λα απνηππσζεί ην πφζν θαη κε πνην ηξφπν ηελ επεξεάδεη. Ζ 

ελδνγέλεηα πνπ ππάξρεη ζηελ δεκηνπξγία θηλδχλσλ θαη θξίζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

θάλεη αθφκε δπζθνιφηεξε ηελ απνηχπσζε ηνπο. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ θαηαλφεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη. 

Ζ αλάιεςε ξηςνθίλδπλσλ επηινγψλ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε  ησλ 

πηζαλνηήησλ ρξενθνπίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κηα κεηαζηξνθή ζηελ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε θαη ππεξηζρχεη ε άπνςε φηη 

ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο είλαη πηζαλφ λα κεηψζεη ηα επηθίλδπλα δαλεηαθά 

ραξηνθπιάθηα βνεζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επζηάζεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη φηη ε θζελή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ 

έδσζε κηα ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ αλαδήηεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ κε ζηφρν ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ηάζεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

επεξεάδνπλ δπλακηθά ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Δπίζεο αξθεηέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη παληθνί κπνξνχλ λα 

πξνθιεζνχλ ζε φια ηα είδε αληαγσληζκνχ (Northcott (2004)). Σν πξφβιεκα ησλ 

ηξαπεδηθψλ παληθψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θξίζεηο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε 

αδπλακία ζπληνληζκνχ ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ, ρσξίο απαξαίηεηα 

λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία ν ηξαπεδηθφο αληαγσληζκφο. Βέβαηα 

ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή ζπλέπεηα ζηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ κε 

απνηέιεζκα λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα παληθψλ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. 

Ο ηξαπεδηθφο αληαγσληζκφο είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεάζεη θαη ηελ δηαηξαπεδηθή 

αγνξά. Οη ηξάπεδεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη σο νη πην ηζρπξέο θαη κε κεγάιε ξεπζηφηεηα 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ ζα έρνπλ ζπλνιηθά αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Goldman Sachs ζηηο ΖΠΑ 

(Crotty (2009)).  Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα αξλεζνχλ ηελ παξνρή θεθαιαίσλ ή αθφκε 

http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=James+Crotty&sortspec=date&submit=Submit
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θαη λα κεηαθπιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζηφρν 

λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζε ηξάπεδεο πνπ δελ είλαη ηφζν ηζρπξέο. Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο πξνβιεκαηηθέο, αλίζρπξεο ηξάπεδεο ζε κηα δηαδηθαζία 

ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ γηα λα κελ θηλδπλεχζεη ε θαζαξή ηνπο 

ζέζε. 

Ο ηξαπεδηθφο αληαγσληζκφο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

παζεηηθνχ είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. 

 

 

 4.4.1 ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

  

ρεηηθά κε ηα κέηξα αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζακε λα ηα 

ρσξίζνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο δεηθηψλ. Αξρηθά είλαη νη δηαξζξσηηθνί δείθηεο πνπ θαηά 

βάζε βαζίδνληαη ζηελ δνκή ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο πνπ αλαιχνπλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία ζπλαληάκε ηνλ δείθηε HHI , ηνλ δείθηε ζπγθέληξσζεο (concentration ratio) 

θαζψο επίζεο θαη δείθηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην παξάδεηγκα δνκήο-ζπκπεξηθνξάο-

απφδνζεο. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία δεηθηψλ, πνπ νλνκάδνληαη κε δηαξζξσηηθνί, 

ζπλαληάκε δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηζρχ πνπ θαηέρεη ην εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ίδξπκα 

ζηελ αγνξά. Οη δείθηεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ν δείθηεο Lerner, ε statistic Rosse-

Panzar θαη Boone indicator. Σέινο ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ππάξρνπλ κέηξα πνπ κεηξνχλ 

ηελ δηεθδηθεζηκφηεηα ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Γειαδή ην πφζν εχθνια γίλεηαη ε 

πξφζβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζηνηρεία πνπ κεηξνχληαη είλαη ην πνηα θαη πφζν 

δχζθνια είλαη ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηελ ρνξήγεζε ηξαπεδηθψλ αδεηψλ θαζψο θαη 

πνηνο είλαη ν αξηζκφο ρνξήγεζεο αδεηψλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη βηβιηνγξαθηθά ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα ην πνηνο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο δείθηεο κέηξεζεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη 

αλσηέξσ δείθηεο κέηξεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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4.4.2 Herfindahl – Hirschman Index (HHI) 

 

Ο δείθηεο ΖΖΗ είλαη έλα ζηαηηθφ κέηξν ην νπνίν ππνινγίδεη ηνλ βαζκφ ζπγθέληξσζεο 

ζε κηα αγνξά. Ο δείθηεο Herfindahl ππνινγίδεηαη, κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

ηηκψλ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (Salvatore (2007)). 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σο 

αλψηαην φξην ν αξηζκφο ησλ πελήληα κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

Ο δείθηεο  Herfindahl ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

      ∑     

 

   

 

πνπ: MS = ην κεξίδην ηεο αγνξάο θαη παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή πνζνζηνχ. 

Ο δείθηεο είλαη δπλαηφ λα πάξεη ηηκέο αλάκεζα ζην 0 θαη ην 10000. Ζ ηηκή 0 ζεκαίλεη 

φηη ν θιάδνο είλαη εληειψο κε ζπγθεληξσκέλνο, ε άιιε αθξαία ηηκή πνπ είλαη ην 10000 

ζεκαίλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο απνηειεί κηα κνλνπσιηαθή αγνξά θαη εκθαλίδεη 

κεδεληθφ αληαγσληζκφ. Ζ κεηαθίλεζε απφ κηα ζρεηηθά κηθξή ηηκή ζε κηα κεγαιχηεξε 

είλαη έλδεημε φηη ν αληαγσληζκφο κεηψλεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν αιιά παξάιιεια 

φηη απμάλεηαη ηζρχο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θιάδν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν δείθηεο ΖΖΗ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν σο εξγαιείν 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη ζπγρσλεχζεηο ζηελ αληαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Rhoades (1993)). ρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ δείθηε αιιά θαη ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ εθάζηνηε θιάδν, 

σο ζεκείν αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην πνζνζηφ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ ππάξρεη ζην 

ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ην 50% ησλ απνηακηεχζεσλ πνπ θαηέρνπλ νη 

απνηακηεπηηθέο ηξάπεδεο. 

Έλα απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη φηη είλαη 

απιφο ζηελ ρξήζε ηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ αιιά παξάιιεια παξνπζηάδεη θαη επθνιία 

θαηαλφεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Δπίζεο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα ηδξχκαηα εθείλα πνπ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο 

αγνξάο απνδερφκελνο ηελ ηζρχνπζα ζεσξεηηθή άπνςε πνπ αλαθέξεη φηη ε κεγαιχηεξε 
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ζπγθέληξσζε παξαγσγήο ζε έλα κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (δειαδή έλα πςειφ 

πνζνζηφ ζηνλ δείθηε ΖΖΗ), κε φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ακεηάβιεηεο, απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα ελφο ρακεινχ επηπέδνπ αληαγσληζκφ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο φκσο παξνπζηάδεη θαη θάπνηα πξνβιήκαηα. Γηα λα έρνπκε 

ινηπφλ ζαθή απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη έλαο ζαθήο θαη πιήξεο θαζνξηζκφο 

ηεο αγνξάο αιιά θαη ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη γηα λα 

θαζνξηζηεί αθξηβψο ε αγνξά ζα πξέπεη λα έρνπλ μεθαζαξηζηεί κε ζαθήλεηα ηα φξηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα είλαη ζην δείγκα καο. ρεηηθά κε ην δήηεκα 

ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο ν δείθηεο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κέζσ ελφο ζαθνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γεσγξαθηθνχ πιαηζίνπ γηα λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζην 

ηέινο ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνπζίαζε πιαζκαηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Σέινο ζρεηηθά κε ηνλ δείθηε ΖΖΗ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ ζα πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη ε πςειή ζπγθέληξσζε κε ηελ πιήξε έιιεηςε αληαγσληζκνχ, νη πςειέο ηηκέο 

ηνπ δείθηε ΖΖΗ δελ απνηεινχλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο απνπζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

 

4.4.3 Concentration Ratio 

 

Ο δείθηεο concentration είλαη έλα ζηαηηζηηθφ κέηξν ην νπνίν ππνινγίδεη ηελ ζπλνιηθή 

παξαγσγή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. Ο 

δείθηεο concentration καδί κε ηνλ δείθηε ΖΖΗ απνηεινχλ ηα δηαξζξσηηθά κέηξα 

ππνινγηζκνχ ηεο ζπγθεληξψζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

Σν concentration ratio ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

     ∑  

 

   

 

πνπ SM = κεξίδην αγνξάο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ θιάδν 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε ιακβάλνπλ ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0% φπνπ ζεκαίλεη 

φηη ζηνλ θιάδν πθίζηαηαη ηέιεηνο αληαγσληζκφο θαη 100% φπνπ ζεκαίλεη φηη ζηνλ 
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θιάδν επηθξαηεί ην κνλνπψιην. Δπίζεο ηα επίπεδα ηνπ δείθηε ρσξίδνληαη ζε ρακειά, 

κεζαία θαη πςειά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ιακβάλεηαη ππφςε ζαλ θξηηήξην ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνπλ νη ηξεηο ή νη πέληε κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο.  

ηα ζεηηθά ηνπ δείθηε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη φπσο θαη ν ΖΖΗ είλαη απιφο θαη έρεη 

κεγάιε ηαρχηεηα ππνινγηζκνχ. Παξνπζηάδεη βέβαηα θαη αξλεηηθά ζηνηρεία. Σν βαζηθφ 

αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα κεξίδηα αγνξάο φισο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη δελ παξέρνληαη ζρεδφλ θαζφινπ ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ εθάζηνηε θιάδν. Σέινο 

δελ θαηαθέξλεη λα απνηππψζεη κε αθξίβεηα ηα επίπεδα αληαγσληζκνχ αιιά κεξηθέο 

κφλν ελδείμεηο. 

 

4.4.4 Lerner Index 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί κέηξν ην νπνίν ππνινγίδεη ηελ ηζρχ κηαο επηρείξεζεο 

ζηελ αγνξά. Γεκηνπξγφο ηνπ είλαη ν Lerner (1934).  

Ο  δείθηεο Lerner ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

   
    

 
 

πνπ P = ηηκή αγνξάο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε θαη MC = ην 

νξηαθφ θφζηνο. 

Ο δείθηεο κπνξεί λα ιάβεη ηηκέο απφ 0 πνπ ζεσξείηαη έλδεημε πςεινχ αληαγσληζκνχ θαη 

ηηκή 1 πνπ απνηειεί ην αλψηαην φξην θαη ππνδειψλεη φηη ε αγνξά είλαη κνλνπσιηαθή, 

επίζεο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο ζηελ κέηξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, παξνπζηάδεη βέβαηα 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή θαιήο πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ηελ ηηκή θαη ην 

νξηαθφ θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ εθάζηνηε θιάδν. ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

ζπγθεθξηκέλα ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη νμπκέλν αλ ζθεθηνχκε ηελ αδηαθάλεηα θαη 

ηελ πνιππινθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν θιάδνο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλεη. 
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4.4.5 Boone Indicator 

 

To 2005 ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Boone ν δείθηεο ζρεηηθψλ δηαθφξσλ θεξδψλ (RPD) . Ο 

δείθηεο θαηαθέξλεη λα ελζσκαηψζεη ζηνλ ππνινγηζκφ πνπ θάλεη, ηελ ππφζεζε 

κεηαθνξάο θεθαιαίσλ απφ ηηο κε απνδνηηθέο επηρεηξήζεηο ζηα πην απνδνηηθά ηκήκαηα 

ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν νη πην απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο 

θαηαθέξλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε φξνπο θέξδνπο ζε βάξνο ησλ άιισλ ηξαπεδψλ πνπ 

δελ είλαη εμίζνπ απνδνηηθέο θαη ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν 

απμάλεηαη φζν απμάλεη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κεηψλνληαη ηα εκπφδηα 

εηζφδνπ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ππνινγίδεηαη σο ε ειαζηηθφηεηα 

ησλ θεξδψλ πνπ παξνπζηάδεη κηα επηρείξεζε σο πξνο ην νξηαθφ ηεο θφζηνο. Γηα ην 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ειαζηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ε παιηλδξφκεζε ηνπ 

ινγαξίζκνπ ησλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο σο πξνο ην νξηαθφ θφζηνο ηεο ίδηαο 

επηρείξεζεο. 

Ο  δείθηεο Boone Indicator  ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

              
                        

                      
 

πνπ ζ αληαλαθιά ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηαμηλφκεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο,          , I ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο αγνξάο, δείθηε απνδνηηθφηεηαο Ν θαη π ην θέξδνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ο δείθηεο παίξλεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1, φπνπ 0 ζπλεπάγεηαη κε ηέιεην αληαγσληζκφ θαη 

1 έιιεηςε αληαγσληζκνχ. Ο δείθηεο έρεη δερηεί αξθεηή θξηηηθή (Schiersch, Schmidt- 

Ehmcke (2010)) θαη επηζεκαίλνληαη σο αξλεηηθά φηη ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαζψο επίζεο 

φηη ε άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξνπζηάδνπλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία 

ή ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. 
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4.4.6 Rosse – Panzar, H statistic  

 

Οη δπν κειεηεηέο Rosse θαη Panzar θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κέζνδν ε νπνία 

είλαη ηθαλή λα εμεηάζεη ην θαηά πφζν νη ζπκπεξηθνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθνληαη ζε 

απφιπηε αξκνλία κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ ή ηνπ κνλνπσιίνπ (Panzar, Rosse (1987)). 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δεκηνπξγείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ειαζηηθνηήησλ ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή εηζξνψλ. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ H-statistic πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ζηαζεξψλ απνηειεζκάησλ 

παιηλδξφκεζεο ζε panel data ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ θαη ππνζέηνπκε φηη ε νηθνλνκία 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε καθξνρξφληα ηζνξξνπία. 

Ζ κνξθή ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο:  

               ∑           

 

   

                

πνπ         = ηα ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ θάζε επηρείξεζε I ζηνλ ρξφλν t πξνο ην 

ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,          είλαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εηζξνψλ θαη 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο: ηνλ ιφγν ησλ επηηνθηαθψλ εμφδσλ πξνο ηηο ζπλνιηθέο 

θαηαζέζεηο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο, επίζεο απφ ηνλ ιφγν 

εμφδσλ πξνζσπηθνχ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηέινο απφ ηνλ ιφγν ησλ 

ππφινηπσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εμφδσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ,      

ηζνχηαη κε ηνλ πίλαθα εμσγελψλ κεηαβιεηψλ θαη ηέινο      είλαη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο. 

Τπφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη κηα αχμεζε 

ηεο ηηκήο ησλ εηζξνψλ κπνξεί λα απμήζεη ηζφπνζα ην νξηαθφ θφζηνο αιιά θαη ηα 

ζπλνιηθά έζνδα. Τπφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ κνλνπσιίνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη κηα 

αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ εηζξνψλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ νξηαθνχ 

θφζηνπο, παξάιιεια ηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηέινο ηελ κείσζε ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

ην H-statistic κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηνλ εμήο ηξφπν: 
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   ∑  

 

   

 

πνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Ζ < 0 κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη κνλνπψιην, επίζεο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ 0 < Ζ < 1θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ έρνπκε Ζ = 1. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αληηκεησπίδεη φκσο θαη θάπνηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα ζηα αξλεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζηηθέο 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ εθάζηνηε ηξαπεδψλ πνπ εξεπλνχκε. 

Δπίζεο ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαιήγεη ε κεζνδνινγία ηνπ H-statistic είλαη φηη νη 

απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ νδεγνχλ ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη ην νξηαθφ θφζηνο ζε 

κηα δηαθνξεηηθή κεηαβνιή ζε αηειψο αληαγσληζηηθέο αγνξέο, απνθηά εγθπξφηεηα κφλν 

αλ βξηζθφκαζηε ζε ηζνξξνπία, έλα θαηλφκελν ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζπάλην. Σέινο 

ζηα αξλεηηθά κπνξεί λα θαηαινγηζηεί ην φηη δελ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο δηαθνξέο 

πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα ππφ έξεπλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο
 

Ο ΤΣΖΜΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο θαζψο θαη κέηξα 

αμηνιφγεζεο ηνπ. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε πσο δελ ππάξρεη έλαο ζαθήο 

νξηζκφο πεξί ηνπ ηη είλαη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο, αιιά παξαηεξνχληαη θνηλά ζηνηρεία 

κεηαμχ ησλ νξηζκψλ. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ θαη 

πσο απηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. 

 

 

 

5.2 ΤΣΖΜΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

O φξνο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θίλδπλν 

πνπ αληηκεησπίδεη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο. Ζ αηηία είλαη ιφγσ ησλ ζθνδξψλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρεη ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκία κηα απνηπρία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε θξίζε ηνπ 2007 θαη ε θξίζε ησλ Σίγξεσλ ηεο 

Αλαηνιήο. 

Αλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ γεληθφ νξηζκφ γηα ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν ζα κπνξνχζακε 

λα αλαθέξνπκε φηη είλαη ν θίλδπλνο γηα εκθάληζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ή απνηπρηψλ 

ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη είηε 

απνηειέζκαηα αζηνρηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ είηε θάπνηνπ ηνκέα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ζε παγθφζκην επίπεδν (Batrancea, Bechis (2013)). 
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Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ηνλίζνπκε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαζχλδεζε 

πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, ην 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά πνιιαπιαζηαζηηθέο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε νιφθιεξν ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απφ κηα πηζαλή απνηπρία . 

 

 

5.2.1 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΤΣΖΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

Αλ εμεηάζνπκε ηε βηβιηνγξαθία κε πξνζνρή ζα θαηαιάβνπκε φηη δελ ππάξρεη έλαο 

ζαθήο νξηζκφο πεξί ηνπ ηη είλαη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο. ίγνπξα κηα ζεηξά απφ ηνπο 

νξηζκνχο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί έρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία, αιιά θαλέλαο δελ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζπκπεξηιακβάλεη ηα πάληα, δελ απνηειεί δειαδή έλαλ πιήξσο 

νινθιεξσκέλν νξηζκφ. 

Σα θνηλά ζεκεία πνπ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζηνπο νξηζκνχο πνπ δηαρξνληθά έρνπλ 

δηαηππσζεί είλαη αξρηθά ε χπαξμε ελφο ζνθ πνπ είλαη ηθαλφ λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη λα επεξεάζεη ηδηαίηεξα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη Bartholomew θαη  Whalen (1995) αλαθέξνπλ ηνλ φξν ζπζηεκηθφ 

θίλδπλν ζαλ έλα γεγνλφο πνπ είλαη ηθαλφ λα θέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα φρη κφλν ζε 

κηα κηθξή κεξίδα ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ αιιά ζε νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν  αλαθέξεηαη θαη ν Mishkin (1999) αθνχ νξίδεη ηνλ ζπζηεκηθφ 

θίλδπλν σο «ηελ πηζαλόηεηα ελόο απξνζδόθεηνπ θαη κε αλακελόκελνπ γεγνλόηνο πνπ 

δηαηαξάζζεη ηελ απξόζθνπηε ξνή ηωλ πεξηνξηζκέλωλ θεθαιαίωλ ζηηο πην απνδνηηθέο 

κνλάδεο ηεο νηθνλνκίαο». ρεδφλ κε παξφκνην ηξφπν νξίδνπλ ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν 

θαη νη Bordo, Mizrach θαη Schwartz (1998) αθνχ αλαθέξνπλ φηη είλαη έλα ζνθ πνπ 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί αλάκεζα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ 

θαη πνπ ζην ηέινο έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, 

δεκηνπξγψληαο αζηάζεηα. 

Αξθεηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη νξηζκνί πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

ζηελ επίδξαζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν αλάιπζεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη νξηζκνί επηθεληξψλνληαη ζηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο απφ ηε κεηαθνξά ηνπ 

ζνθ ζηα δηάθνξα κέξε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα ν Kaufman δίλεη ηνλ 

νξηζκφ πεξί ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ σο ηελ πηζαλφηεηα κηαο αιπζηδσηήο πηψζεο 
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δηαζπλδεδεκέλσλ ληφκηλν. Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο είλαη ζχκθσλνο θαη κε ηνλ νξηζκφ 

πνπ δίλεη ην Federal Reserve (2001). 

 

Ζ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (2001) δίλεη έλαλ θάπσο δηαθνξεηηθφ νξηζκφ γηα ην 

ηη είλαη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο. Αλαθέξεη φηη είλαη κηα πηζαλφηεηα γηα απνηπρία ελφο 

ζπκκεηέρνληα, ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο κε απνηέιεζκα λα σζήζεη ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηνπ ζηελ ρξενθνπία, 

ελδπλακψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο γηα κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε ζην ζχζηεκα.  

ζνη νξηζκνί αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ ζηελή 

δηαζχλδεζε θαη ηελ ζπζρέηηζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα λα 

κπνξέζεη ε αιπζηδσηή αληίδξαζε λα γίλεη πξάμε. Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε θαηεγνξία 

νξηζκψλ ε νπνία απνδέρεηαη ηελ χπαξμε ελφο θαη κφλν ζνθ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, 

ρσξίο λα ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε άκεζεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δξψλησλ 

γηα λα πξνθιεζεί ε ζπζηεκηθή αζηάζεηα.  

Έλαο γεληθφηεξνο νξηζκφο πεξί ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ δίλεηαη απφ ηνπο De Bandt θαη 

Hartman (2000). Οη δπν κειεηεηέο πξνζπαζνχλ λα απνζαθελίζνπλ κηα νιφθιεξε ζεηξά 

απφ έλλνηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν. ηελ αξρή θάλνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα λα απνζαθελίζνπλ ην ζπζηεκηθφ γεγνλφο κέζσ κηαο ζηελήο θαη κηαο 

επξείαο έλλνηαο. Με ηελ ζηελή έλλνηα αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ε 

εμάπισζε «θαθψλ» εηδήζεσλ γηα έλαλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ή κηα νιφθιεξε 

αγνξά επηθέξεη αξλεηηθέο εμειίμεηο γηα κηα ζεηξά απφ άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

ή αθφκε θαη γηα νιφθιεξα θνκκάηηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επξεία έλλνηα πνπ δίλνπλ ζηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν, είλαη απαξαίηεηε 

ε χπαξμε ηνπ domino effect, κε απνηέιεζκα ν επξχο νξηζκφο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ 

λα είλαη ηθαλφο λα ζπκπεξηιάβεη, εθηφο απφ ην γεγνλφο πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ, 

ηαπηφρξνλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ έλα επξχ ζπζηεκηθφ ζνθ.  

Με ηελ ζηελή έλλνηα ησλ δπν κειεηεηψλ, έλα ζπζηεκηθφ γεγνλφο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ηζρπξφ αλ νη ζπκκεηέρνληεο πνπ επεξεάζηεθαλ ζε δεχηεξν ρξφλν 

γίλνληαη απνδέθηεο αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ ζνθ, ην 

απνηέιεζκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο «κφιπλζε». Αδχλακν ζεσξείηαη έλα ζπζηεκηθφ 
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γεγνλφο φηαλ θαη κε ηελ ζηελή αιιά θαη κε ηελ επξεία έλλνηα δελ επηθέξεη ζνβαξέο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Άξα σο ζπζηεκηθφο 

θίλδπλνο νξίδεηαη ε εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκηθψλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ 

νπζηαζηηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη επεξεάδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε βάζε ηελ ηζρπξή έλλνηα.  

Κιείλνληαο ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πεξί ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ αμίδεη λα 

αλαθεξζνχκε ζηελ ζεσξεηηθή εξγαζία ησλ Goodhart, Sunirand θαη Tsomocos (2006) 

πνπ απνηειεί έλα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν πιαίζην πεξί ηνπ ηη είλαη ν ζπζηεκηθφο 

θίλδπλνο. 

Οη ηξείο κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο είλαη απνηέιεζκα αξρηθά 

ηεο δπλακηθήο δηάρπζεο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, δεπηεξεπφλησο ελφο ζνθ ζε 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη έκκεζα απνηέιεζκα 

πνπ πξνθαιείηαη  απφ ηηο νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. 

Σέινο ζα πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε θάπνηνπο κεραληζκνχο θαη έλλνηεο πνπ 

ζπλαληψληαη αξθεηά ζπρλά ζηε ζπδήηεζε πεξί ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Αξρηθά ν φξνο 

ηδηνζπγθξαζηαθφ ζνθ. Με ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθεηαη ην ζνθ πνπ επεξεάδεη ζε πξψην 

ζηάδην ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο θαη κφλν ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ ή ελφο 

κεκνλσκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα πξνθιεζεί γηα παξάδεηγκα απφ ηελ 

πςειή κφριεπζε ή απφ θάπνην εμσηεξηθφ παξάγνληα, θαη ζε έλα χζηεξν ζηάδην είλαη 

πηζαλφ λα επεξεάζεη ηελ ππφινηπε νηθνλνκία (Mistrulli (2011)). 

Ο φξνο ζπζηεκηθφ ζνθ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη επεξεάδεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ είλαη ν 

κεραληζκφο πνπ κεηαδίδνληαη ηα ζνθ ζηνπο δξψληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. ίγνπξα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε κεηάδνζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ησλ ζνθ είλαη απνηέιεζκα θαη θπζηθή εμέιημε ηεο απνζηαζεξνπνηεηηθήο 

δηαδηθαζία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα πνπ 

αληηκεησπίδεη κε ζηφρν ηελ εχξεζε κηαο λέαο ηζνξξνπίαο.  

ίγνπξα είλαη πηζαλφ λα γελλεζεί ην εξψηεκα αλ ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ή κηα λέα κεηάβαζε ζε έλα λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο. Οη απφςεηο 

ησλ κειεηεηψλ δηαθέξνπλ θαη δελ κπνξεί λα δνζεί κηα εληειψο μεθάζαξε απάληεζε. 

http://scholar.google.gr/citations?user=bi-HMPcAAAAJ&hl=el&oi=sra
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ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηνλ 

ζπζηεκηθφ θίλδπλν. 

 

 

5.2.2 ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο κέηξεζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζπλαληάκε ην ίδην πξφβιεκα 

κε ηελ κέηξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Μέζα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ δελ έρεη 

θαηαθέξεη λα επέιζεη ε ζπλαίλεζε γηα έλαλ απνδεθηφ επξέσο πνηνηηθφ δείθηε πνπ ζα 

είλαη ηθαλφο λα ελεκεξψλεη έγθαηξα γηα ηελ χπαξμε κηαο ζπζηεκηθήο θξίζεο. 

Χο θπξίαξρε ηάζε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νη κέζνδνη forward looking πνπ είλαη 

ηθαλέο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αληζνξξνπίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη κπνξνχλ λα 

ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά έγθαηξα γηα ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο κηαο ζπζηεκηθήο θξίζεο 

θξίζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά απφ κειέηεο πνπ εθπνλεί ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα (Schwaab, Koopman, Lucas (2011)). 

Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ βηβιηνγξαθηθά  ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. ηελ πξψηε θαηεγνξία δίλεηαη έκθαζε ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη κειεηάηαη ζχκθσλα κε απηά θαηά πφζν ε ηξάπεδα κπνξεί 

λα αληέμεη ζην ζνθ θαη πσο κπνξεί λα επεξεάζεη ιφγσ ησλ κεγεζψλ ηεο θαη ηηο άιιεο 

ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλαιχνληαη 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο φπσο είλαη ηα credit spreads, νη 

ηηκέο ησλ κεηνρψλ, ηα CDS, γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ 

ζπζρέηηζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κε άιιεο αγνξέο. ηελ ηξίηε θαηεγνξία αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, κειεηψληαη νη πξννπηηθέο ηεο ηξάπεδαο, κε πξνζνκνηψζεηο 

δηαθφξσλ ζελαξίσλ ψζηε λα θαηαλνεζεί ην κέγεζνο πηζαλψλ κειινληηθψλ δηαηαξαρψλ 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

Καη νη ηξεηο ηχπνη αλαιχζεσλ, εμεηάδνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαη απφ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ (π.ρ. πηζησηηθφ θίλδπλν, 

θίλδπλν ρψξαο, θίλδπλν αγνξάο), αιιά θαη απφ ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ηνπο (π.ρ. 

θίλδπλν ρξεκαηνδφηεζεο), θαζψο επίζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο (π.ρ. 

ξεπζηφηεηα). Τπάξρνπλ δχν θχξηεο ηάζεηο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ε 

http://scholar.google.gr/citations?user=UDdjcsYAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://scholar.google.gr/citations?user=B38VbEMAAAAJ&hl=el&oi=sra
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άκεζε κέηξεζε φπνπ γίλεηαη ε ρξήζε αλαιπηηθψλ κνληέισλ θαη ε έκκεζε φπνπ γίλεηαη 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ. 

Καηά θφξνλ ρξεζηκνπνηνχληαη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο δεηθηψλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. ηελ πξψηε θαηεγνξία ζπλαληάκε δείθηεο πνπ είλαη αξγά 

κεηαβαιιφκελνη κε ρακειή ζπρλφηεηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή αθφκε θαη απφ καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηελ δεχηεξε 

θαηεγνξία ζπλαληάκε δείθηεο πνπ είλαη πςειήο ζπρλφηεηαο θαη είλαη βαζηζκέλνη ζηηο 

ηηκέο ηεο αγνξάο θαη ηα επηηφθηα. Καη νη δπν θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία δεηθηψλ ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα είλαη απνηειέζκαηα δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο κε ζηφρν ηελ 

απφθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Δπίζεο 

επηζεκαίλεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ άκεζα ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζε έλα ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο αλαθέξεηαη φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα πξνβιέςνπλ κηα ζπζηεκηθή θξίζε αθνχ 

έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξνβιεπηηθή δπλαηφηεηα. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ζπλαληνχκε θάπνηα πξνβιήκαηα παξφηη απηή ε θαηεγνξία 

είλαη πην ηθαλή ζην λα ελζσκαηψλεη ηαρχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ππνθείκελα 

εθκεηάιιεπζεο θαη αιινίσζεο αθνχ ππεηζέξρνληαη θεξδνζθνπηθά ζπκθέξνληα. Δπίζεο 

ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εηζρσξήζνπλ θαη δεηήκαηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο, ην γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αιινίσζε ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Σα κέηξα κέηξεζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ είλαη ηθαλά λα καο παξέρνπλ ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηηο αληζνξξνπίεο πνπ ππάξρνπλ θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο 

ζπζηεκηθνχ επεηζνδίνπ είλαη φκσο αδχλακα ζην λα κπνξέζνπλ κε αθξίβεηα λα 

πξνβιέςνπλ ηνλ αθξηβή ρξφλν εθδήισζεο κηαο ζπζηεκηθήο θξίζεο, γεγνλφο πνπ έγηλε 

επξέσο γλσζηφ κε ηελ θξίζε ηνπ 2007. ηελ θξίζε ηνπ 2007 παξαηεξνχκε φηη ηα 

πνζνηηθά ππνδείγκαηα ήηαλ πιήξσο αλεπαξθή ζηελ πξφβιεςε ηεο εθδήισζεο ηεο 

θξίζεο. Οη πνζνηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα (κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο χθεζεο ηνπ 2007) δελ κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ δεδνκέλα φπσο είλαη ν 
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αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ηα ζηξεβιά θίλεηξα πνπ εκθαλίδνληαη θαη είλαη ηθαλά λα 

επεξεάζνπλ νιφθιεξε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 2007 αλαπηχρζεθαλ πνιινί δείθηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ πξνηείλεη κηα ζεηξά δείθηεο. Οη δείθηεο απηνί νλνκάδνληαη MPIs & FSIs, ηνπο 

δείθηεο απηνχο ζα κπνξνχλ λα ηνπο κειεηνχλ νη επνπηηθέο αξρέο θαη λα βγάδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ελφο 

πηζησηηθνχ επεηζνδίνπ (Agresti, Baudino, Poloni, (2008)). Οη δείθηεο MPIs είλαη 

απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν ελψ νη FSIs ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ κειέηε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο.  

Πέξα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ δεκηνπξγία δεηθηψλ γηα ηελ 

κέηξεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, αξθεηνί κειεηεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ δείθηεο κε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πηζησηηθψλ 

επεηζνδίσλ. Αξρηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνλ δείθηε ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ηνπ Lehar (2005). Ο ζπγθεθξηκέλνο κειεηεηήο 

πξνηείλεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηππηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ξπζκηζηηθέο 

αξρέο θαη απαηηνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ εζσηεξηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ. ην ππφδεηγκά ηνπ ν Lehar ρξεζηκνπνηεί έλα δείγκα απφ δηεζλείο ηξάπεδεο 

απφ ην 1988 έσο ην 2002 θαη εθηηκά ηε δπλακηθή θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδψλ. Με απνηέιεζκα λα κπνξεί λα βγάιεη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Έλαο αθφκε δείθηεο κέηξεζεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ είλαη απηφο ησλ Segoviano θαη 

Goodhart (2009) πνπ νλνκάδεηαη Multivariate Densities. Οη δπν κειεηεηέο κέζα απφ ηελ 

έξεπλά ηνπο παξνπζηάδνπλ έλα ζχλνιν ηξαπεδηθψλ κέηξσλ ζηαζεξφηεηαο 

ελζσκαηψλνληαο γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ  αλεζπρίαο (distress) 

θαη εμάξηεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. ηελ κέζνδφ ηνπο ελζσκαηψλνπλ θαη ηηο αιιαγέο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, θάλνληαο έηζη δπλαηή ηελ αλάιπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο απφ 

ηξεηο αθφκε νπηηθέο γσλίεο. Οη ηξείο νπηηθέο γσλίεο πνπ ελζσκαηψλνπλ είλαη ν 

εληνπηζκφο ηεο θνηλήο αλεζπρίαο ζην ζχζηεκα, ε δπζθνξία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδψλ θαη ηέινο νη δπλακηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα.   
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Μηα αθφκε κέζνδνο πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2007 είλαη απηή ηνπ κειεηεηή  

Zambrana (2010) ηεο νκνζπνλδηαθήο ηξάπεδαο ηνπ Cleveland. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

αλαπηχζζεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζην επξσπατθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ κέζνδνο ηνπ Zambrana ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηηκέο πνπ ιακβάλεη απφ ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο θαη απφ ην DJ SOXX bank index κε ζηφρν 

λα δεκηνπξγήζεη series data πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε απφ ηελ ρξενθνπία. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην νη δείθηεο απηνί παξνπζηάδνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά νη 

δείθηεο απηνί είλαη ηθαλνί λα αληηιεθζνχλ ηηο αιιειεμαξηήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ηνλ 

θνηλφ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο. Δπίζεο νη δπλαηφηεηεο forward 

looking δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο. Σέινο νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Zambrana έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ ηαπηφρξνλα νκαιέο θαη θαηαηνπηζηηθέο καθξνπξφζεζκεο 

πιεξνθνξίεο αιιά θαη γξήγνξεο θαη ζαθήο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αληηδξάζεηο  φηαλ ε 

αγνξά βξίζθεηαη ζε αλαβξαζκφ (distress). 

