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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 

ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία 

"Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστημονική 

μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των 

οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση 

και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση 

σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων 

ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και 

χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύ

σεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η 

κυβέρνηση, (β) Η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και 

μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η 

κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) Η 

επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμ

ματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε 

όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε 

θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων 

ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτρο

φίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον 

προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευ

ση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, 

εκθέσεων, που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ομάδων 

επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση αναπτυξιακών 
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προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμένους 

επιστήμονες, οι οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημο

νικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και 

απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών 

εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτό 

τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 

8 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρε

σιών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην πορεία προς 

την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, η οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1992. 

Στα πλαίσια της διεθνούς οικονομίας, η ενοποίηση αυτή αποτελεί 

απάντηση στις φιλελευθεροποιητικές και ενοποιητικές τάσεις που 

χαρακτηρίζουν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας και στις τάσεις για ουσιαστική ενοποίηση των παγκόσμιων 

αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, αποτελεί απάντηση 

στις γενικότερες μεταβολές που σημειώθηκαν στο διεθνές χρηματοπι

στωτικό σύστημα την τελευταία εικοσαετία, οι οποίες ήταν τόσο ριζικές 
Ι 

και ραγδαίες, ώστε χαρακτηρίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία σαν 

"χρηματοπιστωτική επανάσταση". 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, η ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική 

ενοποίηση συμβαδίζει, κατά την περίοδο 1984-1992, με την απελευθέρω

ση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος από τον κρατικό 

παρεμβατισμό, η οποία έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά και ελπίζεται 

ότι θα ολοκληρωθεί έγκαιρα. Οι εξελίξεις στο ελληνικό σύστημα, σε 

συνδυασμό με τα μεγάλα ελλείμματα του δημόσιου τομέα, έχουν ήδη 

αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής σχετικά με το 

χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Η ανάλυση των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο 

ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία, είναι 

αναγκαίο να λάβει υπόψη τη σπουδαιότητα και τον αλληλένδετο 

χαρακτήρα όλων των παραπάνω εξελίξεων. Η αναγκαιότητα αυτή 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην παρούσα εργασία, όπου ιδιαίτερη 

έμφαση δίδεται στη συστηματική ανάλυση των εξελίξεων του διεθνούς 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος, στον προσδιορισμό των διασυνδέσεων 

αυτών των εξελίξεων με την πορεία προς την ενοποίηση της ευρωπαϊκής 

αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και, τέλος, στην αξιολόγηση του 

βαθμού προσέγγισης και προσαρμογής του ελληνικού χρηματοπιστωτι

κού συστήματος στα νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η 

ανάλυση της θέσης και των προοπτικών του ελληνικού χρηματοπιστωτι

κού συστήματος μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και ο 

προσδιορισμός των επιπτώσεων των μεταβολών, που σημειώνονται 

σταδιακά, μετά το 1984, στην ελληνική οικονομία. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Φεβρουάριος 1992 
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Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης που 

εκπονείται στο ΚΕΠΕ από τον Αύγουστο τον 1987 με τίτλο "Οι 

επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την ενοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς της ΕΟΚ μέχρι το 1992'. Αυτή η ευρύτερη μελέτη, την οποία 

στο αρχικό στάδιο ανέλαβε ο συγγραφέας σε συνεργασία με τον Γ. 

Αναστασιάδη, συμπεριλαμβάνει και τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες και 

εκθέσεις: 

α. Δ.Κ. Μαρούλης (1991), "Προβλήματα και προοπτικές των 

ελληνικών εξαγωγών: Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τους μέσα στην 

ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά". Μελέτες, No 39, ΚΕΠΕ. 

β. Δ.Κ. Μαρούλης (1991), "Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών: 

Επιπτώσεις από την ένταξη και από την ενοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς της ΕΟΚ". Εκθέσεις, No 5, ΚΕΠΕ. 

γ. Δ.Κ. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης(1988), "Επιπτώσεις στην 

ελληνική οικονομία από την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων στα πλαίσια της ΕΟΚ". Έκθεση αδημοσίευτη. ΚΕΠΕ. 

δ. Δ.Κ. Μαρούλης σε συνεργασία Γ. Αναστασιάδη (1988), "Απελευθέ

ρωση της κίνησης κεφαλαίων και ελληνική οικονομία: Προοπτικές 

ένταξης στο ΕΝΣ και επιπτώσεις?. Μελέτη αδημοσίευτη. ΚΕΠΕ. 

ε. Γ. Αναστασιάδη ς (1988), "Η απελευθέρωση της κίνησης των 

εργαζομένων στα πλαίσια της ΕΟΚ και οι συνέπειες της για την 

Ελλάδα". Η έκθεση αυτή έχει περάσει επιτυχώς τη διαδικασία έγκρισης 

της από την Επιτροπή Μελετών του ΚΕΠΕ και βρίσκεται στο τελικό 

στάδιο για δημοσίευση. 

στ. Δ.Κ. Μαρούλης (1991), "Οικονομική και Νομισματική Ενωση 

στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδοζ'. Μελέτη αδημοσίευτη, ΚΕΠΕ. 

Στην πραγματικότητα, η εκπόνηση της παρούσας εργασίας θεωρήθη

κε βασική προϋπόθεση για τη σωστή αναλυτική προσέγγιση των 

"Επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από την απελευθέρωση της 
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κίνησης κεφαλαίων (δ), και από την" Ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων στο εσωτερικό τηςΚοινότητα^' (γ). Διαπιστώθηκε ότι ήταν 

πολύ δύσκολο να προχωρήσει η εκπόνηση αυτών των μελετών, αν δεν 

υπήρχε μια συστηματική ανάλυση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 

επανάστασης και των σχέσεων της με την ευρωπαϊκή ενοποίηση και με 

τις νέες μορφές κίνησης κεφαλαίων διεθνώς. 

Επιπλέον, οι εξελίξεις που λαβαίνουν χώρα στο ελληνικό χρηματοπι

στωτικό σύστημα, στα πλαίσια της απορρύθμισης αυτού του συστήματος 

από τον κρατικό παρεμβατισμό και της σταδιακής απελευθέρωσης του 

στο διεθνή ανταγωνισμό, θα έπρεπε να συγκριθούν και να αξιολογηθούν 

με βάση τις εξελίξεις που λαβαίνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στο 

διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και μάλιστα σε χώρες με παρόμοιο 

επίπεδο ανάπτυξης με την Ελλάδα, όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογα

λία. Μια νέα Έκθεση, η οποία θα περιέγραφε απλώς τις εξελίξεις στο 

ελληνικό σύστημα, χωρίς αυτές να αντιπαρατίθενται με τις εξελίξεις στο 

διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα περιείχε απλώς κάποια 

απαισιόδοξα ή υπεραισιόδοξα γενικά σχόλια για τις επιπτώσεις από την 

εφαρμογή της2ης Οδηγίας, χωρίς την ύπαρξη του αναγκαίου αναλυτικού 

υπόβαθρου για την εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων, δεν θα είχε 

καμιά αξία. 

Με αυτή την έννοια, η παρούσα μελέτη εξεπονήθη με στόχο να 

καλύψει ένα σχετικά μεγάλο κενό που υπήρχε στην ελληνική βιβλιογρα

φία όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος είναι κρίσιμης 

σημασίας για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη της. Πιο 

συγκεκριμένα, η μελέτη ασχολείται: 

L Με τη συστηματική ανάλυση των επαναστατικών εξελίξεων που 

έχουν λάβει χώρα τα τελευταία δέκα (έως δεκαπέντε) χρόνια στο διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, των αιτίων που προκάλεσαν αυτές τις 

εξελίξεις και των επιπτώσεων τους στη θέση και τον τρόπο λειτουργίας 
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των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διεθνώς. 

iL Με την ένταξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσον αφορά το 

χρηματοπιστωτικό τομέα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής επανάστασης, την ανάλυση και ερμηνεία των 

συνδετικών κρίκων ανάμεσα στις δύο αυτές σημαντικές εξελίξεις, και 

επίσης την ανάλυση των επιπτώσεων τους στα ευρωπαϊκά χρηματοπι

στωτικά συστήματα και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. 

Hi. Τη σύγκριση των ραγδαίων διεθνών εξελίξεων στο χρηματοπι

στωτικό τομέα με τις εξελίξεις που λαβαίνουν χώρα στο ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη διαπίστωση των τεράστιων αποστάσεων 

και των προβλημάτων που παρατηρούνται στην ελληνική πραγματικότητα 

και την εξαγωγή συγκεκριμένων και πολύ σημαντικών συμπερασμάτων 

σχετικά με την αναμενόμενη πορεία των ελληνικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια 

αγορά. 

Εκτός από τα πιο πάνω, η παρούσα μελέτη αποτελεί: 

iv. Μια λεπτομερή και αναλυτική έκθεση των διάφορων, περίπλοκων 

πολλές φορές, χρηματοδοτικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται 

διεθνώς, καθώς και των νέων μεθόδων προσφοράς των χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν μέχρι πρόσφατα 

άγνωστες στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια όμως πολλές από αυτές τις 

πρακτικές και μεθόδους άρχισαν να εισχωρούν αρκετά δυναμικά και στην 

ελληνική αγορά. Η μέχρι σήμερα εμπειρία από αυτές τις προσπάθειες 

παρουσιάζεται και αναλύεται από την παρούσα μελέτη. 

ν. Μια αναλυτική και εξαντλητική έκθεση (survey) της ελληνικής και 

της διεθνούς βιβλιογραφίας επί του θέματος. Για περισσότερες 

πληροφορίες, ο αναγνώστης μπορεί κάλλιστα να ανατρέξει στη 

βιβλιογραφία που παρατίθεται. Λυτό είναι αναγκαίο γιατί πολλά θέματα 

δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν από όλες τις πλευρές στην παρούσα 
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εργασία. Η ολοκληρωμένη ανάλυση πολλών από αυτά θα απαιτούσε μια 

ξεχωριστή μελέτη. 

vi. Τα διάφορα θέματα αναλύονται με στόχο την εξέταση του τρόπου 

εφαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό, γιατί αν κανένας ανατρέξει στις υπάρχουσες διεθνείς μελέτες 

και τα εξειδικευμένα περιοδικά επί του θέματος, αλλά ακόμα και σε 

πολλά άρθρα που γράφονται σε ελληνικά περιοδικά, θα διαπιστώσει ότι 

αυτά είναι γραμμένα έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αναπτυγμέ

νων οικονομιών, οι οποίες δεν έχουν μεγάλη σχέση με τις πραγματικότη

τες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Αντίθετα, η παρούσα 

μελέτη προσπαθεί να εξειδικεύσει τις διεθνείς εξελίξεις και τις 

επιπτώσεις τους στην ελληνική πραγματικότητα. Με αυτό τον τρόπο, 

καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία, όσον αφορά την 

ελληνική οικονομία, είναι πρωτότυπα σε σημαντικό βαθμό και με πολύ 

σημαντικές επιπτώσεις πολιτικής. 

Για την κάλυψη του κενού που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία 

σχετικά με την ανάλυση του χρηματοπιστωτικού τομέα, καταβάλλονται 

τα τελευταία χρόνια αξιόλογες προσπάθειες από τα περιοδικά "Δελτίο 

Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών" και "Τραπεζική", με εμπεριστατωμένα 

άρθρα για τις εξελίξεις σε διάφορους τομείς του διεθνούς χρηματοπι

στωτικού συστήματος. Η προσπάθεια όμως ανάγνωσης και κατανόησης 

αυτών των άρθρων καθιστά ακόμα πιο έντονη την ανάγκη μιας πιο 

συστηματικής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του θέματος. 

Η'Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, ειδικότερα, έχει προχωρήσει ακόμα 

περισσότερο, στην προσπάθεια της για κάλυψη του πιο πάνω κενού, με 

την έκδοση ορισμένων σημαντικών εργασιών για το χρηματοπιστωτικό 

τομέα, όπως ήταν τα βιβλία του Γ. Σπ. Ζαββού (1989) και των Σ. 

Θωμαδάκη και Μ. Ξανθάκη (1990). 
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Το πρώτο βιβλίο συνέβαλε ουσιαστικά στον προβληματισμό για τη 

χρηματοοικονομική ενοποίηση στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και για τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχει αυτή η ενοποίηση στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν παρουσιάζει όμως με συστηματικό 

τρόπο τη διεθνή χρηματοπιστωτική επανάσταση, τις αιτίες που την 

προκάλεσαν, τις επιπτώσεις που είχε στη λειτουργία των χρηματοπιστω

τικών ιδρυμάτων, τις νέες μορφές ανταγωνισμού που δημιούργησε, τις 

νέες τεχνικές προσφοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τα νέα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τις διασυνδέσεις της με την ευρωπαϊκή 

χρηματοπιστωτική ενοποίηση, τις επιπτώσεις της για την Ελλάδα κ.λπ. 