Οη κέζνδνη πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ απνηεινχλ δείθηεο πνπ είλαη βαζηζκέλνη ζηελ 

αγνξά. Χο ηειεπηαίνη δείθηεο ζα αλαιπζνχλ ν δείθηεο Z- score πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηνπο Demirguc – Kunt θαη Huizinga (2010), ν δείθηεο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηνπ 

RΟΑ θαη ηέινο ε πξνζεγγηζηηθή κέζνδνο short term funding/total funding. Oη 

ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο δελ απνηεινχλ δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά αιιά ζε 

ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην Z-score απνηειεί έλα κέηξν πνπ κεηξά ηελ απφζηαζε απφ ηελ 

ρξενθνπία κε βάζε ζηνηρεία πνπ αληινχληαη απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

πξνβαίλεη ζε ζχγθξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, ηεο 

θεθαιαηνπνίεζεο, ησλ απνδφζεσλ αιιά θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα εθάζηνηε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  ηαλ παξαηεξεζεί κηα αχμεζε ζηνλ 

δείθηε ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα γηα ηελ εκθάληζε πξνβιήκαηνο ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ εμέηαζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κηα 

παξαηεξνχκελε κείσζε ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο ζηελ θεξεγγπφηεηα ηεο ηξάπεδαο 

πνπ εμεηάδεηαη. 
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Ο δείθηεο z-score ππνινγίδεηαη σο εμήο : 

         
                   

      
      

                         
 

πνπ ROA (return of assets) είλαη ε απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 

Ο δείθηεο ROA  ρξεζηκεχεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξδνθνξίαο ελφο ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο ζηελ ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγή θέξδνπο. Τπνινγίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν, σο ν ιφγνο ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο πξνο ην ζχλνιν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο. 

Ο δείθηεο ROA ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

     
            

                  
 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ROA,  ζε έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα εάλ ν δείθηεο είλαη ίζνο κε 

1%, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηξάπεδα δείρλεη λα έρεη κεγάιε θεξδνθνξία. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη νη ηξάπεδεο έρνπλ πςειή κφριεπζε. Ο κέζνο φξνο ηνπ ROA ππνινγίδεηαη σο 

trailing ησλ 5 εηψλ θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηνπ ROA ππνινγίδεηαη μαλά ζαλ trailing 5 

εηψλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη θάπνηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Δίλαη αξθεηά 

γξήγνξνο ζηνλ ππνινγηζκφ θαη κπνξεί λα αληιεί δεδνκέλα απφ δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηζνινγηζκνχο κε κεγάιε επθνιία. Έλα αξλεηηθφ 

απηνχ ηνπ δείθηε είλαη φηη ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ αηνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηνλ 

ηδηνζπγθξαζηαθφ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ρσξίο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ εθάζηνηε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ ζπλνιηθή 

ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα, επίζεο δελ δίλεη πξνζνρή ζηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηνπο δξψληεο ηνπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ ζσζηή πξφβιεςε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Έλα αθφκε αξλεηηθφ 

απηνχ ηνπ δείθηε είλαη φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ησλ ηξαπεδψλ, έηζη δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν είλαη αμηφπηζηνο ν δείθηεο 

ROA, αθνχ ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ, κπνξεί λα είλαη αιινησκέλα  
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απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο κε ζηφρν ηελ κε παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Σέινο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη 

επεηδή ν δείθηεο δελ βαζίδεηαη ζε ηηκέο αγνξάο είλαη δχζθνιν ζην λα ελζσκαηψζεη 

έγθαηξα ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ θπθινθνξνχλ ζην ζχζηεκα. 

 

Δπίζεο ηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ κφλν ε 

ηππηθή απφθιηζε ηνπ ROA. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν απνηειεί κέηξν πνπ ππνινγίδεη ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Βαζηθά ζηεξίδεηαη φπσο 

θαη ην πξνεγνχκελν κέηξν ζε ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ. Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηππηθήο 

απφθιηζεο ηνπ ROA παξαηεξνχκε φηη κηα αλνδηθή ηάζε ηνπ δείθηε ζεκαίλεη φηη ε 

αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνδφζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο ηξάπεδαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

Σν standard Deviation of ROA ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

                           
              

   
 

πνπ ROA είλαη ε κέζε ηηκή. 

Σειεπηαία κέζνδνο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ινγηζηηθά ζηνηρεία γηα λα ππνινγίζεη 

ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν είλαη ην short term funding/total funding. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο απνηειεί κηα πξνζεγγηζηηθή κέζνδν πνπ θαιείηαη λα εθηηκήζεη ηελ χπαξμε ή 

φρη ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Βαζίδεηαη πάλσ ζηελ ζεσξεηηθή 

άπνςε πνπ ζπλδέεη ηελ εμάξηεζε κηαο ηξάπεδαο απφ ηηο βξαρπρξφληεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζηελ αγνξά. Καη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηα αξλεηηθά πνπ εληνπίδνληαη είλαη παξφκνηα κε ηα αξλεηηθά πνπ 

ζπλαληάκε θαη ζηηο δπν πξνεγνχκελεο κεζφδνπο. Γειαδή φηη γηα ηελ εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ βαζηδφκαζηε πάλσ ζε ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αξθεηέο θνξέο είλαη 

ακθηζβεηνχκελεο θαζψο επίζεο θαη φηη δελ ελζσκαηψλνληαη άκεζα νη αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ αγνξά. 
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5.3 ΤΝΓΔΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΤΣΖΜΗΚΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

 

Μεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ηνπ 2007 ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ζχλδεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο έρεη απμεζεί. Αλέθαζελ φκσο 

απνηεινχζε δηαρξνληθφ αληηθείκελν κειέηεο, θπξίσο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Απφ ην 2007 θαη χζηεξα έρεη αξρίζεη λα εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη  

ηειηθά ε ζπλεηζθνξά ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα κπνξεί λα έρεη 

θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί θαη ζε αλσηέξσ θεθάιαην νη κειεηεηέο θαη νη επνπηηθέο αξρέο 

ήηαλ πάληα επηθπιαθηηθέο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζην πσο απηφο ζπκβάιεη 

ζηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Απφ ην 1970 θαη χζηεξα απηή 

ε ηάζε αιιάδεη κε νδεγφ ηηο ΖΠΑ θαη χζηεξα ηελ επέθηαζε ηεο ηάζεο ηεο 

απνξξχζκηζεο θαη ζηελ Δπξψπε. Σν απνηέιεζκα ηεο απνξξχζκηζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ ήηαλ φηη ηειηθά ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν απνηέιεζε ην 

εθαιηήξην γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ηεο 

απμεκέλεο θαηλνηνκίαο πνπ ζπλαληάηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 

Αλ κειεηήζνπκε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα 

παξαηεξήζνπκε φηη νη απφςεηο δηίζηαληαη ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν 

αληαγσληζκφο ζηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο δηάθνξεο αληηθξνπφκελεο εκπεηξηθέο αιιά θαη ζεσξεηηθέο 

κειέηεο. ίγνπξα ν θιάδνο ησλ ηξαπεδψλ έρεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θάλνπλ 

δχζθνιν ην λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πψο επεξεάδεη ν 

αληαγσληζκφο ηνλ θιάδν. 

Οη δπν ζέζεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ζπζηεκηθή 

ζηαζεξφηεηα είλαη απφ ηε κηα πιεπξά ε ζέζε πεξί competition-stability θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ε ζέζε πεξί competition-fragility. 

Ζ ζέζε πεξί competition-stability ππνζηεξίδεη πσο ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη 

ηθαλή λα πξνζδψζεη κεγαιχηεξε ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη 

θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ νηθνλνκία ζαλ ζχλνιν. Ζ ζέζε απηή εμεγεί φηη αλ ππάξρεη 

κεησκέλνο αληαγσληζκφο λνκνηειεηαθά ζα νδεγήζεη θάπνηεο ηξάπεδεο ζην λα θαηέρνπλ 
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απμεκέλε ηζρχ ζηελ αγνξά κε απνηέιεζκα λα ρξεψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε αξθεηά 

πςειά επηηφθηα. Σν γεγνλφο απηφ ζα νδεγήζεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ξηςνθίλδπλεο απνθάζεηο γηα λα θαιχςνπλ ηα δηαθπγφληα θέξδε απφ ηηο απμήζεηο ησλ 

επηηνθίσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θιίκα αζηάζεηαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπζηεκηθφ 

θίλδπλν (Boyd,  De Nicolo (2005)). 

Δπίζεο δπν αθφκε κειεηεηέο νη Caminal θαη Matutes (2002) ζα αλαθεξζνχλ ζην δήηεκα 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο αλαθέξνληαο φηη ε απνπζία ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ credit rationing, ζηελ ζχλαςε 

κεγαιχηεξσλ δαλείσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα εκθαληζηνχλ κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Δπίζεο νη Boyd θαη De Nicolo (2005) αλαθέξνπλ φηη ε πηζαλή 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ πνπ ζα είλαη απνηέιεζκα ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ ζα 

βνεζήζεη ζηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δαλεηνδνηνχκελσλ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξμεη απμεκέλε ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα.    

Οη Berger, Klapper θαη Turk-Ariss (2009) ππνζηεξίδνπλ φηη ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο 

είλαη ηθαλφο λα βνεζήζεη ζηελ δηαηήξεζε πςειψλ απνζεκαηηθψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ επεξγεηηθά ζηελ απνξξφθεζε «θξαδαζκψλ» θαη κηθξψλ πηζησηηθψλ 

επεηζνδίσλ θαζψο είλαη πηζαλφ λα κεηψζνπλ θαη ηελ πξνθπθιηθφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπκε ηελ ζέζε competition-fragility ε νπνία εμεγεί φηη ε αχμεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζα νδεγήζεη ζε κεησκέλε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη πνιχ 

πηζαλφ ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα νδεγήζεη ζηελ 

ιήςε κεγαιχηεξσλ θαη επηθηλδπλφηεξσλ απνθάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ην γεγνλφο απηφ ην επηβεβαηψλεη θαη ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο (1999). 

χκθσλα κε ηνλ Keeley (1990) έλα πεξηβάιινλ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα νδεγήζεη ηνπο δξψληεο ζηελ απφθηεζε ζηξεβιψλ θηλήηξσλ θαη λα ηνπο 

νδεγήζεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ λα ελέρνπλ ηεξάζηην θίλδπλν κε ζηφρν λα 

θαιχςνπλ ηπρφλ ρακέλα πεξηζψξηα θέξδνπο θάλνληαο επηινγέο απφ ξηςνθίλδπλα 

ραξηνθπιάθηα επελδχζεσλ, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Hellman, Murdoch θαη Stiglitz 

(2000). Σέινο ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο είλαη πηζαλφ λα βνεζήζεη ζηελ φμπλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο δπζκελνχο επηινγήο, αθνχ φζνη έρνπλ απνξξηθζεί απφ κηα ηξάπεδα 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνζθχγνπλ ζε θάπνηα άιιε γηα δαλεηνδφηεζε ιφγσ ηεο 
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απμεκέλεο πξνζθνξάο. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

επελδχζεσλ θαη ε κε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πεξηζσξίσλ ηνπ θέξδνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη πηζαλφ λα 

κεησζνχλ ηα θίλεηξα γηα απνηειεζκαηηθή επηινγή θαη επνπηεία ησλ δαλεηδφκελσλ, 

επίζεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε θαηάξηηζε ζρέζεσλ πνπ δελ είλαη δηαθαλείο 

θάλνληαο κεγαιχηεξν ην πξφβιεκα ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο (Allen, Gale (2000) 

: Hauswald, Marquez (2006)). 

Σν δήηεκα ηνπ θαηά πφζν ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο επεξεάδεη ηελ ζπζηεκηθή 

ζηαζεξφηεηα απνηειεί κηα ζεκαηηθή πνπ ζηα νηθνλνκηθά είλαη πνιχ πηζαλφ λα καο 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα δείρλνπλ 

φηη, φπνπ νη δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ αθέζεθαλ αλεμέιεγθηεο νδήγεζαλ ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά επεηζφδηα (Kindleberger (2000)).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο
 

Ζ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

 

6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαζψο επίζεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο αλαιχνληαη 

θάπνηνη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο δείθηεο ησλ ηεζζάξσλ  πζηεκηθψλ Σξαπεδψλ απφ ην 

2010 κέρξη ην 2013. 

 

 

 

6.2 ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 

ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα κεηά απφ ην μέζπαζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2007 

θαη ηελ κεηαθνξά ηεο ζηελ Δπξψπε σο θξίζεο ρξένπο παξαηεξνχκε φηη νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο αληηκεηψπηζαλ αξθεηά πξνβιήκαηα. Ζ επίδξαζε ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηεο ηεξάζηηαο εθξνήο θεθαιαίσλ πξνο ην εμσηεξηθφ θαζψο,  νη 

δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηελ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ηέινο ε αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνθάιεζαλ κεγάιεο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ θιάδν.   

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ην  ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ λα 

δερζεί  ηζρπξέο πηέζεηο ζηελ θεθαιαηαθή ηνπ βάζε, ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία. 

πγθεθξηκέλα ππήξμε ζεκαληηθή απνκείσζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ζην ζχλνιν ησλ 
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ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ην 

2012, κε απνηέιεζκα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο λα παξνπζηάζνπλ δεκηέο 37,7 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Ζ ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο  ζηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ηνπο, φπνπ παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ θαη 

άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαηά ηα έηε 2008-2011. 

Χζηφζν ην 2012 θαη 2013 παξαηεξείηαη βειηίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ, κε ηελ 

επηζηξνθή θαηαζέζεσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ δηεζλή αγνξά δηαηξαπεδηθψλ ηίηισλ 

επαλαγνξάο (Repos). 

 

Γξάθεκα 5Α: Πνζνζηηαία δηάξζξσζε ηνπ παζεηηθνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο επεξέαζαλ κε αξλεηηθφ 

ηξφπν ηελ ξεπζηφηεηα αιιά θαη ηελ θεθαιαηαθή βάζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη 
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δεκηνχξγεζαλ κεγάιεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Ζ φιε απηή αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε ζνξχβεζε ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Έγηλαλ ινηπφλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ.  

Οη ελέξγεηεο πνπ ειήθζεζαλ ήηαλ ε θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκψλ αλαγθψλ 

ξεπζηφηεηαο πνπ εκθάληδαλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο κέζσ ηεο παξνρήο δπλαηφηεηαο 

πξνζθπγήο ζηνλ κεραληζκφ έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο (ELA), κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο 

επάξθεηαο ησλ «Υξεκαηνδνηηθψλ Πφξσλ», δειαδή ησλ δεκφζησλ πφξσλ πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ηελ θάιπςε ηεο απαηηνχκελεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηνπ θφζηνπο 

αλαδηάηαμεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2014, ην χςνο 

ησλ νπνίσλ έρεη εθηηκεζεί ζε 50 δηο επξψ. ην ELA (EMERGENCY LIQUIDITY 

ASSISTANCE), θαηαθεχγνπλ νη ηξάπεδεο, φπνπ είλαη δχζθνιε ε αλαρξεκαηνδφηεζε 

ηνπο απφ ην επξσζχζηεκα, δηφηη ε πηζηνιεπηηθή ηνπο δηαβάζκηζε δελ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.  

Οπζηαζηηθά ην ELA αμηνπνηείηαη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη θπζηθά  ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, θαηά ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δελ 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα ηνπο κέζσ ησλ αγνξψλ ή κέζσ ζπκκεηνρψλ ηνπο 

ζε πξάμεηο ξεπζηφηεηαο.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο κέζσ ηνπ ELA ζηελ επξσδψλε,  

εμαξηάηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηνπ θξάηνπο θαη είλαη έλα πξνζσξηλφ εξγαιείν, 

ψζπνπ λα ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδησηηθά θεθάιαηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη 

επνπηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε θάπνησλ εξγαιείσλ.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξείρε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κέζσ ηνπ ELA ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο  απφ 8,8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2007, δηακνξθψζεθε ζε 40,5 

δηζεθαηνκκχξηα ην 2008 κε ζπλερφκελε αλνδηθή ηάζε κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 2012, φπνπ 

άξρηζε ζηαδηαθά ε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κέζσ ηνπ 

ELA. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη αλαιπηηθά ε πνξεία ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ην Μάην ηνπ 2009 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. 
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Γξάθεκα 5Β: Πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνθάζηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηεία ηελ εμπγίαλζε ησλ 

αδχλακσλ ηξαπεδψλ, ζηηο νπνίεο ε νπνηαδήπνηε αλαρξεκαηνδφηεζε, δελ ζα βειηίσλε 

ηνπο δείθηεο ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμπγίαλζεο αλαδηακνξθψζεθε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4021/2011 θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζπζηάζεθε 

ε κνλάδα εμπγίαλζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηα κέηξα εμπγίαλζεο πνπ πξνηηκήζεθαλ, ήηαλ θπξίσο δπν, ε 

κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε αλάδνρν πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ε ίδξπζε 

κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (π.ρ. ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, φπνπ ζαλ, 

κεηαβαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα, νλνκάζηεθε Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην) ηέινο 

πξνσζήζεθε ε αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ (Έθζεζε 

γηα ηελ Αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαδηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ΣηΔ, 

2012). 

Ζ παξνρή ησλ 50 δηο επξψ πξνο ηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα δφζεθε κέζσ 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, ειήθζεζαλ ππφςε δπν πνιχ βαζηθά ζηνηρεία. Αξρηθά ε 

εθηίκεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζε κηα εληαία 

βάζε, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ έιαβε ρψξα ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2012 θαη 

δεπηεξεπφλησο ε επηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε ησλ ζπληζησζψλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιια γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηνπ 2012.  
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Δπίζεο ε ΣηΔ ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 ζα αλαιάβεη λα εθπνλήζεη κηα κειέηε γηα ηελ 

βησζηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηφζν 

ρξεκαηννηθνλνκηθά αιιά θαη επνπηηθά. Με βάζε ηε κειέηε ηεο ΣηΔ πξνέθπςε φηη 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν, απηέο είλαη ε 

Δζληθή Σξάπεδα, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε Eurobank θαη ε Alpha Bank, νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηξάπεδεο θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα δεκφζηα ζηήξημε. Γηα ηηο κε ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο 

γίλεηαη πξφβιεςε απφ ην κλεκφλην ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012, αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη 

λα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη αλ απηφ δελ γίλεη εθηθηφ ηφηε ζα 

κπνπλ ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο  κέρξη ην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2013.  

Σέινο ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδψλ πεξηιακβάλεη ηξεηο ππιψλεο, ηελ 

αμηνιφγεζε θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο επνπηείαο, ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Παξαθάησ 

αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ ηξαπεδψλ 

ζε δχν καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα γηα ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ 2011 έσο Γεθεκβξίνπ 

2014. 

Γξάθεκα 5Γ: Τπνινγηζκφο θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ (Γεθέκβξηνο 2011 - Γεθέκβξηνο 2014) 
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Πίλαθαο 1Α: Τπνινγηζκφο θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ (Γεθέκβξηνο 2011 - Γεθέκβξηνο 2014) 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζα γίλεη κε ζηφρν λα 

εξεπλεζεί αλ πιεξνχληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα επίπεδα Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2014. Γηα λα εθηηκεζνχλ νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δπν καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα πνπ ζα 

πεξηέρνπλ εθηηκήζεηο γηα ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2012-

2014. 
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Σν βαζηθφ καθξννηθνλνκηθφ είρε ζέζεη σο ζηφρν γηα ηνλ Γείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ην 9% γηα ην 2012 θαη ην 10% γηα ηα έηε 2013 θαη 2014. Σν αξλεηηθφ 

ζελάξην αλέθεξε φηη ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier 1 ratio)  ζα 

παξακείλεη ζην 7% γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξνπκε. αλ ζεκείν εθθίλεζεο 

ζα ηεζνχλ ηα Κχξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα αλαθνξάο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 πνπ 

είραλ δψζεη νη ίδηεο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, χζηεξα ζα γηλφηαλ κηα κειινληηθή εθηίκεζε 

γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη (2012-2014). 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2012-2014 ζα γηλφηαλ κε βάζε ηηο δεκηέο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

κέζσ ηνπ PSI, απφ ηηο αλακελφκελεο δεκηέο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ δάλεηα πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηφζν ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη ζε θνξείο θαη νξγαληζκνχο 

πνπ έρνπλ ζρέζεηο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, επίζεο ιήθζεθε ππφςε θαη ε εθηηκψκελε 

εζσηεξηθή δεκηνπξγία θεθαιαίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2014. Σέινο ζα ππνινγηζηεί 

απφ ηελ ΣηΔ ην απαηηνχκελν επίπεδν ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζην ηέινο 

θάζε έηνπο πνπ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ έρεη νξηζηεί. Ζ ΣηΔ γηα λα κελ ππνεθηηκεζεί 

ν θίλδπλνο απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ απζηεξφηεξε 

κεζνδνινγία απφ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα 

αλσηέξσ κπνξνχκε λα δνχκε κε απφιπηα παξαζηαηηθφ ηξφπν ηελ δηαδηθαζία γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ έηζη φπσο ηέζεθε απφ 

ηελ ΣηΔ. 

Οη θεθαιαηαθέο αλάγθεο γηα ηελ θάζε ηξάπεδα ππνινγίζηεθαλ σο ε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί γηα ην απαηηνχκελν ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

ζην ηέινο θάζε έηνπο κέρξη θαη ην 2014 θαη αληηζηνίρσο ζηα εθηηκψκελα επίπεδα ησλ 

Κπξίσλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Οη ππνινγηζκνί εθπνλήζεθαλ κε βάζε θαη ην 

πξψην αιιά θαη ην δεχηεξν ζελάξην πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ θάζε κηα ηξάπεδα ην ζελάξην πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα πςειφηεξεο θεθαιαηαθέο 

αλάγθεο ζεσξήζεθε σο απφιπηα δεζκεπηηθφ. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εμαζθαιίζηεθε κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αλέθπςαλ κέζσ κηαο πξνζέγγηζεο ηχπνπ top down. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα γηα θάζε κηα ηξάπεδα γηα ην έηνο 2011 απνηέιεζαλ ζεκείν εθθίλεζεο θαη 

ειήθζεζαλ ππφςε νη κειινληηθέο πξνβνιέο κε βάζε έλα πνζνηηθφ ππφδεηγκα πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο νη νπνίεο ήηαλ αλεμάξηεηεο απφ ηα 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα πνπ είραλ ππνβιεζεί. 
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 Οη ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο αλάγθεο γηα φιεο ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο εθηηκήζεθαλ ηνλ 

Μάην ηνπ 2012 ζην χςνο ησλ 40,5 δηο επξψ θαη ηα 27,5 δηο επξψ αλαινγνχζαλ γηα ηηο 

ηξάπεδεο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ σο ζπζηεκηθέο. Σν αλσηέξσ δηάγξακκα θαη ν 

πίλαθαο απνηππψλνπλ κε κεγάιε πεξηγξαθηθφηεηα ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Ζ ΣηΔ ζα επηθαηξνπνηήζεη ηελ εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο κε βάζε 

ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2012. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη 

κέζσ ηεο επηθαηξνπνίεζεο ζα επηβεβαησζεί ην κέγεζνο ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ γηα 

ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ είρε θαη πξνεγνπκέλσο εθηηκεζεί κε ζπληεξεηηθφ ηξφπν. 

χκθσλα κε ηελ λέα άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ε νπνία 

νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2013, ζθνπφο ήηαλ λα γίλεη κία εθηίκεζε ησλ 

θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε, έηζη ψζηε 

λα πιεξνχληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα επίπεδα Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

θαηά ηελ πεξίνδν 2013 Ηνχληνο κε Γεθέκβξην ηνπ 2016. πσο θαη  ζε παιαηφηεξε 

πξνζνκνίσζε ε νπνία αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν 

καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα. χκθσλα κε ην βαζηθφ ν ζηφρνο γηα ηνλ Γείθηε Κχξησλ 

Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1 ratio), είλαη 8%, ελψ γηα ην αξλεηηθφ ζελάξην 

είλαη 5,5% 

 

Γξάθεκα 5Γ: Τπνινγηζκφο θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ (Ηνχληνο 2013 - Γεθέκβξηνο 2016) 
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Πίλαθαο 1Β: Τπνινγηζκφο θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ (Ηνχληνο 2013 - Γεθέκβξηνο 2016) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Κχξηα Βαζηθά Ηδία 

Κεθάιαηα αλαθνξάο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2013. Έπεηηα ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνζάξκνζε 

ηα ζρέδηα πνπ είρε απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ, γηα ηελ θαηαζθεπή δχν 

βαζηθψλ ζπληζησζψλ, ηηο αλακελφκελεο δεκηέο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηα 

ραξηνθπιάθηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία θεθαιαίνπ απφ ηηο ηξάπεδεο 

γηα ην δηάζηεκα Ηνπλίνπ 2013 έσο Γεθεκβξίνπ 2016. Δπίζεο γηα ηηο θεθαιαηαθέο 

αλάγθεο ζπλππνινγίζηεθαλ νη αλακελφκελεο δεκηέο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα δάλεηα 

πνπ εκπεξηέρνπλ ειιεληθφ θίλδπλν, θαζψο επίζεο θαη νη αλακελφκελεο δεκηέο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα δάλεηα πνπ εκπεξηέρνπλ θίλδπλν εμσηεξηθνχ. Ο ζηφρνο γηα 

θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ππνινγίζηεθε ζηα 17,8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη νη 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο ζηα 6,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

 



 80 

 

6.3 ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 

 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα 

κέζσ ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ πεξηγξάθηεθε ζην κλεκφλην πνπ ππνγξάθηεθε ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2012 θαη επηθαηξνπνηήζεθε ζηελ πξψηε αλαζεψξεζε ηνπ κλεκνλίνπ ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2012. Μπνξνχκε ραξαθηεξηζηηθά λα αλαθέξνπκε κεξηθνχο «ζηαζκνχο» απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Αξρηθά ησλ Απξίιην ηνπ 2012 κέζσ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

(ΣΥ) δφζεθαλ πεξί ηα 25 δηο επξψ ιακβάλνληαο ηελ κνξθή νκνιφγσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF). Σνλ Μάην ηνπ 2012 

κέζσ ηνπ ΣΥ ζα δνζνχλ 18 δηο επξψ ζηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αλσηέξσ σο 

ζπζηεκηθέο. Σα 18 δηο ζα απνηειέζνπλ έλα είδνο πξνθαηαβνιήο έλαληη ησλ κειινληηθψλ 

απμήζεσλ θεθαιαίνπ κε ζηφρν λα απνθαηαζηαζνχλ νη δείθηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα λα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ ηελ ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ 

δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζην 8%. Ζ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ζε κειέηε ηεο εθηίκεζε φηη 50 δηζεθαηνκκχξηα επξψ επαξθνχλ γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπφκελνο «ζηαζκφο» είλαη ν Ννέκβξηνο ηνπ 2012 φπνπ εθδίδεηαη ε Πξάμε Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ 38. ηελ νπνία αλαθέξνληαη νη φξνη αιιά θαη ηα εξγαιεία ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο κέζσ ηνπ ΣΥ. Παξάιιεια ηνλ ίδην κήλα ε ΣηΔ ζα απεπζπλζεί 

επίζεκα ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ζα ηνπο αλαθνηλψζεη ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο πνπ 

έρεη ε θαζεκία απφ απηέο θαη ζα ηηο θαιέζεη λα νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2013. 

Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζα νινθιεξσζεί κέζσ 

ηξηψλ βεκάησλ. Αξρηθά ζα εθαξκνζηεί ε κεηαβαηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε (bridge 

recapitalization) ε νπνία ζα γίλεη κέζσ ηεο πξνθαηαβνιήο έλαληη ησλ κειινληηθψλ 

απμήζεσλ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη πξνγξακκαηηζηεί λα ιάβνπλ ρψξα 

κέρξη ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2013. Ζ πξνθαηαβνιή ζα δνζεί ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012, επίζεο ηνλ ίδην κήλα ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο δηάζεζε ζηηο 

ηέζζεξηο ζπζηηκηθέο ηξάπεδεο, νκφινγα ηνπ EFSF 6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Σν δεχηεξν 

βήκα ζα είλαη ε έθδνζε ππφ αίξεζε κεηαηξέςηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ (contingent 
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convertible bonds – CoCos). Ζ έθδνζε ησλ  CoCos ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013. Σα πνζά πνπ ζα ιεθζνχλ ζε απηφ ην ζηάδην ζα θαζνξηζηνχλ απφ 

ηηο ίδηεο ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζχκθσλα πάληα κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν γίλεηαη 

ε αλαθεθαιαηνπνίεζε, ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ζε απηφ ην ζηάδην ζα θαιπθζνχλ απφ ην 

ΣΥ. Σξίην θαη ηειεπηαίν βήκα είλαη ε νινθιήξσζε ησλ απμήζεσλ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ 2013. ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ην ΣΥ ζα 

είλαη ππεχζπλν θαη ζα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ εγγπεηή θάιπςεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 38 ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2012 

ησλ έιεγρν ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζα ηνλ θαηέρνπλ ηδηψηεο κέηνρνη απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ζα έρνπλ θαηαβάιεη ην ιηγφηεξν ή ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ 

λενεθδνζεηζψλ θνηλψλ κεηνρψλ. Αλαθνξηθά κε ηηο κε ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, ην 

κλεκφλην ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 αλαθέξεη φηη είλαη αλαγθαίν λα 

αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, κε δηθά ηνπο ηδησηηθά θεθάιαηα έσο ην 

ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2013. Δπίζεο  αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα ζπγρσλεπηνχλ κε 

άιιεο ηξάπεδεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα θαηαζέζνπλ έλα πιήξσο 

αμηφπηζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αθνχ πξψηα ζα έρνπλ ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο κέρξη ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία. Αλ απηφ δελ θαηαζηεί 

εθηθηφ ε ΣηΔ είλαη αλαγθαζκέλε λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη κηα νκαιή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ ελ ιφγν ηξαπεδψλ φρη αξγφηεξα απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013, κε ηξφπν πνπ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα αιιά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαζεηψλ.  

Ζ φιε δηαδηθαζία έρεη σο ζηφρν ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαδηάξζξσζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε επηζηξνθή ζηαδηαθά ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ αγνξψλ αιιά θαη ησλ ειιήλσλ θαη μέλσλ θαηαζεηψλ. Μέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

θεθαιαηαθήο ζέζεο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζα γίλεη εθηθηφ ην λα 

κπνξέζεη μαλά ν ειιεληθφο ηξαπεδηθφο θιάδνο λα ζηεξίμεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Ζ επηηπρία ηνπ φινπ ζρεδίνπ έρεη 

εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζεηηθψλ αιιά θαη δηαρξνληθψλ ξπζκψλ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ 

ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα 2011 έσο 2013, είλαη πεξίπνπ 42 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ. πσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο απφ ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηηο κεγαιχηεξεο θεθαιαηαθέο 
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αλάγθεο είρε ε εζληθή ηξάπεδα, ε νπνία ρξεηάζηεθε 9,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 8,7 θαηέβαιε ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη 1,07 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαηέβαιαλ ηδηψηεο, δεχηεξε έξρεηαη ε ηξάπεδα Πεηξαηψο, ηεο 

νπνίαο νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 7,3 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, 

εθ ησλ νπνίσλ 5,9 δηζεθαηνκκχξηα θαηέβαιε ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο θαη 1,4 ηδηψηεο. Σξίηε γηα εθείλν ην δηάζηεκα έξρεηαη ε ηξάπεδα 

Eurobank, ηεο νπνίαο νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ππνινγίζηεθαλ ζην πνζφ ησλ 5,8 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ηα νπνία ρξεκαηνδφηεζε ζην 100% ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Σέινο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, ε Alpha Bank, είρε ηηο ιηγφηεξεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, αθνχ νη ζπλνιηθέο ηηο αλάγθεο  ήηαλ πεξίπνπ 4,6 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 4 πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαιχθζεθαλ απφ ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη 550 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ηδηψηεο.  