Το δεύτερο βιβλίο επιχειρεί να περιγράψει και να αναλύσει τους 

βασικούς φορείς και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται 

στις εθνικέ ς και διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Εξετάζει τους 

τρόπους λειτουργίας των αγορών και τις μεθόδους αποτίμησης των 

βασικών χρηματοπιστωτικών μέσων. Είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο, 

ιδιαίτερα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δεν ασχολείται όμως με τα κύρια 

θέματα με τα οποία ασχολείται η παρούσα μελέτη, όπως παρουσιάστη

καν πιο πάνω. 

Η εργασία του Γ. Ζαββού, όχι μόνο το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά και 

άρθρα του που είχαν δημοσιευτεί ενωρίτερα στο "Δελτίο Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών", έχει αποτελέσει μια σημαντική πηγή πληροφο

ριών και σημείο αναφοράς για την παρούσα μελέτη. Παρόλα αυτά, τα 

Κεφάλαια 4 και 5 της μελέτης τα οποία, κυρίως, είναι εκείνα που 

συμπίπτουν με τα περιεχόμενα της εργασίας του Γ. Ζαββού, παρέχουν 

πιο σύγχρονη και πληρέστερη ανάλυση των συγκεκριμένων θεμάτων, 

ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στους διάφορους τομείς του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα. Σε 

πολλές περιπτώσεις η παρούσα εργασία είναι σε θέση να φτάσει σε 

συμπεράσματα διαφορετικά και πιο τεκμηριωμένα από εκείνα στα οποία 
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είχαν καταλήξει οι διάφορες προηγούμενες μελέτες και εκθέσεις. 

Από την άλλη μεριά, στην εργασία του Γ. Ζαββού συμπεριλαμβάνο

νται ένα πλήθος θεμάτων τα οποία δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν, 

ή αναλύονται σε περιορισμένη έκταση, στην παρούσα μελέτη. Τέτοια 

θέματα είναι: Το πρόβλημα της υπερχρέωσης των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών, το θέμα των τραπεζικών κρίσεων, η 1η Τραπεζική Οδηγία, 

η φορολογία των καταθέσεων, η εξυγίανση και εκκαθάριση των τραπε

ζών, η Οδηγία για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς, οι 

λογαριασμοί υποκαταστημάτων των τραπεζών, οι κανόνες ανταγωνισμού 

στον τραπεζικό τομέα, η πολιτική ανταγωνισμού της Κοινότητας και ο 

δημόσιος τομέας, η απελευθέρωση των χρηματιστηριακών αγορών και 

των αγορών τίτλων, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον 

ασφαλιστικό τομέα, η ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση κ.λπ. Πολλά 

από αυτά τα θέματα έχουν αντιμετωπιστεί σε άλλες εργασίες του 

γράφοντος [βλέπε, για παράδειγμα, Α. Μαρούλης (Μάιος 1990) και Α.Κ. 

Μαρούλης (1989)]. Για άλλα υπάρχει ήδη εκτεταμένη ελληνική βιβλιο

γραφία, ενώ για ορισμένα η μελέτη του Γ. Ζαββού αποτελεί τη βασική 

πηγή πληροφόρησης. 

Η εργασία των Σ. Θωμαδάκη και Μ. Ξανθάκη (1990) δημοσιεύτηκε 

μετά το πέρας των εργασιών εκπόνησης της παρούσας μελέτης. 

Παρά τη δημοσίευση των πιο πάνω βιβλίων, η ανάγκη για μια πιο 

συστηματική ανάλυση του νέου ανταγωνιστικού πλαισίου, μέσα στο οποίο 

καλούνται να λειτουργήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς και 

στην Ελλάδα, παρέμεινε εξαιρετικά πιεστική. Ελπίζεται ότι η παρούσα 

μελέτη θα συμβάλει με τη σειρά της στη συμπλήρωση της βιβλιογραφίας 

και ότι θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση πιο εξειδικευμένων 

μελετών όπως οι (γ) και (δ) πιο πάνω. 
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δύο εσωτερι

κούς και τους δύο εξωτερικούς (εκτός του ΚΕΠΕ) κριτές, οι οποίοι με 

την εποικοδομητική κριτική τουςσυνέβαλαν αποφασιστικά στη βελτίωση 

των επιχειρημάτων, της ανάλυσης και της παρουσίασης της μελέτης. 

Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στο προσωπικό της βιβλιοθήκης του 

ΚΕΠΕ το οποίο συνέβαλε στην έγκαιρη εξασφάλιση της αναγκαίας για 

την εκπόνηση της μελέτης βιβλιογραφίας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Λίζα Βακαλοπούλου, η 

οποία δακτυλογράφησε στον Η/Υ πολλά από τα αρχικά κείμενα της 

εργασίας, Μαριάννα Τζιαντζή, η οποία έκανε τη γλωσσική επιμέλεια, 

Ευαγγελία Προκοπάκη, η οποία έκανε την τελική επεξεργασία του 

κειμένου για δημοσίευση, καθώς και το Τμήμα Εκδόσεων του ΚΕΠΕ για 

τη γενική παρακολούθηση της παρούσας έκδοσης. 

Δ. Κ ΜΛΡΟΥΛΗΣ 

Οκτώβριος 1990 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

1. Το αντικείμενο της μελέτης 

Η ανάλυση των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από την προώθηση 

των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ στον 

τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϋποθέτει την ανάλυση και 

κατανόηση των ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν στο διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα ως σύνολο. Προϋποθέτει επίσης ικανοποιητική 

γνώση του τρόπου με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς 

προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, 

να αντιμετωπίσουν δυναμικά τον έντονο ανταγωνισμό και να επιβιώσουν και 

να αναπτυχθούν μέσα σε ένα εντελώς νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Η φιλελευθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και η 

διεθνοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών δεν είναι φαινόμενα που χαρακτηρίζουν μόνο τις χώρες-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αντίθετα, παρατηρούνται σε όλες τις αναπτυγμέ

νες οικονομίες της Δύσης, αλλά και σε πολλές αναπτυσσόμενες. Τα 

φαινόμενα αυτά συνδυάστηκαν από τη μια μεριά με τη ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών και των 

συστημάτων άμεσης μετάδοσης πληροφοριών και μηνυμάτων και από την 

άλλη, με την επικράτηση του συστήματος των διακυμαινόμενων συναλλαγμα

τικών ισοτιμιών, την εντατικοποίηση των πληθωριστικών συνθηκών και την 

αύξηση των διακυμάνσεων στα επιτόκια. 

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει οδηγήσει το διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα σε εντελώς νέες συνθήκες λειτουργίας. Έχει 

επηρεάσει σημαντικά τη διάρθρωση και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτι

κών αγορών, τα μέσα που χρησιμοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές, τις μεθόδους προσδιορισμού των τιμών και των αποδόσεων των 
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χρηματικών περιουσιακών στοιχείων, και, αντίστοιχα, τις τιμές των 

υπηρεσιών και το κόστος δανεισμού εκείνων που χρησιμοποιούν τα 

κεφάλαια τα οποία συσσωρεύονται στην αγορά. Έ χ ε ι επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο χρηματοπιστωτικό και το 

βιομηχανικό τομέα και έχει καταστήσει το ρόλο των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ακόμα πιο σημαντικό για την οικονομία ως σύνολο. 

Ενόψει αυτών των μεταβολών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς 

υποχρεώθηκαν να αντιδράσουν, να προσαρμοστούν και σε πολλές περιπτώ

σεις να προβούν σε ριζικές αναδιαρθρώσεις της επιχειρηματικής τους 

δομής και σε επανεξέταση της στρατηγικής τους για επιβίωση στην αγορά. 

Οι επαναστατικές αυτές μεταβολές ήταν επόμενο να επηρεάσουν και 

να προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και τις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται και στην 

αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πράγματι, οι εξελίξεις στο χώρο της 

Κοινότητας, προς την κατεύθυνση της επίτευξης μιας ενιαίας αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επεβλήθησαν σε μεγάλο βαθμό από τις 

ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, τόσο στον τομέα της απορρύθμισης των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας όσο και στους 

τομείς της ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και της εισαγωγής στην 

αγορά νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. 

Σε αυτό το περιβάλλον, πολλά κράτη-μέλη της Κοινότητας θεώρησαν 

επιτακτική την ανάγκη να απελευθερώσουν και να εκσυγχρονίσουν τα 

χρηματοπιστωτικά τους συστήματα, για να τα καταστήσουν ικανά να 

αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστική πρόκληση των αντίστοιχων συστημάτων 

των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, αλλά και εκείνων των άλλων αναπτυγμένων 

χωρών. Η ευρωπαϊκή διάσταση θεωρήθηκε από πολλές χώρες κεφαλαιώδους 

σημασίας για τους εθνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προκειμένου 

οι τελευταίοι να καταφέρουν να επιτύχουν τα επιθυμητά επίπεδα ανταγωνι

στικότητας. Έτσι, το 1986 έγινε δεκτή η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη η οποία 
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έθεσε τις βάσεις για την αποτελεσματική προώθηση της δημιουργίας ενός 

ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

Ό τ α ν το θέμα τίθεται στο γενικότερο επίπεδο των εξελίξεων στο 

διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, συνεπάγεται και την ανάγκη για 

ανάλογη προσαρμογή της ανάλυσης των επιπτώσεων στα ευρωπαϊκά 

συστήματα και στην Ελλάδα, από την προώθηση της ενοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα στο εσωτερικό της Κοινότητας. Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση χωρών με υπανάπτυκτα χρηματοπιστωτικά συστήματα, όπως η 

Ελλάδα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις από δύο (όχι μία) 

δραματικές εξελίξεις: Πρώτο, από το προωθούμενο άνοιγμα της αγοράς 

στον ανταγωνισμό που επικρατεί στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

όπου τα τελευταία χρόνια οι μεταβολές που έχουν σημειωθεί έχουν πάρει 

τη μορφή μιας πραγματικής "χρηματοπιστωτικής επανάστασης", και 

δεύτερο, από την προωθημένη ενοποίηση της εσωτερικής ευρωπαϊκής 

αγοράς. 

Στις μέχρι σήμερα αναλύσεις των επιπτώσεων του 1992 στο ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία γενικότερα, η πρώτη 

διάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι μελέτες και οι 

εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί για το σύστημα αυτό το παρουσιάζουν 

μεμονωμένα, χωρίς να προχωρούν σε συγκρίσεις με τα συμβαίνοντα στη 

διεθνή οικονομία. Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε αδυναμία ικανοποιητικής 

εκτίμησης των αναμενόμενων επιπτώσεων. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να αναλυθεί έγκαιρα και 

με συστηματικό τρόπο η νέα πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουν τα 

ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά το 1992. Να διαπιστωθεί δηλαδή 

το μέγεθος και η φύση του προβλήματος για να γίνει δυνατό να ληφθούν όσο 

το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του. Αυτή είναι 

και η βασική επιδίωξη της παρούσας μελέτης. Να "αποκαλύψει" το διεθνές 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα κληθούν να λειτονρ-
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γήσουν σε λίγα χρόνια τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η 

ελληνική οικονομία γενικότερα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τη 

χρηματοπιστωτική επανάσταση που σημειώθηκε στη δεκαετία του 1980, 

μέρος μόνο της οποίας αποτελεί η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έχει επίσης στόχο να αποκαλύψει την 

τεράστια απόσταση που υπάρχει ακόμα και σήμερα από το σημείο στο 

οποίο θα έχουν πράγματι ικανοποιηθεί οι βασικές προϋποθέσεις για την 

επωφελή είσοδο του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ενιαία 

ευρωπαϊκή, και κατά συνέπεια παγκόσμια, αγορά χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. 

Για την πραγματοποίηση αυτών των επιδιώξεων, η διάρθρωση της 

μελέτης είναι η ακόλουθη: 

Στο Κεφάλαιο 1, περιγράφονται αναλυτικά οι νέες ανταγωνιστικές 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή αγορά χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής 

της απορρύθμισης (deregulation) και της ολοκλήρωσης των εθνικών 

χρηματοπιστωτικών αγορών, των μεγάλων διακυμάνσεων στον πληθωρισμό, 

τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ονομαστικά επιτόκια, και της 

ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

Στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται οι πολύ σημαντικές μεταβολές που έχουν 

σημειωθεί στον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των 

διάφορων χωρών και του διεθνούς συστήματος ως συνόλου, κάτω από την 

επίδραση των παραγόντων που αναλύονται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι 

μεταβολές αυτές συνοψίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο 

"χρηματοπιστωτική επανάσταση". 

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται και αναλύονται τα νέα χρηματοπιστω

τικά προϊόντα, τα οποία έχουν εισαχθεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια, 

για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτά τα προϊόντα, τα οποία αναπτύχθηκαν 
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διεθνώς με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς στη δεκαετία του 1980, είναι 

ακόμα τελείως άγνωστα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 

συστηματική ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκαν αυτά 

τα νέα προϊόντα και στη διαπίστωση των αναγκών τις οποίες έρχονται να 

καλύψουν. Επιχειρείται επίσης μια συγκριτική τοποθέτηση τους μέσα στο 

ευρύτερο πλέγμα των παλαιών και νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η 

ανάλυση της σπουδαιότητας αυτών των νέων προϊόντων, καθώς και των νέων 

μεθόδων διάθεσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τόσο για το διεθνές 

όσο και για τα εθνικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, έχει ίσως μεγαλύτερη 

σημασία από μια απλή (αποκομμένη από τις διεθνείς εξελίξεις) ανάλυση 

των επιπτώσεων από την εφαρμογή της 2ης Τραπεζικής Οδηγίας στο χώρο 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Στα Κεφάλαια 4 και 5, αναλύεται η "χρηματοπιστωτική επανάσταση", 

όπως εξελίσσεται στο χώρο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τις διαδικα

σίες για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 4, αναλύονται λεπτομερειακά οι διατάξεις 

της 2ης Τραπεζικής Συντονιστικής Οδηγίας. Σημειώνονται επίσης οι 

επιπτώσεις που θα έχει η σταδιακή εφαρμογή αυτής της Οδηγίας στο 

ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Στο Κεφάλαιο 5, αναλύονται οι Οδηγίες για τα ίδια κεφάλαια των 

τραπεζικών ιδρυμάτων και για το συντελεστή φερεγγυότητας, καθώς και οι 

Συστάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία σε όλες τις χώρες-μέλη 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και για ενιαία αντιμετώπιση των 

μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Και σε αυτή την περίπτωση δίνεται 

έμφαση στις επιπτώσεις για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Στο Κεφάλαιο 6, αναλύονται οι γενικότερες επιπτώσεις στις χώρες-

μέλη της Κοινότητας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, από την εφαρμογή της 

2ης Οδηγίας και από την προώθηση της ενοποίησης των χρηματοπιστωτι-
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κών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7, παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα 

της μελέτης. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα παρουσιαστεί μια πιο 

εκτεταμένη περίληψη των επιμέρους κεφαλαίων της μελέτης για να γίνει 

περισσότερο κατανοητή η διάρθρωση της και για να διευκολυνθεί η 

εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων. 

2. Ανταγωνιστικές συνθήκες στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα 

Στο Κεφάλαιο 1, περιγράφονται αναλυτικά οι νέες ανταγωνιστικές 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή αγορά χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα: 

- Της κυβερνητικής πολιτικής της απορρύθμισης (deregulation) και της 

ολοκλήρωσης των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και της 

πολιτικής ανοίγματος των αγορών στο διεθνή ανταγωνισμό. 

- Των μεγάλων διακυμάνσεων στον πληθωρισμό, στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και στα επιτόκια, που συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των 

αντίστοιχων κινδύνων, τόσο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και για 

τους αποταμιευτές και τους δανειζόμενους. 

- Της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, που αύξησε σημαντικά την 

ταχύτητα με την οποία διαχέονται, παρουσιάζονται και αναλύονται οι 

πληροφορίες και βοήθησε στη σχεδόν πλήρη αυτοματοποίηση του τομέα 

διεκπεραίωσης των εργασιών των τραπεζών και στην επαναστατικοποίηση 

των μεθόδων διανομής των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. 

Ο συνδυασμός των τριών αυτών σημαντικών παραγόντων είχε ως 

συνέπεια: (ί) Την εντατικοποίηση των ανταγωνιστικών συνθηκών που 

επικρατούν στη χρηματοπιστωτική αγορά και τη σημαντική διεύρυνση των 

ευκαιριών των αποταμιευτών και των επιχειρήσεων για αποδοτική 
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τοποθέτηση των διαθεσίμων τους, καθώς και των δανειζομένων για 

αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεων τους- (ii) την εισαγωγή στην 

αγορά μιας ευρείας σειράς νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, καθώς και 

νέων μεθόδων διανομής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (iii) την 

ανάληψη τεράστιων επενδύσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη νέα 

τεχνολογία, οι οποίες οδήγησαν στη σημαντική διόγκωση των παραγωγικών 

τους δυνατοτήτων και επιδεξιοτήτων και στην επανεξέταση των ανταγωνι

στικών τους στρατηγικών. 

Η πολιτική της απορρνθμισης πραγματοποιείται διεθνώς με την 

απελευθέρωση των επιτοκίων και των τιμών των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, με την κατάργηση των στεγανών και την ουσιαστική ενοποίηση 

των εγχώριων αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με τη σταδιακή 

κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών και την απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων και με το άνοιγμα των αγορών χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στο διεθνή ανταγωνισμό. 

Ορισμένες χαρακτηριστικές μορφές απορρύθμισης είναι η κατάργηση 

των> διαπολιτειακών εμποδίων στην προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών στις 

Η ΠΑ, η κατάργηση των διακρατικών εμποδίων στην προσφορά χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η κατάργηση των 

ρυθμίσεων ως προς τα είδη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τις οποίες 

μπορούν vu προσφέρουν οι διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, η κατάργηση των ρυθμίσεων ως προς το ύψος των επιτοκίων και 

των τιμών των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κ.λπ. 

Η απορρυ§μιση είχε σημαντικές συνέπειες, οι οποίες τείνουν να 

αλλάξουν δραστικά Ίεην επιχειρηματική διάρθρωση της αγοράς χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών, (i) Έ χ ε ι προκαλέσει μια μεγάλη κίνηση συγχωνεύσεων 

και εξαγορών στο χρηματοπιστωτικό τομέα' (ii) σε συνδυασμό με τη 

διεθνοποίηση των αγορών, έχει επιτρέψει την είσοδο στην αγορά νέων 

ανταγωνιστών, τόσο από άΧλες χώρες όσο και από μεγάλες επιχειρήσεις 
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εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα- (iii) έχει ουσιαστικά καταργήσει τα 

όρια ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η κατάργηση του συστήματος των σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και η εγκατάλειψη της νομισματικής πολιτικής, η οποία είχε 

κύριο στόχο τη σταθεροποίηση των επιτοκίων (πολλές φορές σε χαμηλά 

επίπεδα), δημιούργησαν νέες ανάγκες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που 

έπρεπε να αναλάβει πιο αποφασιστικά τη λειτουργία της κάλυψης των 

κινδύνων που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Αποτέλεσμα αποκλειστικά αυτών των εξελίξεων ήταν η δημιουργία στη 

δεκαετία του 1980 των αγορών μελλοντικών χρηματικών συμβολαίων 

(financial futures), καθώς και η εισαγωγή στην αγορά των σημαντικών 

σύγχρονων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως οι ομολογίες μεταβλητού 

επιτοκίου (FRNs), τα προαιρετικά δικαιώματα δανεισμού σε συγκεκριμένο 

επιτόκιο και συναλλαγματικές ισοτιμίες (options), οι ανταλλαγές επιτοκίων 

και νομισμάτων (swaps)1 κ.λπ. 

Η τεχνολογική επανάσταση αναφέρεται στον τομέα της οργάνωσης και 

της λειτουργίας τόσο των ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και 

γενικά της προσφοράς διαμεσολαβητικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

όσο και των αγορών χρήματος, κεφαλαίου και συναλλάγματος. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Ο τομέας της διεκπεραίωσης των εργασιών και της διοίκησης της 

ίδιας της τράπεζας έχει σήμερα αυτοματοποιηθεί σε πολύ υψηλό βαθμό, 

διευρύνοντας τη δυνατότητα της τράπεζας να ασχοληθεί πολύ περισσότερο 

από ό,τι στο παρελθόν, με την προώθηση των πωλήσεων των χρηματοπιστω

τικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή της τεχνολογίας στον τομέα των χονδρικών 

τραπεζικών εργασιών έχει αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες των 

1. Βλέπε το Κεφάλαιο 3. 
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τραπεζών για αποτελεσματική διαχείριση των δικών τους υποχρεώσεων και 

διαθεσίμων, καθώς και των υποχρεώσεων και διαθεσίμων των πελατών τους. 

Τέλος, στον τομέα των λιανικών τραπεζικών εργασιών, η τεχνολογία 

αποτέλεσε το όχημα της μεταφοράς στον καταναλωτή μιας ευρείας σειράς 

νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αξιοσημείωτη είναι η έντονη 

προσπάθεια στην οποία έχουν αποδυθεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 

διάδοση του πλαστικού χρήματος (πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες), των 

αυτόματων ταμειακών μηχανών (ATMs), της προσφοράς χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στο σπίτι ή το κατάστημα (home banking), της ηλεκτρονικής 

μεταφοράς κεφαλαίων στα σημεία της πώλησης (EFTPOS) κ.λπ. 

Η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί από πολλά χρόνια στη μηχανοργάνω

ση της διαδικασίας διενέργειας των συναλλαγών στις παγκόσμιες και 

εθνικές αγορές χρήματος, κεφαλαίου και συναλλάγματος. Πρόσφατα, 

συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούνται για τη συνεχή και 

αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών των τιμών και για 

την οριστικοποίηση των συμφωνιών. Σήμερα διάφορα αυτοματοποιημένα 

συστήματα συναλλαγών απειλούν ακόμα και αυτό το ρόλο της αίθουσας 

συναλλαγών του χρηματιστηρίου (exchange floor) ως κέντρου δραστηριότη

τας του χρηματιστηρίου. 

3. Η "χρηματοπιστωτική επανάσταση" 

Στο Κεφάλαιο 2, περιγράφονται αναλυτικά οι πολύ σημαντικές 

μεταβολές που έχουν σημειωθεί στον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστω

τικών συστημάτων των διάφορων χωρών και του διεθνούς συστήματος ως 

συνόλου, κάτω από την επίδραση των παραγόντων που αναλύθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο. Οι μεταβολές αυτές συνοψίζονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία με τον όρο "χρηματοπιστωτική επανάσταση". Η επανάσταση 

αυτή αφορά όλες τις εκφράσεις της χρηματοπιστωτικής λειτουργίας, όπως: 
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i. Τον τρόπο προσέλκυσης των αυξημένων αποταμιεύσεων του κοινού στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

ii. Τις νέες μορφές προσφοράς και διανομής των υπηρεσιών και τις 

συνθήκες ανταγωνισμού, στους τομείς της καταναλωτικής και της 

ενυπόθηκης κτηματικής πίστης, 

iii. ^ον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματικές μονάδες διεθνώς καλύπτουν 

τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και γίνονται όλο και πιο απαιτητικές 

ως προς την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη διαχείριση των υποχρεώ

σεων τους και των διαθεσίμων τους. 

iv. Τον τρόπο με τον οποίο το χρήμα ανταλλάσσεται στη διεθνή αγορά 

μέσα από τις οθόνες των computers των χρηματιστών ή των οικονομικών 

στελεχών των επιχειρήσεων, 

ν. Τη διάρθρωση της ίδιας της βιομηχανίας προσφοράς χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών ως συνόλου, 

vi. Τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία απαξιώνει τις παλαιές μεθόδους 

λειτουργίας της αγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

εισάγει νέες μεθόδους και νέες λειτουργίες, 

vii. Τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς 

ανταποκρίνονται στην ανάγκη που υπάρχει για προσφορά νέων 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και μέσων. 

Στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται λεπτομερειακά οι μεταβολές που 

αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi), καθώς και οι επιπτώσεις που είχαν 

στη διάρθρωση και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων 

διεθνώς. Το σημείο (vii) αναπτύσσεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3. 

Σχετικά με το σημείο (i), τονίζεται ότι ο ιδιώτης αποταμιευτής έχει 

σήμερα πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς την ποικιλία και την 

απόδοση των χρηματικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οιτοία 

επιθυμεί να τοποθετήσει τα διαθέσιμα του. Και το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα του προσφέρει αυτές τις δυνατότητες σε ανταγωνιστική βάση. Μια 
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μεγάλη σειρά νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, ελκυστικών για τους 

αποταμιευτές, με πολύ ευνοϊκούς συνδυασμούς απόδοσης-κινδύνου, έχει 

εισαχθεί στην αγορά τόσο από τις ίδιες τις τράπεζες όσο και από άλλα 

εξειδικευμένα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η κυριαρχία των 

τραπεζικών καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου στα χαρτοφυλάκια των 

αποταμιευτών μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο ατομικός αποταμιευτής 

έρχεται όλο και περισσότερο σε δεύτερη μοίρα. Κυρίαρχο ρόλο στις 

αναπτυγμένες αγορές παίζουν σήμερα οι θεσμικοί επενδυτές (εταιρείες 

αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, 

εταιρείες επενδύσεων, εταιρείες χαρτοφυλακίου κ.λπ.). 

Οι εμπορικές τράπεζες στις αναπτυγμένες οικονομίες αντιμετώπισαν 

σκληρό ανταγωνισμό στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τα μερίδια τους 

στην αγορά των καταθέσεων των ιδιωτών και των νοικοκυριών. Αντέδρασαν 

προσφέροντας στους αποταμιευτές νέα προϊόντα, όπως τα πιστοποιητικά 

καταθέσεων (CDs) και η προσφορά εντόκων καταθέσεων όψεως κινούμενων 

με επιταγές. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι προσπάθησαν, όπου ήταν 

δυνατό, να μπουν στους τομείς αρμοδιότητας των μη τραπεζικών χρηματο

πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως οι ασφάλειες και τα αμοιβαία κεφάλαια. 