 

Πίλαθαο 2: Κφζηνο εμπγίαλζεο θαη αλαθεθαιαηνπνίεζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 
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χκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία παξαηεξνχκε πσο ην ελεξγεηηθφ ησλ ηεζζάξσλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ην 2013 απνηεινχζε ην 92% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, έλαληη ηνπ 63% πνπ είραλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο ην 2008. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2013, ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

αγνξάο ην έρεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ε νπνία έρεη ην 26%, κεηά απφ ηελ αλάθιεζε ηεο 

άδεηαο ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο θαη κεηαβίβαζήο ηεο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ηελ 

παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ (Σξάπεδα Κχπξνπ, CPB θαη 

Διιεληθήο) θαη απνξξφθεζή ηνπο θαη ηέινο ηελ απνξξφθεζε ηεο Millenium Bank απφ 

ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. Γεχηεξε έξρεηαη ε Δζληθή Σξάπεδα κε πνζνζηφ 24%, κεηά ηελ 

αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Αραΐαο, Λακίαο θαη Λέζβνπ-

Λήκλνπ θαη κεηαβίβαζε ηνπο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηελ απνξξφθεζε ηεο FFB θαη 

ηεο Probank. Σξίηε έξρεηαη ε Eurobank κε πνζνζηφ 23%, κεηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ 

Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη ηεο Νέαο Proton. Σέινο ηέηαξηε έξρεηαη ε Alpha 

Bank κε κεξίδην αγνξάο 19%, κεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη 

κεηαβίβαζε ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ  Δπβνίαο, Γσδεθαλήζνπ θαη Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, αθνχ αξρηθά είρε αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο.   
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Γξάθεκα 6Α: Δμέιημε ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 
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Χο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αλαδηακνξθψζεθε ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ηεο Διιάδνο κε ηελ δεκηνπξγία ηεζζάξσλ 

ηζρπξψλ ηξαπεδψλ, ησλ νπνίσλ ην κεξίδην αγνξάο είλαη 92% θαη ην ππφινηπν 8% λα 

θαηέρεηαη απφ 5 εκπνξηθέο ηξάπεδεο, 10 ζπλεηαηξηζηηθέο θαη 18 ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ 

ηξαπεδψλ. πσο παξαηεξνχκε θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο 

απμήζεθε ζε κεγάιν πνζνζηφ ην 2013. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν 

είλαη ε πςειφηεξε ζηελ Δπξψπε, κε δεχηεξε λα έξρεηαη ε Πνξηνγαιία ζηελ νπνία νη 

ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ κεξίδην αγνξάο 60% , ηέινο  ζηελ Γεξκαλία ε 

ζπγθέληξσζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη ζην 42%. Παξφιν πνπ ζηνλ θιάδν ππάξρνπλ 

θαη άιιεο ηξάπεδεο, νη νπνίεο βέβαηα έρνπλ πνιχ κηθξφ κεξίδην αγνξάο θαη νη ηέζζεξηο 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα έρνπκε νιηγνπψιην.  Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ηέζζεξηο 

ζπζηεκηθέο  δελ ρξεηάδεηαη λα ρεηξαγσγήζνπλ ηελ αγνξά, αθνχ ε θεξδνθνξία ηνπο 

κπνξεί λα απμεζεί θαη κε ην λα αθνινπζνχλ απιά ηηο ηάζεηο. 

 

Γξάθεκα 6Β: πγθέληξσζε ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 
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 6.4 Ζ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην ζρέδην πνπ θαηέζεζε ε Σξάπεδα Πεηξαηψο γηα 

ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ελζσκάησζε δηαθφξσλ ηξαπεδψλ 

είλαη ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη 

απφ ηελ κεξηά ηεο Δπηηξνπήο φηη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο είλαη ηθαλφ λα επηηξέςεη 

ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο λα δηαηεξήζεη ηελ βησζηκφηεηα ηεο πεξηνξίδνληαο ηηο 

ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ είρε πξνθαιέζεη ε πξνεγνχκελε εθηεηακέλε 

θξαηηθά ρξεκαηνδφηεζε. 

Ήδε απφ ην 2008 ζηελ Διιάδα ην Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

έδσζε εθηεηακέλα ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θεθάιαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηάο 

ηεο. Μέζσ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζα μεθηλήζεη έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ 

απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2014 ζα θαηαηεζεί απφ ηελ Διιάδα ην ζρέδην 

αλαδηάξζξσζεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 

ε ζρέζε κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη πξνβεί ζε δηάθνξεο ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ε εμαγνξά άιισλ ηξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 

εμπγίαλζε ηελ Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ε νπνία πέξαζε ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο θαζψο επίζεο απφ πψιεζε απφ μέλεο ηξάπεδεο πέξαζε ζηνλ έιεγρφ ηεο ε  

Millenium Bank Greece, ε Γεληθή θαη ηέινο ηεο κεηαβηβάζηεθαλ ηα ππνθαηαζηήκαηα 

ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα. χκθσλα πάληα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαηάθεξε λα ελζσκαηψζεη ηα θαηλνχξγηα απηά 

δεδνκέλα πνιχ γξήγνξα πξνρσξψληαο ζηνλ αλνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ 

θνκκαηηψλ πνπ απέθηεζε επηηπγράλνληαο ζεκαληηθέο ζπλέξγεηεο. 

Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο έξρεηαη λα ζπλερίζεη θαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνζπάζεηα 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, κεηψλνληαο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, απμάλνληαο ηα θαζαξά 

έζνδα απφ ηφθνπο θαη πξνζπαζψληαο λα δηαρεηξηζηεί  κε ζπλεπή ηξφπν ηνλ θίλδπλν. Σν 

ζρέδην αλαδηάξζξσζεο θάλεη ζαθή αλαθνξά ζηελ κείσζε ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ είρε αλαιάβεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζην παξειζφλ αθνχ ήηαλ δεκηνγφλεο γηα ηελ 

ηξάπεδα. Δπίζεο ζην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο γίλεηαη ζαθή αλαθνξά φηη ε ηήξεζε απηψλ 

ησλ δεζκεχζεσλ ζα εμεηάδεηαη θαη ζα παξαθνινπζείηαη απφ αλεμάξηεην εληνινδφρν. 
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Οη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

χθεζεο δελ νθείινληαλ ζε αλαιήςεηο ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ αιιά θπξίσο ζηελ θξίζε 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ζηελ εμαηξεηηθά παξαηεηακέλε χθεζε πνπ μεθίλεζε ην 2007 

ζχκθσλα κε ην πφξηζκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη ε ελίζρπζε πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα δελ ζα 

είρε ζηξεβισηηθφ ραξαθηήξα θαζψο θαη ν εζηθφο θίλδπλνο ζα είλαη κηθξφηεξνο ζε ζρέζε 

κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο θεξδνζθνπήζεη θαη εθηεζεί ζε 

ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα δεηήζεη πεξηνξηζκέλα 

αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ηα νπνία ζα έρνπλ σο ζηφρν λα πεξηνξηζηνχλ νη ζηξεβιψζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ είραλ πξνθιεζεί απφ ηελ απμεκέλε θξαηηθή ελίζρπζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα δεηήζεη ηελ κείσζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα νθέιε απφ ηελ 

ελίζρπζε ζα θαηέιεγαλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη φηη ε 

ελίζρπζε δελ ζα ζηξέβισλε ηνλ αληαγσληζκφ ζε μέλεο αγνξέο φπνπ νη αληαγσληζηέο ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο δελ ζα είραλ ιάβεη ρξεκαηηθέο εληζρχζεηο. 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο είλαη ε ηξάπεδα πνπ ζα ιάβεη ηε κεγαιχηεξε ρξεκαηηθή ελίζρπζε 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηαζκηζκέλνπ θηλδχλνπ πνπ θαηείρε ζηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2012. 

Καηάθεξε φκσο λα κεηψζεη ην πνζφ ηεο απαηηνχκελεο ελίζρπζεο κέζσ εμαγνξψλ πνπ 

αχμεζαλ ηα ίδηα θεθάιαηα, κέζσ επαλαγνξψλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο κε ζεκαληηθή έθπησζε ζε ζρέζε κε ην άξηην θαη ηέινο κε απμήζεηο 

θεθαιαίνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε Σξάπεδα Πεηξαηψο λα θαηαθέξεη λα θεξδίζεη μαλά 

ηελ πξφζβαζε ζηηο θεθαιαηαγνξέο αθνχ θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ζεκαληηθά 

ηδησηηθά θεθάιαηα ην 2013. Σα θεθάιαηα απηά επέηξεςαλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο λα 

απνπιεξψζεη κεγάιν κέξνο απφ ηηο εληζρχζεηο πνπ είρε ιάβεη. 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζα ιάβεη ελίζρπζε ην 2009 θαη ην 2011 απφ ην ειιεληθφ Γεκφζην 

χςνπο 750 εθαηνκκπξίσλ επξψ αθνχ ην Γεκφζην ζα αγνξάζεη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 

ηεο ηξάπεδαο. Δπίζεο ην 2012 θαη ην 2013 ην ΣΥ ρνξήγεζε 7,3 δηο επξψ ζηε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζα θαηαθέξεη λα αληιήζεη απφ 

ηδησηηθά θεθάιαηα ην πνζφ ηνπ 1,4 δηο επξψ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ελφο κέξνπο ησλ πφξσλ πνπ έιαβε απφ ην ΣΥ. 
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Piraeus Bank SA (TPEIR GA) 

Banking 
        

          

 

FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Profitability         

Annualized Return on Assets -0,04 -12,37 -0,83 3,15 

Annualized Return on Common Equity -1,71 -- -- -- 

Net Interest Margin 2,33 2,41 2,72 2,30 

Net Interest Spread 2,04 2,24 2,73 2,03 

Efficiency Ratio 57,07 74,76 51,76 81,41 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 3Α: Γείθηεο θεξδνθνξίαο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ηελ εμέιημε θάπνησλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

δεηθηψλ θεξδνθνξίαο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Ο δείθηεο απφδνζεο ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ (ROA)  απφ ην 2010 έσο ην 2012, είλαη αξλεηηθφο, δειαδή νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δελ αμηνπνηνχληαη ζσζηά 

ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θέξδε, ελψ  αληίζεηα ην 2013 παξαηεξνχκε πσο ν δείθηεο είλαη 

ζεηηθφο. Ο δείθηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE), δείρλεη ην κέγεζνο ησλ 

θεξδψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα επελδπκέλα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ζηελ ηξάπεδα. Ο 

ζπλερψο απμαλφκελνο δείθηεο ROE καο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα παξάγεη 

θέξδε ρσξίο ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Ο δείθηεο ROE ην 2010 ήηαλ 

αξλεηηθφο, κε απνηέιεζκα νη κέηνρνη λα κελ ιακβάλνπλ θέξδε απφ ηα επελδπκέλα 

θεθάιαηα ηνπο.  

Δλψ απφ ην 2011, έσο θαη ην 2013 ην ROE είλαη κεδεληθφ δηφηη ηα θεθάιαηα πνπ είηε 

επελδχζεθαλ απφ ηδηψηεο, είηε δφζεθαλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο απφ ην ΣΥ ζην 

πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ παξήγαγαλ θαζαξά θέξδε. Σν 

θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην, παξαηεξνχκε πσο απφ ην 2010 έσο ην 2012 απμάλεηαη, 

θάηη ην νπνίν δείρλεη πσο νη επελδπηηθέο απνθάζεηο ηεο ηξάπεδαο είλαη απνδνηηθέο ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ρξένπο ηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξέπεη λα είλαη ζεηηθφο, 

δηφηη καο δείρλεη θαηά πφζν ε ηξάπεδα παίξλεη ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο ψζηε ηα έμνδα 

ζε ηφθνπο λα είλαη κηθξφηεξα απφ ην πνζφ ησλ απνδφζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

επελδχζεηο. Σέινο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ην 2013, έρεη κεησζεί, ζε ηηκή θνληά κε 

απηή ηνπ 2010. Απηφ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ spread ησλ ρνξεγήζεσλ. Σν θαζαξφ 

επηηνθηαθφ πεξηζψξην (Net Interest Spread) είλαη παξφκνην κε ην Net Interest Margin, κε 
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ηελ δηαθνξά πσο ην Net Interest Spread, είλαη ε νλνκαζηηθή κέζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

επηηνθίσλ πνπ δαλείδεη ε ηξάπεδα θαη απηψλ πνπ δαλείδεηαη.  

Σν efficiency ratio, καο δείρλεη πφζν απνδνηηθά αμηνπνηεί ε ηξάπεδα, ηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, δειαδή ζπλδέεη ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα (Interest 

and Fees on Loans, Interest Income on Federal Funds, Interest Income on Bank 

Deposits, Interest Income on Government, Other Interest or Dividend Income Interest 

Expense on Bank Deposits, Interest Expense on Fed Funds, Interest Expense on Other 

Securities, Other Interest or Dividend Income) κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (Borrowed 

Funds, Interest Expense on Debt, Interest Capitalized). ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ε 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά παξαηεξείηαη ζηα έζνδα απφ δάλεηα, αιιά θαη νη ηφθνη ησλ 

δαλείσλ, ελψ ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά παξαηεξείηαη ζηηο 

δαπάλεο θαηαζέζεσλ θαη ζηηο δαπάλεο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Σν 2012 ην efficiency 

ratio  είλαη νξηαθά παξαπάλσ απφ ην κέγηζην-βέιηηζην φξην ηνπ 50% θαη είλαη ην 

θαιχηεξν πνζνζηφ ζηα εμεηαδφκελα έηε. Σν 2013 ην πνζνζηφ απφ 51,76% απμήζεθε 

ζην 81,41%, πνπ ζεκαίλεη πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο ρεηξνηέξεςε. 

Piraeus Bank SA (TPEIR GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Credit Quality         

Provision Loan Losses/Total Loans 1,42 9,74 4,81 4,06 

Reserve for Loan Losses/Total Loans 3,45 8,24 7,91 8,39 

Loan Loss Res/Non-Performing  Assets 54,51 48,26 35,33 24,45 

Non-Perf Assets/Total Assets 4,57 12,82 15,41 25,38 

Non-Perf Assets/Total Loans 6,32 17,07 22,40 34,30 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 3Β: Γείθηεο Credit Quality Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

Ο δείθηεο provision loan losses/total loans, καο δείρλεη ηελ αλαινγία πξνβιεπφκελσλ 

επηζθαιψλ δαλείσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ. Παξαηεξνχκε πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ην 2010 έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή 1,42% , ην επφκελν έηνο 

θηάλεη ζε πνιχ πςειή ηηκή 9,74% θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη ηελ απνξξφθεζε θαη ησλ θππξηαθψλ 

ηξαπεδψλ ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο βειηηψζεθε, θαη δηακνξθψζεθε ην  2012 θαη 2013 

θάησ απφ 5,00%.  Ο δείθηεο απνζεκαηηθψλ γηα επηζθαιή δάλεηα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 
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ησλ δαλείσλ ην 2010, 2012 θαη 2013 ήηαλ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

επηζθαιψλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ , ελψ ην 2011 ηα απνζεκαηηθά ήηαλ 

ιηγφηεξα. Ο δείθηεο ησλ απνζεκαηηθψλ γηα επηζθαιή δάλεηα πξνο δάλεηα κε θίλδπλν 

αζέηεζεο (δάλεηα ζηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί ηφθνο ή θεθάιαην γηα 90 εκέξεο), απφ 

ην 2010 έσο ην 2013, παξνπζηάδεη κείσζε. Ο δείθηεο δαλείσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο 

πξνο ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ην 2010 έσο ην 2013 παξνπζηάδεη άλνδν. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δαλείσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα έηε ηεο αλαδηάξζξσζεο. Σέινο ε πξνεγνχκελε παξαηήξεζε 

θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλαινγία ησλ δαλείσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

δαλείσλ, φπνπ απφ ην 2010 έσο ην 2013 απμάλεηαη ε ηηκή θαη απφ 6,32% ην 2010, ην 

2013 δηακνξθψλεηαη ζην 34,30%. 

Piraeus Bank SA (TPEIR GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 

2010-12-

31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Liquidity         

Total Loans/Total Deposits 142,15 171,52 131,05 125,45 

Total Loans/Total Assets 72,24 75,09 68,81 73,99 

Deposits/Assets 50,82 43,78 52,50 58,98 

Deposits/Funding 55,64 44,11 52,52 66,90 

Total Assets 57.561,3 49.352,3 70.408,5 92.009,6 

Total Loans 41.583,5 37.058,0 48.445,6 68.074,5 

Customer Deposits 29.253,7 21.605,1 36.967,3 54.264,1 

Earning Assets 52.164,8 44.956,9 63.960,3 87.213,3 

     

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 3Γ: Γείθηεο  ξεπζηφηεηαο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ε ζρέζε κεηαμχ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο απφ ην 2010 έσο ην 2013 κεηψλεηαη θαη απφ 142,15% ην 2010 

δηακνξθψλεηαη ζε 125,45% ην 2013. Ζ ζρέζε, κεηαμχ δαλείσλ θαη ζπλνιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ην 2013 παξνπζίαζε άλνδν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο 

5,18% θαη δηακνξθψζεθε ζην 73,99%. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πςειφηεξε πνζνζηηαία 

άλνδν ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ άλνδν ησλ δαλείσλ. Σν 

2013 ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ήηαλ 92 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ην ζχλνιν ησλ 

δαλείσλ 68 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηέινο νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ δηακνξθψζεθαλ 
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ζηα 54 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. Σν πξνεγνχκελν έηνο ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ήηαλ 70 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ 48 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ θαη νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ 36 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. Λφγσ ησλ 

παξαπάλσ παξαηεξνχκε αχμεζε ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηαζέζεσλ πξνο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαζψο επίζεο θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηαζέζεσλ  πξνο ρνξεγήζεηο απφ ην 

2012 ζην 2013. Σέινο  απφ ην 2012 κέρξη ην 2013 καδί κε ηελ αχμεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απμήζεθαλ θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Piraeus Bank SA (TPEIR GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Basel Capital Ratio         

Tier 1 Risk-Based Capital Ratio 8,40 -6,00 9,30 13,90 

Total Risk-Based Capital Ratio 9,30 -5,00 9,70 14,00 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 3Γ: Γείθηεο Tier1 Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

Ο δείθηεο ειαρίζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ είλαη 8%. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 

παξαηεξνχκε πσο ν ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ην 2013 ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο είλαη ζε πςειφ επίπεδν ζην 14%. 