Σχετικά με το σημείο (ii), τονίζονται τα ακόλουθα: 

Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, δημιουργήθηκαν πολλά μη 

τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εξειδικεύτηκαν ιδιαίτερα στον 

τομέα της παροχής και προώθησης των πιστωτικών καρτών. Εκτός από 

αυτά, οι τράπεζες είχαν και έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από 

ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων οργανισμών, όπως, π.χ., είναι οι αλυσίδες 

καταστημάτων λιανικής πώλησης και οι κλασικές χρηματιστηριακές 

εταιρείες. 

Οι τράπεζες δεν είχαν κανένα περιθώριο να εγκαταλείψουν ή να 

οπισ' /οχωρήσουν στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, αφού οι ανταγωνι

στικές πιέσεις που δέχονταν στους άλλους τομείς ήταν ακόμα πιο έντονες. 
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Γι' αυτό αντέδρασαν στον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετώπισαν με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

- Αύξησαν την ποικιλία και βελτίωσαν ουσιαστικά τον τρόπο παροχής 

των υπηρεσιών που προσέφεραν στην αγορά. Είναι προφανές ότι σε αυτό 

τον τομέα οι ελληνικές τράπεζες υστερούν απελπιστικά. 

- Προσδιόρισαν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πελατειακή τους βάση και 

προχώρησαν στην εφαρμογή επιθετικών πολιτικών marketing. 

Οι τρόποι αυτοί αντίδρασης στον ανταγωνισμό απαίτησαν μια 

σημαντική τεχνική υποστήριξη την οποία, ιδιαίτερα οι μεγάλες τράπεζες, 

προθυμοποιήθηκαν να παράσχουν στο ακέραιο. Για το λόγο αυτόν, οι 

επενδύσεις σε νέα τεχνολογία εκ μέρους των εμπορικών τραπεζών διεθνώς 

πήραν πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε μεγάλο βαθμό αποδείχτηκαν το 

κλειδί της επιτυχίας τους. 

Στον τομέα της ενυπόθηκης κτηματικής πίστης, οι εμπορικές 

τράπεζες παραδοσιακά ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες. Λειτουργούσαν, 

σχεδόν αποκλειστικά, εξειδικευμένα ιδρύματα, όπως οι Building Societies 

στην Αγγλία, τα Savings and Loans στις ΗΠΑ, οι Bausparkasse στη 

Γερμανία κ.λπ. Τα τελευταία όμως χρόνια, με την απορρύθμιση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και με την κατάργηση των στεγανών, παρατη

ρείται το φαινόμενο η μια κατηγορία ιδρυμάτων να μπαίνει δυναμικά στην 

περιοχή της άλλης. Οι εμπορικές τράπεζες δίνουν μεγάλη σημασία στην 

ενυπόθηκη στεγαστική πίστη όπου επιδιώκουν να κατακτήσουν σημαντικά 

μερίδια στην αγορά. Από την άλλη μεριά, οι κτηματικές εταιρείες μπαίνουν 

όλο και περισσότερο στους τομείς δραστηριότητας των εμπορικών 

τραπεζών (π.χ., στον τομέα της καταναλωτικής πίστης). Ως αποτέλεσμα 

έχει παρατηρηθεί μια εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και σε αυτό τον 

τομέα. 

Το σημείο (iii) αναφέρεται στις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρε

σιών προς τον επιχειρηματικό τομέα. Και αυτές οι αγορές έχουν υποστεί 
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σημαντικές μεταβολές από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά 

ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1980. 

Οι τράπεζες έχουν πάψει να είναι οι αποκλειστικοί, ή και οι κύριοι, 

προμηθευτές κεφαλαίων στις επιχειρήσεις. Σε αυτό συμβάλλουν παράγοντες 

τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης. 

Από την πλευρά της προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 

ανάπτυξη των ευρωαγορών και των εγχώριων αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου έδωσε στις μεγάλες επιχειρήσεις μια εναλλακτική πηγή 

χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης βραχυχρόνιων και μεσομακροχρόνιων 

ομολογιακών δανείων (commercial paper). Αυτές οι εξελίξεις έχουν 

οδηγήσει στα σύγχρονα φαινόμενα της "τιτλοποίησης" (securitization) και 

της "αποδιαμεσολάβησης" (disintermediation), τα οποία είχαν εξαιρετικά 

σημαντικές συνέπειες στη διάρθρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών 

διεθνώς. Τα κύρια στοιχεία της νέας διάρθρωσης είναι η ελαχιστοποίηση 

της απόδοσης των δανειστικών δραστηριοτήτων των τραπεζών προς τις 

επιχειρήσεις και η σημαντική αύξηση του μεριδίου στην αγορά των 

επενδυτικών τραπεζών. 

Οι εμπορικές τράπεζες σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά) 

αντιμετωπίζουν νομοθετικά εμπόδια στην προσπάθεια τους να μπουν στους 

τομείς προσφοράς υπηρεσιών επενδυτικών τραπεζών. Αυτό τους δημιουργεί 

μεγάλα ανταγωνιστικά προβλήματα στη σημερινή συγκυρία, και γι' αυτό 

πιέζουν έντονα για την κατάργηση των σχετικών νόμων. 

Από την πλευρά της ζήτησης, παράγοντες που έχουν συμβάλει στη 

ριζική αναμόρφωση της βιομηχανίας προσφοράς χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στον επιχειρηματικό τομέα, είναι: (α) Η αυξανόμενη διεθνο

ποίηση της παραγωγής και του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών (β) η 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στη βιομηχανία και το εμπόριο, η οποία 

οδηγεί στην ανάγκη για εφαρμογή περίπλοκων συστημάτων χρηματοοικο

νομικής διαχείρισης και για εκλογίκευση της οργανωτικής δομής και 
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λειτουργίας των παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων (γ) η σμίκρυνση 

του κύκλου ζωής των μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, η οποία οδηγεί σε 

μεταβολές στις χρηματοδοτικές τεχνικές- (δ) η εφαρμογή των συστημάτων 

ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης δεδομένων και της τεχνολογίας της πληροφο

ρικής, τα οποία επιτρέπουν την εφαρμογή αναπτυγμένων τεχνικών 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μιας 

επιχείρησης. 

Εκτός από τα πιο πάνω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ακόλουθοι 

παράγοντες: (i) Η μεγάλη αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες οργάνωσης 

και διοίκησης, καθώς και για υπηρεσίες χρηματοοικονομικής αναδιάρθρω

σης των επιχειρήσεων (ii) η μεγάλη αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων 

στην περίοδο μετά το 1982, και η συνεπαγόμενη ανάγκη για πιο αποδοτική 

διαχείριση των επίσης αυξημένων πλεονασμάτων χρηματικών διαθεσίμων 

(iii) η μεγάλη αύξηση της ζήτησης για κεφάλαια υψηλού κινδύνου, που 

σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις και για τη χρηματοδότηση των νέων επιχειρηματι

κών πρωτοβουλιών στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και σε άλλους 

βιομηχανικούς κλάδους. 

Οι πιο πάνω παράγοντες, τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και 

από την πλευρά της ζήτησης, έχουν οδηγήσει στις ακόλουθες σημαντικές 

τάσεις οι οποίες φαίνεται να επικρατούν στην αγορά χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών προς τον επιχειρηματικό τομέα: 

Πρώτο, αυξανόμενη ζήτηση για μεσοχρόνιο δανεισμό, ως συνέπεια της 

ταχύτερης απαξίωσης του βιομηχανικού εξοπλισμού, των υψηλών και 

μεταβαλλόμενων επιτοκίων και της σημαντικής βελτίωσης της διαχείρισης 

των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. 

Δεύτερο, αυξανόμενη προσφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων στην 

εγχώρια και τη διεθνή χρηματαγορά για άμεσο δανεισμό. 

Τρίτο, διαρκή αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς των εξελιγμένης 
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μορφής υπηρεσιών διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων (νέα χρηματοπιστωτικά μέσα). 

Τέταρτο, γενική τάση για μεγαλύτερη ανάμειξη των τραπεζών στις 

υποθέσεις των επιχειρήσεων και αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες 

επενδυτικών τραπεζών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν: τη χρηματοοικονομική 

και οργανωτική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, την υποβοήθηση των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών, τις εξαγορές επιχειρήσεων από τα 

διοικητικά τους στελέχη (management buy-outs) και τις υπηρεσίες 

συμβουλών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη σωστή διοίκηση 

των επιχειρήσεων. 

Πέμπτο, δημιουργία και ανάπτυξη αγορών επικίνδυνου επιχειρηματικού 

κεφαλαίου για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, είτε μέσω της 

ίδρυσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εταιρειών επικίνδυνου επιχειρηματι

κού κεφαλαίου (venture capital firms), καθώς και εξειδικευμένων εταιρειών 

αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων τμημάτων 

στην οργανωμένη κεφαλαιαγορά, όπως οι "εξωχρηματιστηριακές αγορές" 

(second markets) ή οι "αγορές μη εισηγμένων τίτλων" (unlisted securities 

markets). 

Το σημείο (iv) αναφέρεται στην τεράστια ανάπτυξη των χρηματαγο

ρών (χονδρικές αγορές χρήματος), η οποία έχει συμβάλει στη σχετική 

εμπορευματοποίηση του χρήματος που γίνεται αντικείμενο εμπορίας μέσω 

της χρησιμοποίησης μιας μεγάλης σειράς χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως 

τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί

κησης, τα διατραπεζικά κεφάλαια, οι συμφωνίες επαναγοράς (repurchase 

agreements), οι επιταγές αποδοχής τραπεζών (bankers' acceptances), τα 

πιστοποιητικά καταθέσεων (CDs), τα εμπορικά γραμμάτια και ομολογίες 

(commercial paper), οι ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου (FRNs), τα 

προθεσμιακά ή μελλοντικά συμβόλαια (financial futures), οι ανταλλαγές 

επιτοκίων και συναλλαγμάτων (interest rate και currency swap^ 
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προαιρετικά δικαιώματα (options) κ.λπ. 

Η ανάπτυξη των χρηματαγορών έχει ανατρέψει τον παραδοσιακό τρόπο 

λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών. Οι τράπεζες αυτές βασίζονταν στην 

προσέλκυση καταθέσεων για να προωθήσουν την πιστωτική τους επέκταση. 

Σήμερα όμως είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κεφάλαια από την 

(και να τοποθετούν τα πλεονάσματα τα οποία διαθέτουν στη) χρηματαγορά, 

πληρώνοντας το επιτόκιο που επικρατεί σε αυτή την αγορά. Επίσης, είναι 

σε θέση να λειτουργούν σε αυτή την αγορά, είτε ως πράκτορες προσφέρο

ντας υπηρεσίες διαχείρισης των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων των 

πελατών τους είτε για δικό τους λογαριασμό, προσπαθώντας να αποκομί

σουν κέρδη από τις διακυμάνσεις της αγοράς. 

Ό π ω ς τονίστηκε, η ανάπτυξη των χρηματαγορών έδωσε και στις 

επιχειρηματικές μονάδες νέες ευκαιρίες για άμεση χρηματοδότηση σε 

χαμηλότερο κόστος και για πιο αποδοτική διαχείριση των διαθεσίμων και 

των υποχρεώσεων τους. Βελτίωσε επίσης σημαντικά την αποδοτικότητα των 

αποταμιεύσεων του ιδιωτικού τομέα. 

Όσον αφορά την οργανωτική δομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

η ραγδαία ανάπτυξη των χρηματαγορών μετατόπισε σε σημαντικό βαθμό το 

κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων τους γύρω από τις αίθουσες συναλλαγών 

τους (dealing rooms). 

4. Τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Στο Κεφάλαιο 3, περιγράφονται αναλυτικά τα νέα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα τα οποία έχουν εισαχθεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια, για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Η εμφάνιση σημαντικών διακυμάνσεων στα επιτόκια διεθνώς και στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρακίνησαν τους επενδυτές και τους 
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δανειζόμενους να ζητήσουν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα να παράσχει 

μια ευρεία σειρά από περισσότερο ευέλικτα μέσα για την τοποθέτηση των 

αποταμιεύσεων και για την αποτελεσματική κάλυψη των κινδύνων από αυτές 

τις διακυμάνσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών, το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα αντέδρασε ως ακολούθως: 

L Σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη μετάθεση της έμφασης από τα 

σταθερά στα μεταβλητά επιτόκια και από τις μακροχρόνιες τοποθετή

σεις σε βραχυχρόνιες ή εμπορεύσιμες τοποθετήσεις. Τα κοινοπρακτικά 

δάνεια σταθερού επιτοκίου τα διαδέχτηκαν αντίστοιχα δάνεια μεταβλητού 

επιτοκίου, χρησιμοποιώντας το LIBOR ως βασικό επιτόκιο (benchmark 

rate). Τα ομολογιακά δάνεια σταθερού επιτοκίου τα διαδέχτηκαν ομολογια

κά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου (FRNs). Δημιουργήθηκαν νέα χρηματοπι

στωτικά μέσα, τα οποία, συνδυάζουν τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς 

βραχυχρόνιων ομολογιών με την εγγυημένη χρηματοδότηση για μεσομακρο-

χρόνιες περιόδους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

αντασφάλισης της επαναλαμβανόμενης έκδοσης βραχυχρόνιων ομολογιακών 

δανείων (RUFs, NIFs κ.λπ.). Τέλος, αυξήθηκε σημαντικά η "εμπορευσιμό

τητα" των βασικών χρηματοπιστωτικών μέσων. Επινοήθηκαν και προωθήθη

καν νέες μορφές δανείων προς θεσμικούς πελάτες (κράτη, μεγάλοι δημόσιοι 

οργανισμοί), με χαρακτηριστικά τα οποία διευκολύνουν ενδεχόμενη, στη 

συνέχεια, διαπραγμάτευση τους στις δευτερογενείς αγορές (securitization). 

Τα σχετικώς μη εμπορεύσιμα στοιχεία του ενεργητικού των χρηματοπιστω

τικών ιδρυμάτων (μεσομακροχρόνια δάνεια) περιορίζονται. Η διάρθρωση των 

εσόδων τους έχει αλλάξει ριζικά, υπέρ των εσόδων από προμήθειες οι 

οποίες σήμερα υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδα από τα περιθώρια των 

επιτοκίων (spreads). Το φαινόμενο της τιτλοποίησης κερδίζει συνεχώς 

έδαφος. 

ii. Δημιουργείται και προσφέρεται στην αγορά μια σειρά νέα 

χρηματοπιστωτικά μέσα για την αντιμετώπιση των κινδύνων: 
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- Από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, όπως τα μελλοντικά χρηματο

πιστωτικά συμβόλαια (financial futures), οι προθεσμιακές συμφωνίες ως 

προς το επιτόκιο (forward rate agreements), τα προαιρετικά δικαιώματα ως 

προς το επιτόκιο (interest rate options), οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων 

(interest rate swaps) και η έκδοση ειδικών ομολογιών (caps, floors, collars, 

bond options ή bond convertibles, bond warrants κ.λπ.). 

- Από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως η 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, τα προαιρετικά δικαιώματα αγοραπω

λησίας συναλλάγματος (currency options), τα μελλοντικά συμβόλαια 

αγοραπωλησίας συναλλάγματος (currency futures) και οι συμφωνίες 

ανταλλαγής νομισμάτων (currency swaps). 

Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την ανάλυση είναι ότι 

πράγματι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη χρησιμοποί

ηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως μέσου για την ουσιαστική 

μείωση, ή και εξάλειψη, της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις σημερινές 

αγορές προϊόντων, χρήματος και κεφαλαίου. Παρά το γεγονός ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτες υπερβολές, 

εξαιτίας της έντονης προσπάθειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να 

αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό προσφέροντας στην αγορά συνεχώς νέα 

διαφοροποιημένα προϊόντα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το τελικό 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι εξαιρετικά επωφελές για τους 

χρήστες του χρηματοπιστωτικού συστήματος είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές 

επίπεδο. 

5. Η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρε

σιών 

Στα Κεφάλαια 4 και 5 παρουσιάζεται αναλυτικά η χρηματοπιστωτική 

επανάσταση, όπως πραγματοποιήθηκε στις χώρες της ΕΟΚ. Οι προσπά

θειες που καταβάλλονται στις χώρες αυτές για προσαρμογή στις εξαιρετικά 
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σημαντικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές 

αγορές και για ισότιμη συμμετοχή στη "χρηματοπιστωτική επανάσταση", 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

- Στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο από όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες. 

- Στις προσπάθειες που καταβάλλονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας των 12. 

Σε εθνικό επίπεδο, σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα οι πιο 

αναπτυγμένες, έχουν προπολλού μπει στη διαδικασία της απορρύθμισης 

των εθνικών χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων και της απελευθέρωσης 

αυτών των συστημάτων στο διεθνή ανταγωνισμό. Κύρια επιδίωξη είναι η 

δυναμική ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και η διεκδίκηση 

ουσιαστικών μεριδίων στις παγκόσμιες αγορές χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. 

Στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιδιώκεται η ενίσχυση του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το άνοιγμα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, ώστε ο καταναλωτής (καταθέτης/επενδυτής, 

δανειζόμενος) να είναι σε θέση να απολαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσφερόμενων σε ανταγωνιστικό κόστος. 

Αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί με την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων και με την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών από 

όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένα 

σε μια χώρα-μέλος της Κοινότητας, σε όλες τις άλλες χώρες-μέλη. 

Το ενιαίο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κοινότητας επιδιώκεται να 

συνδυάζει: 

- Υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα με την εκμετάλλευση των 

υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος και οικονομιών σκοπού και με την 

εξάλειψη των αντιοικονομικών δραστηριοτήτων και ιδρυμάτων. 

- Ενισχυμένη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και 
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ιδιαίτερα των εμπορικών τραπεζών, με την οποία να διασφαλίζεται τόσο η 

σταθερότηυα και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως 

συνόλου όσο και η διασφάλιση των καταθέσεων και των συμφερόντων αυτών 

που χρησιμοποιούν το σύστημα. 

Η εξασφάλιση του συνδυασμού των δύο αυτών θεμελιακών χαρακτηριστι

κών διαπνέει την πολιτική της ΕΟΚ για το χρηματοπιστωτικό τομέα, στον 

οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες, οι επενδυτικές 

τράπεζες, οι χρηματιστηριακές εταιρείες, οι εταιρείες αμοιβαίων κεφα

λαίων, οι ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ. 

Η πολιτική αυτή, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη 

του 1992, διατυπώνεται με μια μεγάλη σειρά Κοινοτικές Οδηγίες και 

Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη. Ειδικότερα, η 

πολιτική στον κατεξοχήν τραπεζικό τομέα προωθείται κυρίως με τις 

ακόλουθες Οδηγίες: τη 2η Τραπεζική Συντονιστική Οδηγία, τις Οδηγίες για 

την υιοθέτηση κοινού ορισμού για τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών και για 

το συντελεστή φερεγγυότητας, τις Συστάσεις της Επιτροπής για την 

καθιέρωση συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και για την ενιαία 

ρύθμιση των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζικών 

ιδρυμάτων κ. ά. 

Η πιο βασική είναι η 2η Οδηγία, οι διατάξεις της οποίας αναλύονται 

λεπτομερειακά στο Κεφάλαιο 4. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάλυση 

των επιπτώσεων που θα έχει η σταδιακή εφαρμογή αυτής της Οδηγίας στο 

ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Η 2η Τραπεζική Οδηγία καταργεί στην ουσία τα σύνορα ανάμεσα στις 

12 χώρες-μέλη της ΕΟΚ και δίνει το δικαίωμα σε κάθε τραπεζικό ίδρυμα 

που έχει άδεια λειτουργίας (που έχει ιδρυθεί νόμιμα) σε μία από τις 12 

χώρες-μέλη, να επεκτείνει τη δραστηριότητα του στις υπόλοιπες 11, χωρίς 

πρόσθετες διαδικασίες. 

Η ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή τραπεζικών (χρηματοπιστωτικών) 
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υπηρεσιών αφορά μόνο τις εργασίες που περιέχονται σε κατάλογο-

παράρτημα της 2ης Οδηγίας, ο οποίος έχει καθοριστεί με βάση το πρότυπο 

της "τράπεζας γενικών συναλλαγών". 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η προσπάθεια για την 

ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στο χώρο της ΕΟΚ είναι: 

- Η αρχή της εναρμόνισης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας σε ένα τραπεζικό ίδρυμα και του προσδιορισμού των ουσιαστι

κών κανόνων των συστημάτων τραπεζικής εποπτείας. 

- Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιο πάνω προϋποθέσεων και 

κανόνων. 

- Η αρχή του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής. 

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στοχεύει στην υιοθέτηση ενός 

αποτελεσματικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της 

εσωτερικής αγοράς. Λειτουργεί όμως μόνο στο βαθμό που οι βασικοί 

κανόνες του εποπτικού συστήματος των κρατών-μελών είναι ισοδύναμοι, 

πράγμα που προϋποθέτει την εναρμόνιση των κανόνων αυτών σε Κοινοτικό 

επίπεδο. 

Η αρχή του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής σημαίνει ότι η ευθύνη 

για την εποπτεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας τράπεζας, που 

ασκεί τις δραστηριότητες της στην έκταση της Κοινοτικής επικράτειας, 

ανατίθεται στις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία η τράπεζα έχει την 

κυρίως έδρα της. Βασικές αρμοδιότητες των αρχών αυτών είναι: η χορήγηση 

της ενιαίας άδειας λειτουργίας, η άσκηση εποπτείας για τη χρηματοοικονο

μική κατάσταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα 

τους στην επικράτεια της, η προώθηση της δημιουργίας συστήματος 

εγγύησης των καταθέσεων, ο έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων των τραπεζικών ιδρυμάτων κ.λπ. 

Η εναρμόνιση των προϋποθέσεων που αφορούν τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας συμπεριλαμβάνει: τον ορισμό κατώτατου ορίου αρχικών 
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κεφαλαίων, την υποχρέωση για κοινοποίηση της ταυτότητας των κυριότερων 

μετόχων, την καθιέρωση της ενιαίας άδειας λειτουργίας των τραπεζών και 

την κατάργηση του αρχικού κεφαλαίου για την ίδρυση υποκαταστημάτων, τις 

ρυθμίσεις του θέματος των αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων θυγατρικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας σε άλλη 

χώρα της Κοινότητας και τις ρυθμίσεις του θέματος των αδειών λειτουργίας 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών. 

Η εναρμόνιση των όρων για την άσκηση της δραστηριότητας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμβάνει: το κατώτατο ύψος ιδίων 

κεφαλαίων που απαιτείται για τη συνέχιση των εργασιών της τράπεζας, τη 

διαδικασία πληροφόρησης των αρμόδιων αρχών για την απόκτηση ειδικών 

συμμετοχών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (έλεγχος των σημαντικότερων 

μετόχων), τη θέσπιση αυστηρών περιορισμών στις τοποθετήσεις των 

τραπεζών σε μη τραπεζικές και χρηματοδοτικές επιχειρήσεις, τους 

λογιστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς, την παροχή πρόσθετων 

πληροφοριών και τις αρμοδιότητες ελέγχου που παραμένουν στη χώρα 

υποδοχής, τον επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστημάτων, το επαγγελματικό 

απόρρητο κ.λπ. 

6. Ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας 

Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται οι Οδηγίες για τα ίδια κεφάλαια και για το 

συντελεστή φερεγγυότητας, καθώς και οι Συστάσεις της Επιτροπής για τη 

δημιουργία σε όΛες τις χώρες-μέλη συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 

και για ενιαία αντιμετώπιση των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Η εξασφάλιση της φερεγγυότητας των τραπεζών και της προστασίας 

των καταθετών, καθώς και η διαφύλαξη υγιών συνθηκών ανταγωνισμού 

απαιτούν την ενίσχυση και εναρμόνιση των διαδικασιών εποπτείας των 
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τραπεζικών ιδρυμάτων στο χώρο της Κοινότητας. Αυτό προβλέπεται και 

από το άρθρο 22 της 2ης Τραπεζικής Οδηγίας, το οποίο ορίζει ότι οι αρχές 

της αμοιβαίας αναγνώρισης και του ελέγχου από τις νομισματικές αρχές 

της χώρας καταγωγής, θα αρχίσουν να ισχύουν μόνο μετά την έγκριση των 

Οδηγιών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων και τον 

εναρμονισμένο συντελεστή φερεγγυότητας. 

Η Οδηγία για τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων εγκρίθηκε 

από το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 1989. Στην Ελλάδα, προβλέπεται να τεθεί 

σε ισχύ μετά την 1-1-1993. 

Με τη νέα Οδηγία, ικανοποιείται η ανάγκη για μια ακριβέστερη 

περιγραφή, που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατό να 

θεωρηθούν κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος. Η ανάγκη αυτή είχε ήδη γίνει 

αισθητή και σε διεθνές επίπεδο, εξαιτίας της εμφάνισης ορισμένων 

ανησυχητικών φαινομένων, όπως η αρνητική εξέλιξη της σχέσης των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών προς το σύνολο των επικίνδυνων περιουσιακών 

στοιχείων (capital risk assets ratio) και η υιοθέτηση από τις νομισματικές 

αρχές των διάφορων χωρών ευρύτατων και διαφορετικών ορισμών ως προς 

τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων. Γι' αυτό συγκροτήθηκε η γνωστή Επιτροπή 

Cooke, στα πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, το πόρισμα της 

οποίας, για τον ακριβή ορισμό των ιδίων κεφαλαίων και το συντελεστή 

φερεγγυότητας, έγινε δεκτό από τα 12 αναπτυγμένα δυτικά κράτη. 