 

 

6.5 Ζ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ALPHA BANK  

 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο Alpha Bank ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε θαη ελζσκάησζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ζεσξείηαη 

ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δ.Δ. πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

Ζ Alpha Bank κέζσ ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο άξρηζε λα εθαξκφδεη ζεκαληηθά κέηξα 

εμνξζνινγηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπξξίθλσζε ησλ δηεζλψλ πξάμεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο, ηεο ελίζρπζεο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο θαη κέζσ ηεο 
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ελίζρπζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο απζηεξήο παξαθνινχζεζεο ηνπ θηλδχλνπ. Μέζσ 

απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ε Alpha Bank ζα θαηαθέξεη λα κεηαηξαπεί ζε κηα ηξάπεδα  

ζηαζεξή θαη βηψζηκε πνπ ζα κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε βηψζηκε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε  Alpha Bank ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ νθείινληαλ ζε αλαιήςεηο ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ αιιά φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ζηελ 

παξαηεηακέλε χθεζε. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαιήγεη ζην φηη νη εληζρχζεηο δελ ζα πξνθαιέζνπλ ζηξεβιψζεηο 

ζηνλ αληαγσληζκφ θαη δελ πξνθαινχλ εζηθφ θίλδπλν. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε κείσζε ηεο Alpha Bank ζα είλαη 

αξθεηή γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ.  

Αλαθέξεηαη αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φηη νη κέηνρνη ηεο Alpha Bank 

θαηάθεξαλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απμήζεηο θεθαιαίνπ αιιά θαη νη θάηνρνη 

ρξεσζηηθψλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο παζεηηθνχ λα 

κεηψζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ ζα έπξεπε λα αληιεζνχλ απφ ην θξάηνο. Δπηπιένλ έρνπλ 

εθκεδεληζηεί απφ ην θξάηνο νη αμίεο ησλ κεξηδίσλ ησλ κεηφρσλ, άξα νη κέηνρνη ηεο 

Alpha Bank θαηάθεξαλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζην θφζηνο ηεο αλαδηάξζξσζεο. 

Μέζσ ηεο επαλαπξνζέγγηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  Alpha Bank επεηεχρζε ε 

απνκφριεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εμσηεξηθφ, ε απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε 

δαπαλεξήο απφθηεζεο, ε εληζρπκέλε παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ δηαζθαιίδνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν φηη νη εληζρχζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο ηξάπεδαο θαη φηη νη νπνηνζδήπνηε ζηξεβιψζεηο ζα 

πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην. 

Ζ απφθηεζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο απφ ηελ  Alpha Bank απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ γεγνλφο. Δίλαη ζεκαληηθφ γεγνλφο γηαηί γελλήζεθαλ αξθεηά εξσηεκαηηθά 

αιιά αλ δνχκε κε πξνζνρή ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ζα θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο. Ζ Δκπνξηθή είρε πιήξσο αλαθεθαιαηνπνηεζεί έσο 

ην επίπεδν πνπ απαηηνχζε ε ξπζκηζηηθή αξρή θαη αγνξάζηεθε απφ ηελ Alpha Bank 

έλαληη 1 επξψ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε εμαγνξά ηεο Δκπνξηθήο 

απνηέιεζε έλα ζεηηθφ γεγνλφο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο Alpha Bank απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 
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ζπγθέληξσζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ζεκαληηθψλ ζπλεξγεηψλ. Σέινο ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη κφλν ηξάπεδεο πνπ είραλ ιάβεη ελίζρπζε είραλ ππνβάιιεη έγθπξεο 

πξνζθνξέο, άξα δελ ππήξμε πεξίπησζε παξαγθσληζκνχ ελδηαθεξφκελσλ πνπ δελ είραλ 

ιάβεη ελίζρπζε. 

Ζ Alpha Bank απνηειεί ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα απφ πιεπξάο 

θαζαξψλ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ. Σν 2009 ην ειιεληθφ Γεκφζην ζα δψζεη ζηελ Alpha 

Bank ην πνζφ ησλ 940 εθαη. επξψ κέζσ ηεο αγνξάο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. Σν ΣΥ ζα 

δψζεη ζηελ ηξάπεδα πεξίπνπ 4 δηο επξψ ηα έηε 2012 θαη 2013. Σν πνζφ απηφ ζα είλαη 

θαη ην κηθξφηεξν πνπ ζα έρεη δαπαλήζεη ην ΣΥ γηα ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο. 

Δπίζεο ε Alpha Bank ζα θαηαθέξεη λα ιάβεη απφ ηηο αγνξέο ην πνζφ ηνπ 1,2 δηο επξψ 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ θεθαιαηαθνχ ειιείκκαηνο πνπ εληφπηζε ην stress test πνπ εθπφλεζε 

ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ην 2013. 

Alpha Bank AE (ALPHA GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Profitability         

Annualized Return on Assets 0,13 -6,05 -1,84 4,43 

Annualized Return on Common Equity 1,74 -132,95 -- -- 

Net Interest Margin 2,86 2,99 2,39 2,54 

Net Interest Spread 2,32 2,44 1,83 1,83 

Efficiency Ratio 51,06 48,01 77,61 60,41 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 4Α: Γείθηεο θεξδνθνξίαο Alpha Bank 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ηελ εμέιημε θάπνησλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

δεηθηψλ θεξδνθνξίαο ηεο Alpha Bank. Ο δείθηεο απφδνζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(ROA)  ην 2010 είλαη ζεηηθφο, αιιά ζε κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ελψ απφ ην 2011 έσο 

ην 2012, είλαη αξλεηηθφο, δειαδή νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη ε Alpha 

Bank δελ αμηνπνηνχληαη ζσζηά ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θέξδε, ηέινο ην 2013 

παξαηεξνχκε πσο ν δείθηεο είλαη ζεηηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2013 ην ROA ηεο Alpha 

Bank είλαη ην θαιχηεξν κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Ο δείθηεο 

απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE), δείρλεη ην κέγεζνο ησλ θεξδψλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηα επελδπκέλα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ζηελ ηξάπεδα. Ο ζπλερψο απμαλφκελνο 
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δείθηεο ROE καο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα παξάγεη θέξδε ρσξίο ηελ 

αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο.  

Ο δείθηεο ROE ην 2010 ήηαλ ζεηηθφο, ελψ ην 2011 απφ 1,74% πνπ ήηαλ ην 

πξνεγνχκελν έηνο, δηακνξθψζεθε ζην -132,95%, ιφγν δεκηψλ πνπ παξνπζίαζε ε 

ηξάπεδα, κε απνηέιεζκα νη κέηνρνη λα κελ ιακβάλνπλ θέξδε απφ ηα επελδπκέλα 

θεθάιαηα ηνπο. Σέινο ην 2012 θαη ην 2013 ην ROE είλαη κεδεληθφ δηφηη ηα θεθάιαηα 

πνπ είηε επελδχζεθαλ απφ ηδηψηεο, είηε δφζεθαλ ζηελ Alpha Bank απφ ην ΣΥ ζην 

πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ παξήγαγαλ θαζαξά θέξδε. Σν 

θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην, παξαηεξνχκε πσο απφ ην 2011 ζην 2012 κεηψλεηαη                 

-0,6%, ελψ ην 2012 θαη ην 2013 απμάλεηαη, θάηη ην νπνίν δείρλεη πσο νη επελδπηηθέο 

απνθάζεηο ηεο ηξάπεδαο είλαη απνδνηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ρξένπο ηεο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξέπεη λα είλαη ζεηηθφο, δηφηη καο δείρλεη θαηά πφζν ε ηξάπεδα 

παίξλεη ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο ψζηε ηα έμνδα ζε ηφθνπο λα είλαη κηθξφηεξα απφ ην 

πνζφ ησλ απνδφζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο.  Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ 

πεξηζψξην (Net Interest Spread) είλαη παξφκνην κε ην Net Interest Margin, κε ηελ 

δηαθνξά πσο ην Net Interest Spread, είλαη ε νλνκαζηηθή κέζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

επηηνθίσλ πνπ δαλείδεη ε ηξάπεδα θαη απηψλ πνπ δαλείδεηαη. Σν efficiency ratio, καο 

δείρλεη πφζν απνδνηηθά αμηνπνηεί ε ηξάπεδα, ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, δειαδή ζπλδέεη ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα (Interest and Fees on Loans, 

Interest Income on Federal Funds, Interest Income on Bank Deposits, Interest Income on 

Government, Other Interest or Dividend Income Interest Expense on Bank Deposits, 

Interest Expense on Fed Funds, Interest Expense on Other Securities, Other Interest or 

Dividend Income) κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (Borrowed Funds, Interest Expense on Debt, 

Interest Capitalized).  

ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά παξαηεξείηαη ζηα έζνδα απφ δάλεηα, 

αιιά θαη νη ηφθνη ησλ δαλείσλ, ελψ ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά 

παξαηεξείηαη ζηηο δαπάλεο θαηαζέζεσλ θαη ζηηο δαπάλεο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Σν 

2010 ην efficiency ratio  ήηαλ νξηαθά παξαπάλσ απφ ην κέγηζην-βέιηηζην φξην ηνπ 50% 

, ελψ ην 2011 ην efficiency ratio  ήηαλ ζην 48,01% . Σν 2012 ην πνζνζηφ απφ 48,01 

απμήζεθε ζην 77,61% , πνπ ζεκαίλεη πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο 

ρεηξνηέξεςε.  
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Alpha Bank AE (ALPHA GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Credit Quality         

Provision Loan Losses/Total Loans 1,71 2,26 3,51 3,70 

Reserve  for Loan Losses/Total Loans 4,41 9,79 10,19 11,86 

Loan Loss Res/Non-Performing Assets 41,27 75,73 39,44 33,93 

Non-Perf Assets/Total Assets 8,05 10,88 20,05 27,82 

Non-Perf Assets/Total Loans 10,69 12,93 25,85 34,96 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 4Β: Γείθηεο  credit quality Alpha Bank 

Ο δείθηεο provision loan losses/total loans, καο δείρλεη ηελ αλαινγία πξνβιεπφκελσλ 

επηζθαιψλ δαλείσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ. Παξαηεξνχκε πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ην 2010 έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή 1,71%. Σα επφκελα έηε 

απμάλεηαη θαη ην 2013 δηακνξθψλεηαη ζην 3,70%. Σελ ίδηα πνξεία αθνινπζεί θαη . Ο 

δείθηεο απνζεκαηηθψλ γηα επηζθαιή δάλεηα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ απφ ην 

2010, έσο ην 2013, φπνπ ν δείθηεο δηακνξθψζεθε ζην 11,86%. Ο δείθηεο ησλ 

απνζεκαηηθψλ γηα επηζθαιή δάλεηα πξνο δάλεηα κε θίλδπλν αζέηεζεο (δάλεηα ζηα νπνία 

δελ έρεη θαηαβιεζεί ηφθνο ή θεθάιαην γηα 90 εκέξεο), ην 2011 έρεη ηελ πςειφηεξε ηηκή 

75,73%. Σν 2012 θαη  ην 2013, ν δείθηεο βειηηψλεηαη. Ο δείθηεο δαλείσλ κε θίλδπλν 

αζέηεζεο πξνο ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ην 2010 έσο ην 2013 παξνπζηάδεη 

άλνδν. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δαλείσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα έηε ηεο αλαδηάξζξσζεο. Σέινο ε πξνεγνχκελε 

παξαηήξεζε θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλαινγία ησλ δαλείσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ δαλείσλ, φπνπ απφ ην 2010 έσο ην 2013 απμάλεηαη ε ηηκή θαη απφ 10,69% 

ην 2010, ην 2013 δηακνξθψλεηαη ζην 34,96%. 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

 

Alpha Bank AE (ALPHA GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Liquidity         

Total Loans/Total Deposits 136,40 175,83 160,71 139,70 

Total Loans/Total Assets 75,34 84,11 77,57 79,56 

Deposits/Assets 55,24 47,83 48,26 56,95 

Deposits/Funding 63,27 52,29 51,67 67,31 

Total Assets 66.798,3 59.148,0 58.253,4 73.697,3 

Total Loans 50.327,2 49.747,5 45.185,1 58.634,4 

Customer Deposits 36.897,6 28.293,0 28.115,9 41.970,3 

Earning Assets 61.168,1 58.229,1 57.472,4 73.268,3 

     

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 4Γ: Γείθηεο  ξεπζηφηεηαο Alpha Bank 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ε ζρέζε κεηαμχ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ ηεο 

Alpha Bank ην 2011 απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη δηακνξθψλεηαη ζην 175,83%. 

Σα 2012 θαη ην 2013 παξαηεξνχκε  κείσζε  36,13% θαη απφ 175,83% ην 2011 ην 2013 

δηακνξθψλεηαη ζε 139,70%. Ζ ζρέζε , κεηαμχ δαλείσλ θαη ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ην 2012 δηακνξθψζεθε ζην 84,11% θαη ήηαλ ε πςειφηεξε ηηκή θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν. Σέινο ην 2013 δηακνξθψζεθε ζην 79,56%. Σν 2013 ηα ζπλνιηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ήηαλ 73 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ 58 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηέινο νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 41 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. Σν πξνεγνχκελν έηνο ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ήηαλ 58 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ 45 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ θαη νη 

θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ 28 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. Λφγν ησλ παξαπάλσ 

παξαηεξνχκε αχμεζε ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηαζέζεσλ πξνο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο 

επίζεο θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηαζέζεσλ  πξνο ρνξεγήζεηο απφ ην 2012 ζην 2013. 

Σέινο  απφ ην 2012 κέρξη ην 2013 καδί κε ηελ αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απμήζεθαλ θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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Alpha Bank AE (ALPHA GA)  

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Basel Capital Ratio         

Tier 1 Risk-Based Capital Ratio 11,80 7,30 8,90 16,30 

Total Risk-Based Capital Ratio 13,50 9,80 9,50 16,30 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 4Γ: Γείθηεο Tier1 Alpha Bank 

Ο δείθηεο ειαρίζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ είλαη 8%. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 

παξαηεξνχκε πσο ν ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ην 2013 ηεο Alpha Bank 

είλαη ζε πςειφ επίπεδν ζην 16,30%. 

 

 

6.6 Ζ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην ζρέδην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο είλαη θαη απηφ ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο 

θαζψο ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ καθξνπξφζεζκε 

βησζηκφηεηα ηεο ηξάπεδαο θαη παξάιιεια ζα πεξηνξίζεη ηηο  πηζαλέο ζηξεβιψζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη νη θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο. 