Η ανακοίνωση αυτών των αποφάσεων και η παράλληλη προώθηση του 

θέματος από την Κοινότητα έθεσαν σε κίνηση σημαντικές διαδικασίες 

προσαρμογής των τραπεζικών ιδρυμάτων σε πολλές χώρες, στη νέα 

κατάσταση που δημιουργήθηκε. Η προσπάθεια πολλών τραπεζών στράφηκε 

προς την κατεύθυνση της χρησιμοποίησης νέων τρόπων προσέλκυσης 

κεφαλαίων, τα οποία είναι δυνατό να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια σε μία 

από τις δύο κατηγορίες που προβλέπονται στην Οδηγία (Κεφάλαιο 1ης-

Tiei>One- και Κεφάλαιο 2ης- TiervTwo- Κατηγορίας). Αυτό οδήγησε στη 
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δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία δεν είναι όλες τις 

φορές σίγουρο σε ποια από τις συγκεκριμένες κατηγορίες θα πρέπει να 

ταξινομηθούν. Δημιουργήθηκε επομένως η ανάγκη για ακόμα περισσότερη 

εξειδίκευση και ερμηνεία των προτάσεων της Επιτροπής Cooke και της 

Οδηγίας της ΕΟΚ για τα ίδια κεφάλαια. 

Η Οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας υιοθετήθηκε από το 

Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 1989. Συνοδεύει την Οδηγία για τον ορισμό 

των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμΓτων και τις Συστάσεις της 

Επιτροπής για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τα συστήματα 

εγγύησης των καταθέσεων. Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια αποτελούν τον 

αριθμητή στον προτεινόμενο συντελεστή φερεγγυότητας, ενώ το "σταθμι

σμένο" ενεργητικό, στη μέτρηση του οποίου αναφέρεται κυρίως η παρούσα 

Οδηγία, αποτελεί τον παρονομαστή αυτού του συντελεστή. 

Η μέθοδος της στάθμισης κάθε στοιχείου του ενεργητικού, ανάλογα με 

τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, αναγνωρίζεται διεθνώς ότι αποτελεί τον πιο 

κατάλληλο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μέτρησης της φερεγγυότητας 

των τραπεζών. Το γεγονός ότι στην παρούσα Οδηγία λαμβάνονται υπόψη 

και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, σύμφωνα και αυτά με το βαθμό κινδύνου 

που συνεπάγονται, αποτελεί ένα πρόσθετο στοιχείο το οποίο ενισχύει τη 

χρησιμότητα της παρούσας μεθόδου. 

Ο πιο πάνω συντελεστής φερεγγυότητας συνδέεται κυρίως με τον 

πιστωτικό κίνδυνο. Δεν καλύπτει επαρκώς τα πιστωτικά ιδρύματα έναντι 

κινδύνων που προκύπτουν από μη αναμενόμενες διακυμάνσεις στα επιτόκια 

και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπως τονίστηκε στο Κεφάλαιο 3, καθώς 

και από άλλες διακυμάνσεις της αγοράς. Ειδικότερα δε, δεν καλύπτεται ο 

κίνδυνος ανοικτών θέσεων που ενδεχομένως διατηρούν τα τραπεζικά 

ιδρύματα στις αγορές χρήματος, κεφαλαίου και συναλλάγματος. Οι κίνδυνοι 

αυτοί έχουν προσλάβει στη σημερινή εποχή μεγάλη σπουδαιότητα λόγω της 

έντονης δραστηριότητας των τραπεζών στις πιο πάνω αγορές. Και προς 
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αυτή την κατεύθυνση η Επιτροπή έχει ξεκινήσει ήδη τις διεργασίες για να 

προτείνει σε εύθετο χρόνο τις αναγκαίες διατάξεις που θα διασφαλίζουν την 

εποπτεία και αυτών των κινδύνων. 

Το ελάχιστο επίπεδο για το συντελεστή φερεγγυότητας που προτείνε

ται από την Επιτροπή και το οποίο θα πρέπει να τηρείται από όλα τα 

Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά, είναι 

8%. Ο συντελεστής αυτός είναι ακριβώς ίδιος με το συντελεστή που 

καθορίστηκε από τις 10 πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Δύσης, στα 

πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου των διάφορων 

στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού και τον 

προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης, οι δανειζόμενοι κατατάσσονται 

σε ευρείες κατηγορίες όπως: κεντρικές τράπεζες, κεντρικές κυβερνήσεις, 

πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. Πέρα από αυτή τη διάκριση, που βασίζεται στον 

τύπο του δανειζομένου, υπάρχει και μια διάκριση μεταξύ εγχώριων (που 

σημαίνει τους Κοινοτικούς δανειζόμενους) και ξένων (που σημαίνει όλους 

τους άλλους δανειζόμενους). Η διάκριση αυτή αφορά τη στάθμιση του 

κινδύνου χώρας (country risk) που ενυπάρχει στον τραπεζικό δανεισμό. 

Ο καθορισμός των συντελεστών στάθμισης, τόσο από την Επιτροπή της 

ΕΟΚ όσο και από την Επιτροπή Cooke, έχει επηρεάσει σημαντικά την 

πολιτική των εμπορικών τραπεζών διεθνώς όσον αφορά τη διαχείριση του 

ενεργητικού τους. Καταβάλλεται προσπάθεια να μην επιβαρύνεται το 

ενεργητικά με στοιχεία τα οποία, από τη μια μεριά, δεν αποδίδουν 

ικανοποιητικό κέρδος και από την άλλη, σταθμίζονται με σχετικά υψηλούς 

συντελεστές για τον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας της 

τράπεζας. Παράλληλα, πολλές τράπεζες είναι διατεθειμένες να προσφέρουν 

με πολύ ικανοποιητικούς όρους προϊόντα τα οποία δεν επιβαρύνουν 

σημαντικά το ενεργητικό τους, σταθμιζόμενα με υψηλό συντελεστή. 

Ό σ ο ν αφορά τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Οδηγιών για τα ίδια 
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κεφάλαια και το συντελεστή φερεγγυότητας, που αναμένεται να πραγματο

ποιηθεί για την Ελ>άδα μετά το 1993, είναι δυνατό να τονιστούν σήμερα τα 

ακόλουθα: 

Το γεγονός ότι οι απαιτήσεις από το Δημόσιο και την Κεντρική 

Τράπεζα, καθώς και τα δάνεια που είναι εγγυημένα από το Δημόσιο 

χαρακτηρίζονται με μηδενικό συντελεστή κινδύνου, μπορεί να θεωρηθεί 

ευνοϊκό στοιχείο για τις ελληνικές τράπεζες, αφού ένα μεγάλο μέρος του 

ενεργητικού τους αποτελείται από τέτοια στοιχεία. Βέβαια, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι αυτού του είδους οι απαιτήσεις αναλαμβάνονται συνήθως 

υποχρεωτικά και επιφέρουν ζημιές αντί για κέρδη, με αρνητικές συνέπειες 

στην αποδοτικότητα των τραπεζών. 

Η αναμενόμενη και επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση „ου ενεργητικού των 

τραπεζών υπέρ των χορηγήσεων στον ιδιωτικό τομέα, θα απαιτήσει 

οπωσδήποτε υψηλότερη κεφαλαιακή βάση. Επίσης, σημαντικά κεφάλαια θα 

απαιτηθούν για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να επεκταθούν στην 

παροχή των νέων τραπεζικών εργασιών. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα 

πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να εξυγιανθεί το ενεργητικό των ελληνικών 

τραπεζών από τις απαιτήσεις τους έναντι των προβληματικών επιχειρήσεων 

και του ΟΑΕ1. 

Ευνοϊκό στοιχείο είναι επίσης το γεγονός ότι τα εκτός ισολογισμού 

στοιχεία των ελληνικών τραπεζών (οι διάφοροι λογαριασμοί τάξεως) δεν 

περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Αυτό 

οφείλεται και στην αδυναμία παροχής από τις ελληνικές τράπεζες των νέων 

τραπεζικών εργασιών2. 

Μη ευνοϊκό στοιχείο θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι τα δάνεια 

που καλύπτονται με υποθήκες σε μη αστικά ακίνητα κατατάσσονται σε 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την υποδιαίρεση 6.6.3. 
2. Βλέπε το Κεφάλαιο 3. 
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κατηγορίες με υψηλούς σχετικά συντελεστές κινδύνου. 

Γενικά, εξετάζοντας τη σημερινή κατάσταση των ελληνικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη του χρηματιστηρίου τα 

τελευταία δύο έτη και ιδιαίτερα στο πρώτο οκτάμηνο του 1990, συμπεραίνε

ται ότι το πρόβλημα αυτών των ιδρυμάτων δεν θα είναι, στο αρχικό στάδιο 

τουλάχιστον, πρόβλημα επίτευξης του απαιτούμενου ποσοστού στο 

συντελεστή φερεγγυότητας. Είναι μάλλον πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και 

αποδοτικότητας (ιδιαίτερα για τις μεγάλες κρατικές τράπεζες), δηλαδή 

πρόβλημα επιβίωσης στις εξαιρετικά ανταγωνιστικές συνθήκες που θα 

δημιουργηθούν, χωρίς απαγορευτικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογι

σμό. Πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας ενδέχεται να προκύψει σε κάποιο 

μεταγενέστερο στάδιο, όταν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για 

να μπορέσουν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα τους, θα προσπαθήσουν, 

εκμεταλλευόμενα και τις ελευθερίες που θα τους έχουν παρασχεθεί, να 

αναδιαρθρώσουν το ενεργητικό τους με την ενίσχυση της παροχής 

παραδοσιακών και νέων υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα. 

Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη για τη 

δημιουργία στην Κοινότητα συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 

προσβλέπει στην εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των εν λόγω 

συστημάτων στις χώρες όπου ήδη υπάρχουν και τη δημιουργία μέχρι τα 

τέλη του 1989 τέτοιων συστημάτων στις χώρες όπου δεν υπάρχουν. Για το 

σκοπό αυτόν, ορίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει 

να πληρούν τα συστήματα σε όλες τις χώρες. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα 

η Σύσταση αυτή να μετατραπεί σε υποχρεωτική Οδηγία πολύ σύντομα. 

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όλα τα κράτη-μέλη θα υποχρεωθούν να 

εφαρμόσουν συστήματα εγγύησης των καταθέσεων με τις πιο πάνω 

συγκεκριμένες προδιαγραφές μέχρι τα τέλη του 1990. 

Στην Ελλάδα οι αρχικοί προβληματισμοί συγκλίνουν προς τη θέση ο 

Οργανισμός Εγγύησης των Καταθέσεων να είναι κατά βάση κρατικός. 
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Εξετάζεται όμως και η λύση να ιδρύσουν οι τράπεζες ανεξάρτητη ασφαλι

στική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του δημόσιου τομέα δεν 

μπορεί παρά να είναι καθοριστικός, αφού η ίδρυση ενός τέτοιου οργανισμού, 

όπως αποδείχτηκε και στην περίπτωση της Ιταλίας, απαιτεί μεγάλα 

κεφάλαια καί γενικότερα φερεγγυότητα η οποία μπορεί να στηριχτεί μόνο 

στη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η ίδρυση στην Ελλάδα ενός τέτοιου οργανισμού είναι απαραίτητη, 

ιδιαίτερα μετά την πλήρη απελευθέρωση του συστήματος, όταν οι τράπεζες 

θα είναι ελεύθερες να ακολουθήσουν τη δική τους πολιτική, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση των κερδών, σε ένα καθεστώς έντονου ανταγωνισμού, και η 

Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα είναι σε θέση να ρυθμίζει τα κέρδη τους. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων 

ενός πιστωτικού ιδρύματος αποτελεί επίσης αναπόσπαστο τμήμα του 

μηχανισμού προληπτικής εποπτείας αυτών των ιδρυμάτων. 

Κύριο στοιχείο της σχετικής Σύστασης της Επιτροπής είναι η θέσπιση 

και η εφαρμογή ανώτατων ποσοστών χρηματοδοτικών ανοιγμάτων κατά 

πελάτη και η τακτική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών 

για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε τραπεζικό ίδρυμα γύρω από αυτό 

το θέμα. Η εν λόγω Σύσταση προβλέπει: 

Το χρηματοδοτικό άνοιγμα προς ένα συγκεκριμένο πελάτη θεωρείται 

"μεγάλο", αν η αξία του έχει φτάσει ή ξεπεράσει το 15% των ιδίων 

κεφαλαίων του ιδρύματος. Τα ανοίγματα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται 

στις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ένα χρηματοπιστω

τικό ίδρυμα δεν μπορεί να έχει χρηματοδοτικό άνοιγμα με έναν πελάτη ή 

μια ομάδα συνδεμένων πελατών, το οποίο να υπερβαίνει το 40% των ιδίων 

κεφαλαίων του ή να έχει "μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα", τα οποία 

συνολικά υπερβαίνουν το 800% των ιδίων κεφαλαίων του. 

Στην Ελλάδα το πρόβλημα των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων θα 

πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά από τις τράπεζες, σε συνεργασία με την 
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Τράπεζα της Ελλάδος. Η τελευταία, με το νέο πλαίσιο εποπτείας των 

τραπεζών που έχει θέσει σε εφαρμογή, είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιες 

περιπτώσεις το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό και να λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα για την αντιμετώπιση του. 

7. Επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά συστήματα και 

στην Ελλάδα 

Στο Κεφάλαιο 6, αναλύονται οι επιπτώσεις στις χώρες-μέλη της 

Κοινότητας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, από την εφαρμογή της 2ης Οδηγίας 

και από την προώθηση της ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις επιπτώσεις, που 

προσδιορίζονται επίσης κάτω από την επίδραση της διεθνούς χρηματοπι

στωτικής επανάστασης και για τις οποίες έχει ήδη αναπτυχθεί εκτεταμένη 

συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι οι ακόλουθες: 

- Η ενίσχυση των ανταγωνιστικών συνθηκών και η δημιουργία ισχυρών 

πιέσεων για εξάλειψη των διαφορών που παρατηρούνται στις τιμές των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ των διάφορων χωρών. Ως συνέπεια 

αναμένεται η σημαντική αύξηση της ευημερίας των τελικών και των 

ενδιάμεσων χρηστών των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, κυρίως των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών της Κοινότητας. Από την άλλη μεριά, 

αναμένεται σημαντική μείωση, στην εσωτερική και την ευρωπαϊκή αγορά 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του μεριδίου των τραπεζικών ιδρυμάτων των 

χωρών της Νότιας Ευρώπης. Το καθαρό αποτέλεσμα στην ευημερία μιας 

χώρας βρίσκεται αν από το πλεόνασμα του καταναλωτή αφαιρεθούν οι 

ζημιές εκείνων που προηγουμένως είχαν καθαρή ωφέλεια από τη λειτουργία 

του προστατευμένου από το διεθνή ανταγωνισμό συστήματος. 

- Η παροχή νέων ευκαιριών για την προώθηση της εξειδίκευσης και την 

εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακος και των οικονομιών σκοπού, που 
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αναμένεται vu δημιουργηθούν με την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακος 

στους τομείς των λιανικών τραπεζικών εργασιών. Αυτές έρχονται όμως σε 

σύγκρουση με τις σημαντικές οικονομίες που απολαμβάνουν τα εγχώρια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας της τοπικής εξειδίκευσης τους στην 

εξυπηρέτηση, με τα εκτεταμένα δίκτυα υποκαταστημάτων τους, των 

επιμέρους περιοχών μιας χώρας. Αντίθετα, στους τομείς των χονδρικών 

τραπεζικών εργασιών όπου δεν τίθεται πρόβλημα τοπικής εξειδίκευσης, οι 

υπάρχουσες οικονομίες κλίμακος δεν είναι πολύ σημαντικές. 

- Η δραστική μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας των χρηματοπιστω

τικών συστημάτων των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Κοινότητας (όπως 

η Ελλάδα, η Πορτογαλία και σε μικρότερο βαθμό η Ισπανία). Η σταδιακή 

απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών αυτών των χωρών στον ευρωπαϊ

κό ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με τη μερική (μέχρι σήμερα) απελευθέρωση 

της κίνησης κεφαλαίων για εγχώριους και ξένους κατοίκους, κατέστησαν 

έντονη την ανάγκη για σταδιακή απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών 

τους συστημάτων από τον κρατικό παρεμβατισμό. Η απελευθέρωση αυτή, 

στο βαθμό που έχει ήδη επιτευχθεί, είχε ορισμένες σημαντικές συνέπειες 

στη χρηματοοικονομική κατάσταση τόσο του δημόσιου τομέα και των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων αυτών των χωρών. Αυτές οι εξελίξεις θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 

την περαιτέρω απελευθέρωση των εν λόγω συστημάτων, ιδιαίτερα της 

Ελλάδος και της Πορτογαλίας, και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την 

εφαρμογή των αρχών της 2ης Τραπεζικής Οδηγίας σε αυτές τις χώρες. 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της δημιουργίας των 

προβληματικών (υπερχρεωμένων) επιχειρήσεων και της τεράστιας 

ελλειμματικότητας του δημόσιου τομέα, η επιβάρυνση των οποίων με 

δαπάνες εξυπηρέτησης του παλαιού χρέους είχε ως συνέπεια την περαιτέρω 

αύξηση αυτών των ελλειμμάτων. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση με δραστικά 
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μέτρα τόσο του προβλήματος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων όσο και 

των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα έχει δημιουργήσει σήμερα ένα 

σημαντικό φαύλο κύκλο ελλειμμάτων - εξυπηρέτησης - ελλειμμάτων, στον 

οποίο βυθίζονται όλο και περισσότερο η ελληνική και η πορτογαλική 

οικονομία. 

Βασική προϋπόθεση για την πλήρη απελευθέρωση των χρηματοπιστωτι

κών συστημάτων αυτών των χωρών είναι η σημαντική μείωση των ελλειμμά

των του δημόσιου τομέα και η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών 

από το σημαντικό πρόβλημα των επισφαλών απαιτήσεων έναντι των 

προβληματικών επιχειρήσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν πραγματοποιη

θεί σε σημαντικό βαθμό στην περίπτωση της Ισπανίας, πράγμα που της 

επιτρέπει να προχωρεί με πολύ πιο γρήγορα βήματα, σε σχέση με τις δύο 

άλλες χώρες, στην πορεία της πλήρους εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών 

προς τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). 

Οι πιο πάνω επιπτώσεις (αυτές που έχουν ήδη προκύψει και αυτές που 

αναμένεται να εμφανιστούν στο μέλλον), θα είναι το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής της 2ης Οδηγίας, η οποία συνεπάγεται: 

i. Σημαντική αύξηση της δυνατότητας των τραπεζών να προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε πελάτες κατοίκους άλλων χωρών-μελών 

της Κοινότητας, εκτός της χώρας καταγωγής τους, μέσω του διεθνούς 

εμπορίου τραπεζικών υπηρεσιών. Σε αυτό θα συμβάλει σημαντικά και η 

πρόοδος που θα επιτευχθεί (ή που έχει ήδη επιτευχθεί) στον τομέα της 

κίνησης κεφαλαίων. 

ii. Σημαντική αύξηση της δυνατότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών να 

επεκταθούν στις αγορές άλλων χωρών-μελών, μέσω της άμεσης εγκατάστα

σης σε αυτές τις αγορές. Η δυνατότητα αυτή θα αυξηθεί για τους ακόλου

θους λόγους: 

- Η εγκατάσταση σε άλλες χώρες-μέλη γίνεται φτηνότερη στο βαθμό 

που δεν θα απαιτούνται στο μέλλον από τις χώρες υποδοχής ξεχωριστά 
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κεφάλαια για τα υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών. Το ύψος αυτών των 

κεφαλαίων σε πολλές χώρες, όπως η Ελλάδα, υπήρξε πραγματικά υπερβολι

κό και αποτέλεσε ουσιαστικό εμπόδιο στην είσοδο ξένων τραπεζών στις 

εγχώριες αγορές αυτών των χωρών. Η κατάργηση αυτών των απαιτήσεων θα 

βοηθήσει στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων των τραπεζι

κών ιδρυμάτων και σε προώθηση της επέκτασης αυτών των ιδρυμάτων στις 

αγορές άλλων χωρών-μελών. 

- Καταργούνται οι διάφοροι περιορισμοί στη λειτουργία των υποκατα

στημάτων των ξένων τραπεζών, οι οποίοι ήταν σε ισχύ στις περισσότερες 

χώρες μέχρι πρόσφατα. Οι περιορισμοί αυτοί απέρρεαν από την απαίτηση 

των νομισματικών αρχών της χώρας υποδοχής για την επίτευξη από τα 

υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών εξειδικευμένων συντελεστών 

φερεγγυότητας, και από την επιβολή εξειδικευμένων περιορισμών για τα 

μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα αυτών των υποκαταστημάτων. 

- Καταργούνται οι περιορισμοί ως προς το εύρος των χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν τα υποκαταστήματα και οι 

θυγατρικές των ευρωπαϊκών τραπεζών στις χώρες υποδοχής. Οι υπηρεσίες 

που μπορούσαν να προσφερθούν μέχρι σήμερα ήταν εκείνες που ήταν σε 

θέση να προσφέρουν τα εγχώρια ιδρύματα. Στο μέλλον μια τράπεζα θα 

μπορεί να προσφέρει (θεωρητικά τουλάχιστον) σε όλες τις χώρες-μέλη, το 

πλήρες εύρος των υπηρεσιών που παρέχει και στη χώρα καταγωγής της. 

- Καταργείται η απαίτηση για παροχή άδειας λειτουργίας από τη χώρα 

υποδοχής. Ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα έχει η κατάργηση 

της εφαρμογής του κριτηρίου της οικονομικής ανάγκης κατά τη διαδικασία 

της παροχής άδειας για την ίδρυση νέων υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών. 

Η προοπτική εγκατάστασης θυγατρικών ή υποκαταστημάτων ξένων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αγορές όπως η ελληνική, με στόχο την 

προσφορά των παραδοσιακών ή των νέων τραπεζικών εργασιών, περιορίζε

ται σε κάποιο βαθμό από το σχετικά μικρό μέγεθος αυτών των αγορών, το 
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χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας, τις μεγάλες μακροοικονομικές 

ανισορροπίες και το αναχρονιστικό θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην περίπτωση της Ελλάδος, η εγκατά

σταση αυτή θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τις προοπτικές ανάπτυξης της 

οικονομίας στο άμεσο και το απώτερο μέλλον, οι οποίες είναι συνάρτηση 

του βαθμού επιτυχίας που θα σημειώσει η προσπάθεια γ*α εξάλειψη των 

σημαντικών σήμερα μακροοικονομικών ανισορροπιών. Παρόλα αυτά, θα 

πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα εμπόδια που αίρονται, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση της ίδρυσης υποκαταστημάτων, είναι πολύ σημαντικά. Επομένως, 

και το αποτέλεσμα από την άρση αυτών των εμποδίων δεν μπορεί να είναι 

ασήμαντο. 

Οι κυριότεροι τρόποι, με τους οποίους μια τράπεζα θα μπορούσε να 

διεισδύσει σε αγορές εκτός της χώρας καταγωγής της, είναι: η αυτοδύναμη 

διείσδυση μέσω της ίδρυσης δικού της δικτύου υποκαταστημάτων η 

διείσδυση μέσω της εξαγοράς κάποιας εγχώριας τράπεζας· η διείσδυση 

μέσω της σύναψης συνεργασιών με εγχώριες τράπεζες' η διείσδυση μέσω 

της εξαγοράς μιας μη τραπεζικής εταιρείας σε μια άλλη χώρα, η οποία έχει 

άμεση πρόσβαση στους πελάτες αυτής της χώρας, η διείσδυση μέσω της 

ανάπτυξης επιχειρηματικών δεσμών (business links) σε άλλες χώρες· και η 

διείσδυση μέσω του διασυνοριακού εμπορίου χρηματοπιστωτικών υπηρε

σιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν υπάρξει αποτελεσματική 

επικοινωνία ανάμεσα στον πελάτη κάτοικο μιας χώρας και στον προμηθευτή 

της τραπεζικής υπηρεσίας από μια άλλη χώρα. 

8. Κύρια συμπεράσματα για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

Θα πρέπει καταρχήν να επισημανθεί η αξιοσημείωτη μεταστροφή που 

έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Στην περίοδο 1985-1989, προωθήθηκε συστηματικά και με 
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αποτελεσματικό τρόπο η σταδιακή απελευθέρωση αυτού του συστήματος. 

Μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, το σύστημα λειτουργούσε 

ολοκληρωτικά κάτω από την κυβερνητική καθοδήγηση, με προφανή στόχο 

τη φορολόγηση μέσω του πληθωρισμού των αποταμιευμάτων του ελληνικού 

λαού και τη χρηματοδότηση με αρνητικά πραγματικά επιτόκια του δημόσιου 

τομέα και του μεγάλου, κυρίως, επιχειρηματικού κεφαλαίου. Τα διαζευκτικά 

χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία ο Έλληνας πολίτης θα μπορούσε να 

τοποθετήσει κάπως πιο αποδοτικά τις αποταμιεύσεις του (τουλάχιστον για 

να αποφύγει τη διάβρωση τους από τον τότε πολύ υψηλό πληθωρισμό), ήταν 

ανύπαρκτα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις 

νέες μορφές προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αναπτύσσονται 

στα Κεφάλαια 2 και 3, δεν είχαν ουσιαστικά καμιά εφαρμογή στην 

περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, όπου οι αγορές χρήματος, κεφαλαίου 

και συναλλάγματος ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 

ελληνικό χρηματιστήριο βρισκόταν το 1985 σε κατώτερο επίπεδο ανάπτυξης 

από το 1960. 

Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά. Ο αποταμιευτής όχι μόνο 

πληρώνεται από τις τράπεζες το πραγματικό κόστος του χρήματος για τις 

καταθέσεις του, αλλά έχει στη διάθεση του και αρκετά διαζευκτικά 

χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία του δίνουν τη δυνατότητα για αποτελε

σματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του, με στόχο τη μεγαλύτερη 

απόδοση. Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις όλων των τομέων της 

οικονομίας έχουν άμεση πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, τόσο για την 

ομαλή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους όσο και για την αποδοτική 

διαχείριση των διαθεσίμων τους. Επίσης οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 

σήμερα τη δυνατότητα για χρηματοδότηση απευθείας από την αγορά μέσω 

της έκδοσης επιχειρηματικών ομολόγων (commercial paper) ή για την 

αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου μέσω του χρηματιστηρίου. 