Ήδε απφ ην 2008 ην ειιεληθφ Γεκφζην θαη ην ΣΥ έρνπλ δψζεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα 

θεθαιαηαθή ζηήξημε θαη έρνπλ ελίζρπζε ηδηαίηεξα ηελ ξεπζηφηεηα. Ζ Δπηηξνπή ζα 

εγθξίλεη πξνζσξηλά ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ζα μεθηλήζεη έξεπλα γηα ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ κέηξσλ κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

Ζ Eζληθή Σξάπεδα ζα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία εμνξζνινγηζκνχ . Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

δηαδηθαζία απηή ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εζεινπζία έμνδν εξγαδνκέλσλ, ηηο πεξηθνπέο 

ησλ ακνηβψλ θαη ην θιείζηκν ππνθαηαζηεκάησλ. Δπίζεο ζα ππάξμνπλ πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, φπνπ ε 

Δζληθή είρε αλαιάβεη δηάθνξεο ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζε ζηελ 

νπζία ζα απνηειέζεη κηα ζπλέρεηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν ζρέδην ζα ζπκπεξηιάβεη 

δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ δηεζλψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε 
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ηξάπεδα αιιά θαη ησλ κε βηψζηκσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Δπίζεο ζα πξνσζήζεη ηελ ελίζρπζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα 

κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ηεο ελίζρπζεο ησλ θαζαξψλ 

εζφδσλ απφ ηφθνπο θαη ηεο ζπλεπήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Σέινο ε Δζληθή ζα 

θιεζεί λα κεηψζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ζπγαηξηθή ηνπξθηθή ηξάπεδα Finansbank. Σν 

γεγνλφο απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα εληζρπζεί ε θεθαιαηαθή ζέζε ηεο Δζληθήο 

δηαηεξψληαο παξάιιεια θαη ηελ πιεηνςεθηθή ζέζε ζηελ Finansbank ε νπνία έρεη 

ζηαζεξή θεξδνθνξία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δζληθήο ε ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ ζα παξαθνινπζεζεί απφ αλεμάξηεην εληνινδφρν. 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδψλ Alpha θαη Πεηξαηψο ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε Δζληθή δελ νθείινληαη ζηελ αλάιεςε 

ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ αιιά ζηελ χθεζε θαη ζηελ θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. πσο θαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ε ελίζρπζε ζα έρεη ιηγφηεξν 

ζηξεβισηηθφ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε ηξαπεδψλ πνπ αλέιαβαλ 

ππέξκεηξνπο θηλδχλνπο  θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε 

κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο Δζληθήο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζηξεβιψζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ παξαηεξείηαη φηη νη κέηνρνη αιιά θαη νη 

θάηνρνη ρξεσζηηθψλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ κείσζε 

ηνπ πνζνχ ηεο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο πνπ ζα έπξεπε λα ρνξεγήζεη ην θξάηνο πξνο ηελ 

Δζληθή. Δπίζεο αλαθέξεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φηη ε θξαηηθή ελίζρπζε πνπ δφζεθε απφ 

ην ειιεληθφ Γεκφζην δελ θάιπςε ηεο απψιεηεο ησλ παξαδνζηαθψλ κεηφρσλ, ησλ 

νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη πιήξσο απνδπλακσκέλε. 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ζεσξείηαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα απφ πιεπξάο 

θαηαζέζεσλ θαη παξέρεη γεληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζηελ Σνπξθία, ζηελ θεληξηθή, 

αλαηνιηθή θαη λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε κε ηελ Διιάδα λα παξακέλεη ην επίθεληξν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σα έηε 2009 θαη 2011 ην ειιεληθφ Γεκφζην ζα δψζεη ζηελ Δζληθή 

ην πνζφ ηνπ 1,35 δηο επξψ θαη ην ΣΥ ζα δψζεη ην πνζφ ησλ 9,8 δηο επξψ γηα ην έηνο 

2012. Δπίζεο ε Δζληθή ζα θαηαθέξεη λα ιάβεη απφ ηηο αγνξέο ην πνζφ ηνπ 1,1 δηο ηα 

νπνία θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ κεξηθή απνπιεξσκή ηνπ ΣΥ.  
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National Bank of Greece SA (ETE GA) 

Banking 
        

          

 

FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Profitability         

Annualized Return on Assets 0,35 -10,85 -2,01 0,75 

Annualized Return on Common Equity 3,69 -- -- -- 

Net Interest Margin 3,92 3,68 3,37 3,11 

Net Interest Spread -1,42 -1,18 1,77 2,75 

Efficiency Ratio 55,03 58,81 66,60 68,20 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 5Α: Γείθηεο θεξδνθνξίαο Δζληθήο Σξάπεδαο 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ηελ εμέιημε θάπνησλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

δεηθηψλ θεξδνθνξίαο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Ο δείθηεο απφδνζεο ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ (ROA)  ην 2010 είλαη ζεηηθφο, αιιά ζε κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ελψ απφ 

ην 2011 έσο ην 2012, είλαη αξλεηηθφο, δειαδή νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη πνπ 

δηαζέηεη ε Δζληθή Σξάπεδα δελ αμηνπνηνχληαη ζσζηά ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θέξδε, 

ηέινο ην 2013 παξαηεξνχκε πσο ν δείθηεο είλαη ζεηηθφο, αιιά θαη πάιη δηακνξθψλεηαη 

ζε κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Ο δείθηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE), δείρλεη 

ην κέγεζνο ησλ θεξδψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα επελδπκέλα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ζηελ 

ηξάπεδα.  

Ο ζπλερψο απμαλφκελνο δείθηεο ROE καο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα 

παξάγεη θέξδε ρσξίο ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Ο δείθηεο ROE ην 2010 

ήηαλ ζεηηθφο, ελψ ην 2011, ην 2012 θαη ην 2013 ην ROE είλαη κεδεληθφ δηφηη ηα 

θεθάιαηα πνπ είηε επελδχζεθαλ απφ ηδηψηεο, είηε δφζεθαλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα απφ ην 

ΣΥ ζην πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ παξήγαγαλ θαζαξά 

θέξδε. Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην, παξαηεξνχκε πσο απφ ην 2010 κέρξη ην 2013 

κεηψλεηαη, θάηη ην νπνίν δείρλεη πσο νη επελδπηηθέο απνθάζεηο ηεο ηξάπεδαο δελ είλαη 

απνδνηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ρξένπο ηεο.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξέπεη λα είλαη ζεηηθφο, δηφηη καο δείρλεη θαηά πφζν ε ηξάπεδα 

παίξλεη ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο ψζηε ηα έμνδα ζε ηφθνπο λα είλαη κηθξφηεξα απφ ην 

πνζφ ησλ απνδφζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο.  Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ 

πεξηζψξην (Net Interest Spread) είλαη παξφκνην κε ην Net Interest Margin, κε ηελ 

δηαθνξά πσο ην Net Interest Spread, είλαη ε νλνκαζηηθή κέζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
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επηηνθίσλ πνπ δαλείδεη ε ηξάπεδα θαη απηψλ πνπ δαλείδεηαη. Σν efficiency ratio, καο 

δείρλεη πφζν απνδνηηθά αμηνπνηεί ε ηξάπεδα, ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, δειαδή ζπλδέεη ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα (Interest and Fees on Loans, 

Interest Income on Federal Funds, Interest Income on Bank Deposits, Interest Income on 

Government, Other Interest or Dividend Income Interest Expense on Bank Deposits, 

Interest Expense on Fed Funds, Interest Expense on Other Securities, Other Interest or 

Dividend Income) κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (Borrowed Funds, Interest Expense on Debt, 

Interest Capitalized).  

ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά παξαηεξείηαη ζηα έζνδα απφ δάλεηα, 

αιιά θαη νη ηφθνη ησλ δαλείσλ, ελψ ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά 

παξαηεξείηαη ζηηο δαπάλεο θαηαζέζεσλ θαη ζηηο δαπάλεο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

Παξαηεξνχκε πσο απφ ην 2010 κέρξη ην 2013 ην efficiency ratio, απμήζεθε θαη απφ 

55,03% ην 2010, δηακνξθψζεθε ην 2013 ζην 68,20% πνπ ζεκαίλεη πσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο ρεηξνηέξεςε.  

National Bank of Greece SA (ETE GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Credit Quality         

Provision Loan Losses/Total Loans 1,84 4,31 3,81 1,79 

Reserve for Loan Losses/Total Loans 4,41 9,06 10,10 11,63 

Loan Loss Res/Non-Performing  Assets 49,87 34,18 31,99 40,67 

Non-Perf Assets/Total Assets 5,92 19,49 23,18 19,62 

Non-Perf Assets/Total Loans 8,84 26,49 31,58 28,60 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 5Β: Γείθηεο  credit quality Δζληθήο Σξάπεδαο 

Ο δείθηεο provision loan losses/total loans, καο δείρλεη ηελ αλαινγία πξνβιεπφκελσλ 

επηζθαιψλ δαλείσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ. Παξαηεξνχκε πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ην 2013 έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή 1,79% , ελψ ην 2011 ε ηηκή 

ηνπ δείθηε ήηαλ ε πςειφηεξε (4,31%) θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2013. Ο δείθηεο 

απνζεκαηηθψλ γηα επηζθαιή δάλεηα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ απφ  ην 2010 

έσο θαη ην 2013 αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. Ο δείθηεο ησλ απνζεκαηηθψλ γηα επηζθαιή 

δάλεηα πξνο δάλεηα κε θίλδπλν αζέηεζεο (δάλεηα ζηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί ηφθνο ή 
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θεθάιαην γηα 90 εκέξεο), απφ ην 2010 έσο ην 2012, παξνπζηάδεη κείσζε. Σν 2013 

παξνπζίαζε άλνδν 8,68 ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη δηακνξθψζεθε ζην 40,67%. Ο δείθηεο 

δαλείσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο πξνο ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ην 2010 έσο ην 

2012 παξνπζηάδεη άλνδν.  

Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δαλείσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα έηε ηεο αλαδηάξζξσζεο. Σν 2013 κεηψλεηαη ζε 

ζρέζε κε ην 2012 3,56% θαη δηακνξθψλεηαη ζην 19,62%. Ζ ζρέζε ησλ δαλείσλ κε 

θίλδπλν αζέηεζεο πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ, απφ ην 2010 έσο ην 2012 παξνπζηάδεη 

άλνδν θαη ην 2013 κεηψλεηαη θαηά 2,98% θαη δηακνξθψλεηαη ζην 28,60%. 

National Bank of Greece SA (ETE GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Liquidity         

Total Loans/Total Deposits 118,84 132,09 130,99 121,08 

Total Loans/Total Assets 66,94 73,56 73,38 68,60 

Deposits/Assets 56,33 55,69 56,02 56,66 

Deposits/Funding 66,44 61,30 60,86 66,46 

Total Assets 120.744,6 106.870,0 104.798,0 110.930,0 

Total Loans 80.823,5 78.615,8 76.905,0 76.103,0 

Customer Deposits 68.010,4 59.518,1 58.711,0 62.853,0 

Earning Assets 108.240,9 100.709,0 99.099,0 104.084,0 

     

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 5Γ: Γείθηεο  ξεπζηφηεηαο Δζληθήο Σξάπεδαο 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ε ζρέζε κεηαμχ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο  ην 2011 ήηαλ ζην 132,09% θαη ήηαλ ε πςειφηεξε ηηκή θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν. Σα επφκελα δχν έηε παξαηεξνχκε κείσζε 11,01% θαη απφ 

132,09% ην 2011 ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη ην 2013 ζε 121,08%. Ζ ζρέζε , κεηαμχ 

δαλείσλ θαη ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ην 2013 παξνπζίαζε πηψζε ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν έηνο 4,78% θαη δηακνξθψζεθε ζην 68,60%. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

πςειφηεξε πνζνζηηαία κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηα 

δάλεηα. Σν 2013 ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ήηαλ 110 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ην 

ζχλνιν ησλ δαλείσλ 76 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηέινο νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ 
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δηακνξθψζεθαλ ζηα 62 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. Σν πξνεγνχκελν έηνο ηα 

ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ήηαλ 67 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ 

47 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ 30 δηζεθαηνκκχξηα επξψ 

πεξίπνπ. Λφγν ησλ παξαπάλσ παξαηεξνχκε αχμεζε ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηαζέζεσλ 

πξνο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο επίζεο θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηαζέζεσλ  πξνο 

ρνξεγήζεηο απφ ην 2012 ζην 2013. Σέινο  απφ ην 2012 κέρξη ην 2013 καδί κε ηελ 

αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απμήζεθαλ θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

National Bank of Greece SA (ETE GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Basel Capital Ratio         

Tier 1 Risk-Based Capital Ratio 13,10 7,20 7,80 10,30 

Total Risk-Based Capital Ratio 13,70 8,30 9,20 11,20 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 5Γ: Γείθηεο Tier1 Δζληθήο Σξάπεδαο 

Ο δείθηεο ειαρίζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ είλαη 8%. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 

παξαηεξνχκε πσο ν ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ην 2013 ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο δηακνξθψλεηαη ζην 11,20%. 

 

 

6.7 Ζ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ EUROBANK 

 

Σειεπηαία ηξάπεδα πνπ ζα αλαιπζεί ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο είλαη ε Eurobank, 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο είλαη 

ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δ.Δ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Eurobank ε Διιάδα απνθάζηζε λα δεζκεπηεί γηα ηελ εθαξκνγή κηαο 

ζεηξάο κέηξσλ πνπ θξίζεθαλ αλαγθαία γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ηξάπεδαο αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπ νκίινπ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ηελ 

αγνξά ησλ ηξαπεδψλ Proton θαη ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ  απφ ηελ 
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Eurobank πηζηεχνληαο φηη ε εμαγνξά ησλ ελ ιφγν ηξαπεδψλ ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ νκίινπ ρσξίο λα ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

Απφ ην 2008 έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ Διιάδα θαη ην ΣΥ ε επαλεηιεκκέλε ζηήξημε κε 

ηελ κνξθή ρνξήγεζεο θεθαιαίσλ θαη ξεπζηφηεηαο ηεο Eurobank Ergasias Α.Δ. ε νπνία 

απνηειεί κέξνο ηνπ νκίινπ Eurobank. Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο Eurobank ζα 

δηαξθέζεη ζε αληίζεζε κε ηα ζρέδηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο άιιεο ηξείο ηξάπεδεο κέρξη ην 

έηνο 2018. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα λα μαλά γίλεη θεξδνθφξα ε ηξάπεδα ην ζρέδην εζηηάδεη ζηηο 

βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζηελ Διιάδα. Αξρηθά ε 

Eurobank ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ 

πνπ δηαηεξεί ζηελ Διιάδα θαη λα πνπιήζεη ηηο ζπγαηξηθέο πνπ έρεη ζε Σνπξθία θαη 

Πνισλία. Δπίζεο θαηάθεξε λα κεηαηξέςεη θαη λα εμαγνξάζεη κε αξθεηά κεγάιε 

έθπησζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ. 

ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη θαηαβιεζεί θαλέλα απνιχησο 

κέξηζκα απφ ην 2008 κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ησλ ηζηνξηθψλ κεηφρσλ λα 

πέζεη θάησ απφ ην 2% κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε πνπ έγηλε απνθιεηζηηθά απφ ην 

ΔΣΥ.  

Δπίζεο γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηελ απνκφριεπζε ηεο ηξάπεδαο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζα 

ζπλερίζεη ε παχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ζεσξνχληαη βαζηθέο ζηελ Διιάδα. Θα 

γίλεη πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ε επηρεηξεζηαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα θαζαξά 

πεξηζψξηα θέξδνπο επί ησλ ηφθσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ. 

Σέινο ε Διιάδα, φπσο πξνβιέπεη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο, ζα δεζκεπηεί φηη ε 

Eurobank ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ζπλεηήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο κε βάζε πγηείο εκπνξηθέο πξαθηηθέο, ζε φηη αθνξά ηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζηειέρε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ησλ Proton Bank θαη ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ ε 

Eurobank επειέγε σο αγνξαζηήο θαη γηα ηηο δπν ηξάπεδεο. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, νη θαλφλεο ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο θαη ηδηαίηεξα βάζεη ηεο αλαθνίλσζεο πεξί αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδψλ 

απαγνξεχεηαη ζηηο ηξάπεδεο πνπ ιακβάλνπλ θξαηηθέο εληζρχζεηο λα πξνβαίλνπλ ζηελ 

εμαγνξά άιισλ ηξαπεδψλ κε ζηφρν λα κελ γίλεηε παξαγθσληζκφο ησλ άιισλ επελδπηψλ 

πνπ δελ ιακβάλνπλ θξαηηθέο εληζρχζεηο. 
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ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο αγνξάο ησλ δπν ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ Eurobank δελ 

ππέβαιε έγθπξε πξνζθνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλνηθηψλ θαη δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ 

πψιεζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο ησλ δπν ηξαπεδψλ ε Eurobank θαηάθεξε λα βγεη 

θεξδηζκέλε αθνχ νη ζπλέξγεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δπν ηξάπεδεο θαη ε κεγάιε βάζε 

θαηαζέζεσλ ηνπο θαηάθεξε λα εληζρχζεη ηελ βησζηκφηεηα ηεο Eurobank θαη λα κεηψζεη 

ηηο δαπάλεο αλαδηάξζξσζεο θαη γηα ηελ ίδηα ηελ Eurobank αιιά θαη γηα ηηο δχν άιιεο 

ηξάπεδεο. Δπίζεο, φπσο επηζεκαίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη ζπλαιιαγέο δελ 

δεκηνχξγεζαλ πξφζζεηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο ππέξ ηεο Eurobank αθνχ νη ηξάπεδεο πνπ 

αγνξάζηεθαλ θαηείραλ επαξθή βαζκφ θεθαιαηνπνίεζεο. εκαληηθφ γεγνλφο ήηαλ 

επίζεο φηη θακία απφ ηηο δπν ηξάπεδεο πνπ αγνξάζηεθαλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ βηψζηκα ζε απηφλνκε βάζε, θξίζεθε ινηπφλ αλαγθαία ε πψιεζε ηνπ ζε 

θάπνην ηξαπεδηθφ φκηιν γηα λα ππάξμεη ε απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. 

Ζ Eurobank είλαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα απφ πιεπξάο 

θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ θαη παξέρεη γεληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζηελ αλαηνιηθή θαη 

λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε αιιά πάληα κε επίθεληξν ησλ εξγαζηψλ λα είλαη ε Διιάδα. 

Καηάθεξε λα σθειεζεί ζεκαληηθά απφ ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο αιιά θαη απφ θξαηηθέο 

εγγπήζεηο θαη θεθαιαηαθή ζηήξημε πνπ ηεο δφζεθε απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Σν 2012 

θαη ην 2013 εληζρχζεθε θαη απφ ην ΣΥ. πγθεθξηκέλα ην ειιεληθφ Γεκφζην αγφξαζε 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πεξί ηα 950 εθαη. Δπξψ θαη ην ΣΥ έδσζε ζηελ Eurobank απφ ην 

2012 θεθάιαην χςνπο 6 δηο επξψ.  

Δπίζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θάησ απφ έλα πιαίζην πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη πηζαλφ ε Eurobank λα ρξεηαζηεί έλα πξφζζεην θεθάιαην πνπ ζα θηάλεη ηα 2,864 

εθαη. επξψ. Σν ΣΥ ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αθνχ 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαιάβεη φια ηα ππφινηπα 

κεξίδηα ηεο ηξάπεδαο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αλεπαξθήο δήηεζεο απφ ηδηψηεο 

επελδπηέο. 
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Eurobank Ergasias SA (EUROB GA) 

Banking 
        

          

 

FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Profitability         

Annualized Return on Assets 0,08 -6,72 -2,02 -1,59 

Annualized Return on Common Equity -0,54 -- -- -- 

Net Interest Margin 2,90 2,52 2,10 1,88 

Efficiency Ratio 48,77 61,07 62,70 76,57 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 6Α: Γείθηεο θεξδνθνξίαο Eurobank 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ηελ εμέιημε θάπνησλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

δεηθηψλ θεξδνθνξίαο ηεο Eurobank. Ο δείθηεο απφδνζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (ROA)  

ην 2010 είλαη ζεηηθφο, αιιά ζε κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ελψ απφ ην 2011 έσο ην 2013, 

είλαη αξλεηηθφο, δειαδή νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη ε Eurobank δελ 

αμηνπνηνχληαη ζσζηά ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θέξδε. Ο δείθηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (ROE), δείρλεη ην κέγεζνο ησλ θεξδψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα επελδπκέλα 

θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ζηελ ηξάπεδα. Ο ζπλερψο απμαλφκελνο δείθηεο ROE καο δείρλεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα παξάγεη θέξδε ρσξίο ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηεο. Ο δείθηεο ROE ην 2010 ήηαλ αξλεηηθφο, ελψ ην 2011, ην 2012 θαη ην 2013 ην ROE 

είλαη κεδεληθφ δηφηη ηα θεθάιαηα πνπ είηε επελδχζεθαλ απφ ηδηψηεο, είηε δφζεθαλ ζηελ 

Eurobank απφ ην ΣΥ ζην πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ 

παξήγαγαλ θαζαξά θέξδε. Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην, παξαηεξνχκε πσο απφ ην 

2010 κέρξη ην 2013 κεηψλεηαη, θάηη ην νπνίν δείρλεη πσο νη επελδπηηθέο απνθάζεηο ηεο 

ηξάπεδαο δελ είλαη απνδνηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ρξένπο ηεο.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξέπεη λα είλαη ζεηηθφο, δηφηη καο δείρλεη θαηά πφζν ε ηξάπεδα 

παίξλεη ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο ψζηε ηα έμνδα ζε ηφθνπο λα είλαη κηθξφηεξα απφ ην 

πνζφ ησλ απνδφζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο.  Σν efficiency ratio, καο 

δείρλεη πφζν απνδνηηθά αμηνπνηεί ε ηξάπεδα, ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, δειαδή ζπλδέεη ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα (Interest and Fees on Loans, 

Interest Income on Federal Funds, Interest Income on Bank Deposits, Interest Income on 

Government, Other Interest or Dividend Income Interest Expense on Bank Deposits, 

Interest Expense on Fed Funds, Interest Expense on Other Securities, Other Interest or 

Dividend Income) κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (Borrowed Funds, Interest Expense on Debt, 
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Interest Capitalized). ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά παξαηεξείηαη 

ζηα έζνδα απφ δάλεηα, αιιά θαη νη ηφθνη ησλ δαλείσλ, ελψ ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ε 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά παξαηεξείηαη ζηηο δαπάλεο θαηαζέζεσλ θαη ζηηο δαπάλεο ησλ 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Σν 2010 ην efficiency ratio  ήηαλ 48,77%, δειαδή πην θάησ απφ 

ην κέγηζην-βέιηηζην φξην ηνπ 50% , ελψ απφ ην 2011 κέρξη ην 2013 ην efficiency ratio 

απμήζεθε θαη απφ 61,07% ην 2011, δηακνξθψζεθε ζην76,57% ην 2013 , πνπ ζεκαίλεη 

πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο ρεηξνηέξεςε.   

Eurobank Ergasias SA (EUROB GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Credit Quality         

Provision Loan Losses/Total Loans 2,34 2,41 3,33 3,79 

Reserve for Loan Losses/Total Loans 3,97 6,60 9,76 14,74 

Loan Loss Res/Non-Performing Assets 51,37 54,58 42,50 47,97 

Non-Perf Assets/Total Assets 5,20 8,10 16,24 21,19 

Non-Perf Assets/Total Loans 7,74 12,09 22,97 30,74 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 6Β: Γείθηεο  credit quality Eurobank 

Ο δείθηεο provision loan losses/total loans, καο δείρλεη ηελ αλαινγία πξνβιεπφκελσλ 

επηζθαιψλ δαλείσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ. Παξαηεξνχκε πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ην 2010 έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή 2,34% θαη κέρξη ην 2013 

παξνπζηάδεη άλνδν. Ο δείθηεο απνζεκαηηθψλ γηα επηζθαιή δάλεηα ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ησλ δαλείσλ ην παξνπζηάδεη θαη απηφο άλνδν θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θαη 

απφ 3,97% ην 2010, δηακνξθψζεθαλ ζε 14,74% ην 2013. Ο δείθηεο ησλ απνζεκαηηθψλ 

γηα επηζθαιή δάλεηα πξνο δάλεηα κε θίλδπλν αζέηεζεο (δάλεηα ζηα νπνία δελ έρεη 

θαηαβιεζεί ηφθνο ή θεθάιαην γηα 90 εκέξεο), ην 2011 παξνπζηάδεη άλνδν 3,28% ζε 

ζρέζε κε ην 2010. Σν 2012 ππάξρεη κείσζε ηνπ δείθηε θαη δηακνξθψλεηαη ζην 42,50. 

Σέινο ην  2013 παξνπζηάδεη άλνδν 5,47% θαη δηακνξθψλεηαη ζην 47,97%. Ο δείθηεο 

δαλείσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο πξνο ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ην 2010 έσο ην 

2013 παξνπζηάδεη άλνδν. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δαλείσλ κε θίλδπλν 

αζέηεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα έηε ηεο αλαδηάξζξσζεο. 

Σέινο ε πξνεγνχκελε παξαηήξεζε θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλαινγία ησλ δαλείσλ κε 
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θίλδπλν αζέηεζεο πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ, φπνπ απφ ην 2010 έσο ην 2013 

απμάλεηαη ε ηηκή θαη απφ 7,74% ην 2010, ην 2013 δηακνξθψλεηαη ζην 34,30%. 

Eurobank Ergasias SA (EUROB GA) 

Banking 
        

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Liquidity         

Total Loans/Total Deposits 131,87 158,63 155,57 128,80 

Total Loans/Total Assets 67,21 67,03 70,72 68,95 

Deposits/Assets 50,96 42,25 45,46 53,53 

Deposits/Funding 58,12 45,68 48,10 59,83 

Total Assets 87.188,0 76.822,0 67.653,0 77.586,0 

Total Loans 58.597,0 51.491,0 47.841,0 53.498,0 

Customer Deposits 44.435,0 32.459,0 30.752,0 41.535,0 

Earning Assets 82.397,0 72.183,0 65.217,0 77.148,0 

          

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 6Γ: Γείθηεο  ξεπζηφηεηαο Eurobank 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ε ζρέζε κεηαμχ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ ηεο 

Eurobank  ην 2013 δηακνξθψλεηαη ζην 128,80% θαη είλαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ πνπ 

παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ζ ζρέζε , κεηαμχ δαλείσλ θαη ζπλνιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ην 2013 παξνπζίαζε κείσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο 

1,77% θαη δηακνξθψζεθε ζην 68,95%. Απηφ νθείιεηαη ζηελ κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ησλ δαλείσλ. Σν 2013 ηα ζπλνιηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ήηαλ 77 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ 53 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηέινο νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 41 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ.  

Σν πξνεγνχκελν έηνο ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ήηαλ 67 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, 

ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ 47 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ 30 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. Λφγσ ησλ παξαπάλσ παξαηεξνχκε αχμεζε ζηε ζρέζε 

κεηαμχ θαηαζέζεσλ πξνο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο επίζεο θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ 

θαηαζέζεσλ  πξνο ρνξεγήζεηο απφ ην 2012 ζην 2013. Σέινο  απφ ην 2012 κέρξη ην 2013 

καδί κε ηελ αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απμήζεθαλ θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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Eurobank Ergasias SA (EUROB GA)  

Banking  
      

          

 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 

12 Months Ending 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 

Basel Capital Ratio         

Tier 1 Risk-Based Capital Ratio 10,60 11,50 13,30 12,00 

Total Risk-Based Capital Ratio 11,70 12,00 13,50 12,90 

Πηγή: Bloomberg         

Πίλαθαο 6Γ: Γείθηεο Tier1 Eurobank 

Ο δείθηεο ειαρίζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ είλαη 8%. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 

παξαηεξνχκε πσο ν ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ην 2013 ηεο Δurobank 

δηακνξθψλεηαη ζην 12,90%. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ην θαηά πφζν απηφο βνεζά ζηελ κείσζε ή ηελ αχμεζε 

ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο απνηειεί ζέκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα κεηά ηελ 

θξίζε ηνπ 2007. Μέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί 

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα φζν πην δηεμνδηθά γίλεηαη. ην 6
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζία 

αλαθεξζήθακε ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ πνπ θαη απηή 

κε ηελ ζεηξά ηεο βνήζεζε ζηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ. 

Σν δίιεκκα φκσο παξακέλεη ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ην θαηά πφζν απηφ 

επεξεάδεη ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. Σν δίιεκκα ηίζεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηηο 

επνπηηθέο αξρέο παξά πξνο ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Θα πξέπεη λα απμεζεί ν 

παξεκβαηηθφο ξφινο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο ζηηο δπλάκεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ κε ζηφρν πάληα ηε ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα ή ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί 

πεξαηηέξσ ν αληαγσληζκφο ξηςνθηλδπλεχνληαο κηα κειινληηθή κεγαιχηεξε απνηπρία 

απφ απηή ηνπ 2007. 

Μεηά ην μέζπαζκα ηεο χθεζεο ηνπ 2007 γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά ζηελ καθξφ 

πξνιεπηηθή  φπνπ νη επνπηηθέο αξρέο ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πνπ αζθνχλ ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα. Ο φξνο καθξφ πξνιεπηηθή είλαη ζρεηηθφο 

κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ επνπηηθψλ ηαθηηθψλ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ δηεπζέηεζε ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίδεη ην θάζε νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Δπίζεο θάησ απφ ηνλ φξν καθξφ πξνιεπηηθή πεξηέρεηαη θαη ε απαγθίζηξσζε απφ ηελ 

απζηεξά κηθξννηθνλνκηθή ζέαζε ηνπ θάζε νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη ινηπφλ 

λα μεπεξαζηεί ε πξνεγνχκελε ηαθηηθή ησλ επνπηηθψλ αξρψλ κε ηελ απνθιεηζηηθή 

ελαζρφιεζε κε ηελ κηθξφ πξνιεπηηθή επνπηεία θαη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ 

καθξφ πξνιεπηηθή. 

Χο ζθνπφο ηεο καθξφ πξνιεπηηθήο επνπηείαο νξίδεηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο γηα 

ηελ εθάζηνηε νηθνλνκία πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θφζηνο ησλ πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ εζηθφ θίλδπλν 

αιιά θαη ηελ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο. Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ν ζθνπφο 
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ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο απνηπρίαο αξθεηψλ πηπρψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο κεηξηαζκφο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. 

Ζ καθξφ πξνιεπηηθή επνπηεία επηθεληξψλεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ, φπσο είλαη ην κέγεζνο, ζηελ ζπλεηζθνξά θαη ηε ζεκαζία ησλ νξγαληζκψλ 

ζηελ ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο σο ζχλνιν. Δπίζεο αληηκεησπίδεη ηε κεκνλσκέλε 

παξαθνινχζεζε σο κε ζρεηηθή ή αθφκε θαη παξαπιαλεηηθή εθηφο θαη αλ πξαγκαηηθά 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ζπζηεκηθφ ξφιν ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

καθξφ πξνιεπηηθή εζηηάδεη γηα παξάδεηγκα ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλνιηθήο 

απφδνζεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ελψ ε κηθξφ πξνιεπηηθή ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

ηζνζηαζκηζκέλε θαη κεκνλσκέλε παξαθνινχζεζε αμηφγξαθσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα 

ραξηνθπιάθην.   

Μέζσ ηεο καθξφ πξνιεπηηθήο επνπηείαο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ην δήηεκα ηεο 

ελδνγέλεηαο πνπ έρεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα γεγνλφο πνπ παξαιείπεηαη ζηελ 

κηθξφ πξνιεπηηθή πνπ αληηκεησπίδεη αξθεηνχο παξάγνληεο ζαλ εμσγελείο. Αλ ηειηθά 

γίλεη εθηθηφ λα εληζρπζεί ε καθξφ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ 

αξρψλ ζα ππάξμεη αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη νη δηάθνξνη ζηφρνη ζρεηηθά 

κε ηελ κεηαρείξηζε ησλ δηάθνξσλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζε κηα δηαρξνληθή βάζε. 

Οη ζηφρνη ηεο καθξφ πξνιεπηηθή επνπηείαο ζα πξέπεη λα είλαη ε εζηίαζε πέξα απφ ηελ 

πξνζθφιιεζε ζε κεζφδνπο φπσο είλαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ αιιά ε επηθέληξσζε 

ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη ζρεδηαζηέο ηεο 

ξπζκηζηηθήο θαη επνπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πνηα ζπκβηβαζηηθή 

ιχζε ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ, ζα απνθαζίζνπλ λα ζπζηάζνπλ ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο 

ζθνπνχο κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο ή ζα παξακείλνπλ 

πξνζθνιιεκέλνη ζηελ κηθξφ πξνιεπηηθή πνπ αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηα θαηλφκελα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε έλα επξχηεξν επίπεδν. 

Πέξα απφ ηε κέζνδν επνπηείαο πνπ ζα απνθαζίζνπλ νη ξπζκηζηηθέο θαη νη επνπηηθέο 

αξρέο λα αθνινπζήζνπλ, ε αλζεθηηθφηεηα θαη επεκεξία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε ελίζρπζε ηεο 

ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη κηα επξεία γθάκα 
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αιιαγψλ πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Σν δήηεκα είλαη αλ ππάξρεη ε ζέιεζε θαη ε 

πνιηηηθή πξσηνβνπιία ζην λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζε έλα επξχηεξν επίπεδν κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πνπ πιένλ είλαη «εμαξηεκέλε» απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Απφ ην 1970 θαη χζηεξα παξαηεξνχκε φηη απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζχγρξνλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κέζα απφ ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ, 

έρεη γίλεη αξθεηά επάισην ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε εθάζηνηε ρψξα. Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγείηαη κηα ηεξάζηηα αλάγθε γηα ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπ, 

επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε γηα δηεζλή ζπληνληζκφ. Ζ ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο επίπεδν 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ δεκηνπξγία ζε έλα κειινληηθφ ρξφλν ελφο παγθφζκηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα κπνξεί λα είλαη αλζεθηηθφ απέλαληη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο κε ζηφρν πάληα λα γίλεη εθηθηφ λα απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

εμάπισζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο «κφιπλζεο» πνπ είλαη απνηέιεζκα αζηνρηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θαη πξνσζνχληαη κεξηθέο θνξέο απφ κεκνλσκέλεο ρψξεο, φπσο έγηλε 

ζηελ θξίζε ηνπ 2007. 

Σέινο ε αλαδηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνπ θξίλεηαη απφ 

ηνπο δηεζλείο θνξείο θαη ηελ ίδηα ηελ Δ.Δ. σο κηα επηηπρεκέλε δηαδηθαζία. ίγνπξα ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δέρηεθε ηεξάζηηεο πηέζεηο απφ ηελ κεηαθνξά ηεο θξίζεο 

ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. πσο παξαηεξεί θαη ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπή ην 

γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζε ππέξκεηξνπο θηλδχλνπο, απφ ηελ 

κεξηά ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, αιιά απνηέιεζκα ηεο βαζηάο χθεζεο πνπ έπιεμε ηελ 

Διιάδα. Ζ αλαδηάξζξσζε θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνπ ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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