Το κράτος, από την πλευρά του, πληρώνει σήμερα ολόκληρη την αξία 
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των χρηματικών διαθεσίμων που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση των 

ελλειμμάτων του και μάλιστα χρηματοδοτεί ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα 

ελλείμματα στην ελεύθερη αγορά, όπου ανταγωνίζεται για την τοποθέτηση 

των ομολόγων του επί ίσοις όροις με τους άλλους τομείς της οικονομίας. 

Η ανάπτυξη του χρηματιστηρίου, μετά την εφαρμογή του πρώτου σταθερο

ποιητικού προγράμματος (1985) και μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο που 

θεσπίστηκε τα τελευταία χρόνια, είναι εντυπωσιακή και αποτελεί μια από 

τις πιο σημαντικές εγγυήσεις για τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. 

Ό λ α τα πιο πάνω αποτελούν σημαντικές αλλά απόλυτα αναγκαίες 

προσαρμογές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο νέο 

οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η ελληνική 

οικονομία μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. Η διαδικασία της 

προσαρμογής όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αντίθετα το ελληνικό 

σύστημα βρίσκεται πάρα πολύ πίσω σε σύγκριση με τις εξελίξεις στα άλλα 

ευρωπαϊκά συστήματα . 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, από την ανάλυση της παρούσας μελέτης 

είναι δυνατό να διατυπωθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

- Τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με την ενοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τα 

ιδρύματα όχι μόνο των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και 

από εκείνα άλλων αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Θα αντιμετω

πίσουν ιδιαίτερα την εκτεταμένη εισβολή στην ελληνική αγορά των μεγάλων 

ευρωπαϊκών, αμερικανικών και ιαπωνικών τραπεζών και άλλων μη τραπεζι

κών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν ήδη αποδυθεί σε μια 

έντονα ανταγωνιστική προσπάθεια να καταλάβουν καίριες θέσεις στην 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ. Μαρούλης και Γ. Αναστα-
σιάδης (1988). 
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ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. Από τη στιγμή δε που θα έχουν πάρει άδεια 

λειτουργίας σε μια χώρα της Κοινότητας, θα μπορούν να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους και στην Ελλάδα, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. 

Στην Ελλάδα, οι τάσεις αυτές δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα σε αξιοση

μείωτο βαθμό, γιατί η απελευθέρωση του συστήματος δεν έχει μέχρι 

στιγμής προχωρήσει σημαντικά και γιατί οι τεράστιες μακροοικονομικές 

ανισορροπίες συνεπάγονται αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της 

περαιτέρω απελευθέρωσης του συστήματος. 

- Ο ανταγωνισμός που θα αντιμετωπίσουν τα ελληνικά χρηματοπιστω

τικά ιδρύματα θα αναφέρεται όχι μόνο στα παραδοσιακά προϊόντα, όπως η 

προσέλκυση καταθέσεων και η παροχή βραχυχρόνιων και μεσομακροχρόνιων 

δανείων, τα οποία παρέχονται κατά κύριο λόγο μέχρι σήμερα από αυτά τα 

ιδρύματα1. Θα αναφέρεται επίσης στη σταδιακή εισαγωγή στην ελληνική 

αγορά ολόκληρης της σειράς των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 

τεχνικών χρηματοδότησης και προσέλκυσης αποταμιεύσεων, καθώς και των 

νέων μεθόδων διάθεσης των παραδοσιακών και των νέων υπηρεσιών, τα 

οποία, όπως αναλύεται στην παρούσα μελέτη, έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί στη 

διεθνή αγορά και παρέχουν πολύ πιο ευνοϊκές ευκαιρίες στους δανειστές, 

στους δανειζόμενους και γενικά στους κάθε είδους χρήστες των χρηματοπι

στωτικών συστημάτων των αναπτυγμένων χωρών, με τα οποία το ελληνικό 

σύστημα φιλοδοξεί να συνδεθεί σε ανταγωνιστική βάση. Πιο συγκεκριμένα: 

i. Τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα διαπιστώσουν πως ο 

κίνδυνος δεν είναι ότι κάποια ξένα ιδρύματα θα μπουν στην ελληνική αγορά 

και θα κερδίσουν κάποιο σημαντικό μερίδιο στους τομείς των καταθέσεων 

ή των παραδοσιακών δανείων. Ο κίνδυνος είναι, για παράδειγμα, ότι οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, και μάλιστα οι πιο δυναμικές από αυτές (δηλαδή 

1. Για περισότερες λεπτομέρειες και συγκεκριμένα στοιχεία, βλέπε D. 
Kouzionis & S. Georgantelis (1989). 
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οι καλύτεροι πελάτες μέχρι σήμερα των τραπεζών), θα πάψουν να χρησιμο

ποιούν τη μέθοδο του δανεισμού από τις τράπεζες για να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες χρηματοδότησης τους και θα στρέφονται όλο και πιο πολύ στην 

εγχώρια και τη διεθνή χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά για άμεση χρηματο

δότηση1. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι τα ξένα ιδρύματα θα 

βρεθούν σε πλεονεκτική θέση, αφού έχουν ήδη μακρόχρονη πείρα σε αυτά 

τα είδη της χρηματοδότησης, τα οποία είναι ακόμα σχετικά άγνωστα στις 

ελληνικές τράπεζες. 

ii. Επίσης, ο κίνδυνος δεν είναι ότι τα ξένα ιδρύματα θα κερδίσουν 

μεγάλα μερίδια στην αγορά καταθέσεων της ελληνικής οικονομίας. Ο 

πραγματικός κίνδυνος είναι ότι οι Έλληνες αποταμιευτές και επενδυτές θα 

πάψουν να θεωρούν τις τραπεζικές καταθέσεις ως την πιο αποδοτική και 

την πιο πρόσφορη τοποθέτηση των διαθεσίμων τους. Θα ζητήσουν και αυτοί 

τα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που έχουν στη διάθεση τους οι 

ξένοι αποταμιευτές. Και σε αυτό τον τομέα ένα πλήθος από εξειδικευμένα 

ιδρύματα ξένων χωρών θα είναι σε καλύτερη ανταγωνιστική θέση για να 

προσελκύσουν ένα μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεων των Ελλήνων πολιτών. 

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος του χρήματος για τις ελληνικές τράπεζες 

θα αυξηθεί σημαντικά και η δυνατότητα τους να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη 

(ή να επιβιώνουν σε βάρος των καταθετών, όπως γινόταν μέχρι πριν από 

λίγα χρόνια), θα πάψει να υφίσταται. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η τεράστια αύξηση του κόστους του 

χρήματος για τις τράπεζες, η οποία πράγματι σημειώθηκε τα τελευταία 

χρόνια, δεν επηρέασε μέχρι σήμερα αρνητικά την κερδοφορία των ελληνικών 

τραπεζών για δύο κυρίως λόγους: Πρώτο, η ολιγοπωλιακή διάρθρωση του 

τραπεζικού συστήματος και ο υποτονικός ανταγωνισμός που επικρατεί 

1. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, το Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. 
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ακόμα στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά τους επέτρεψε να 

μετακυλήσουν την αύξηση αυτή στους πελάτες τους, δηλαδή στους 

καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και το Δημόσιο. Αυτό όμως δεν θα μπορεί 

να συμβεί παρά σε πολύ μικρότερο βαθμό, όταν το σύστημα θα έχει 

απελευθερωθεί πλήρως. Δεύτερο, η απελευθέρωση των τραπεζών να 

προσφέρουν πιστωτικές υπηρεσίες σε προηγουμένως απαγορευμένους 

τομείς διατήρησε τη ζήτηση πιστώσεων σε υψηλά επίπεδα, παρά τη 

σημαντική αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων. Ως αποτέλεσμα αυτών των 

παραγόντων, τα κέρδη των τραπεζών αυξήθηκαν αντί να μειωθούν, και οι 

τιμές των μετοχών τους έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. 

iii. Τα πιο πάνω προβλήματα θα γίνουν πολύ πιο πιεστικά για τις 

ελληνικές τράπεζες όταν, εκτός από την απελευθέρωση του χρηματοπιστω

τικού συστήματος, θα έχει ολοκληρωθεί και στην Ελλάδα η εξάλειψη των 

συναλλαγματικών περιορισμών, δηλαδή όταν θα έχει απελευθερωθεί πλήρως 

και η κίνηση κεφαλαίων, όπως επιβάλλεται να γίνει πριν από τη λήξη του 

πρώτου σταδίου της ΟΝΕ . Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να έχει απελευ

θερωθεί καινά έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά η αγορά συναλλάγματος, τόσο 

για τρέχουσες όσο και για προθεσμιακές συναλλαγές. Τότε είναι πολύ 

πιθανό ενδεχόμενο, ιδιαίτερα αν οι σημερινές τεράστιες μακροοικονομικές 

ανισορροπίες δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως, οι Έλληνες αποταμιευτές και 

δανειζόμενοι να πάψουν να θεωρούν τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία σε 

δραχμές ως τον πιο κατάλληλο τρόπο για την τοποθέτηση των αποταμιεύ

σεων τους ή για την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών τους αναγκών. Και 

σε αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα από τα πιεστικά προβλήματα 

μακροοικονομικής ισορροπίας που ενδέχεται να προκύψουν, οι ελληνικές 

τράπεζες θα βρεθούν σε πολύ μειονεκτική θέση, αφού με τα σημερινά 

1. Βλέπε D. Kouzionis & S. Georgantelis (1989). 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ. Μαρούλης (Μάιος 1990). 
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δεδομένα είναι αναμφισβήτητα λιγότερο ικανές να διαχειριστούν χαρτοφυλά

κια σε ξένα νομίσματα, σε σχέση με τις ξένες τράπεζες οι οποίες έχουν 

ήδη μια τεράστια εμπειρία σε αυτό τον τομέα 1. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες μέχρι 

πρόσφατα έπαιζαν απλώς το ρόλο του πράκτορα στην αγορά συναλλάγμα

τος, όπου λειτουργούσαν για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς 

να αναλαμβάνουν οι ίδιες κανένα συναλλαγματικό κίνδυνο. Αυτή η κατάσταση 

εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, αλλά μόνο στον τομέα των προθεσμιακών 

πράξεων σε συνάλλαγμα. Είναι αναμφισβήτητο ότι, όταν οι ελληνικές 

τράπεζες θα υποχρεωθούν να λειτουργήσουν ελεύθερα και με δική τους 

ευθύνη και στην προθεσμιακή αγορά, θα αντιμετωπίσουν μεγάλες ελλείψεις 

εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, πράγμα που είναι 

πολύ πιθανό να τις φέρει σε δεύτερη μοίρα, έναντι των εξειδικευμένων, και 

με τεράστια πείρα σε αυτούς τους τομείς, ξένων ιδρυμάτων. 

iv. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες να μην 

μπορέσουν να ακολουθήσουν τις μεγάλες ξένες τράπεζες στον τομέα των 

τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται (και οι ξένες τράπεζες έχουν ήδη 

προχωρήσει) σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών και 

μετάδοσης πληροφοριών και μηνυμάτων. Ως αποτέλεσμα, είναι πολύ πιθανό 

να βρεθούν σε πολύ μειονεκτική ανταγωνιστική θέση, όταν θα προσπαθήσουν 

να μπουν στους τομείς προσφοράς των νέων χρηματοπιστωτικών μέσων και 

στις νέες μεθόδους διανομής των υπηρεσιών, που έχουν απόλυτη ανάγκη της 

ύπαρξης υψηλής στάθμης τεχνολογικής υποδομής και στελεχικού δυναμικού. 

Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι οι ξένες 

τράπεζες χρησιμοποιούν σήμερα εκτεταμένα τις επενδύσεις τους σε 

εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας ως ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για την 

1. Βλέπε τα Κεφάλαια 2 και 3 πιο κάτω. 
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απόκτηση δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων . 

- Οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των ξένων, 

χωρίς στην πραγματικότητα να είναι σε θέση να προσφέρουν την ευρεία 

σειρά των σύγχρονων και εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι 

οποίες, όπως αναλύεται στην παρούσα μελέτη, στην παγκόσμια αγορά 

τείνουν να αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τις παραδοσιακές. Τυχόν 

συγκέντρωση της προσπάθειας των ελληνικών τραπεζών να επικρατήσουν 

στον τομέα της προσφοράς των παραδοσιακών εργασιών, όπου φυσιολογικά 

θα κατέχουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω του εκτεταμένου δικτύου 

υποκαταστημάτων που διαθέτουν, δεν μπορεί να αποτελέσει λύση στο 

πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που θα αντιμετωπίσουν αυτές οι τράπεζες 

με το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό συμβαίνει γιατί από τη μια μεριά δεν είναι 

καθόλου σίγουρο ότι μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να επιτύχει 

πλήρως και από την άλλη, γιατί και αν ακόμα οι ελληνικές τράπεζες 

πετύχαιναν το σκοπό τους να επικρατήσουν στις παραδοσιακές αγορές, 

αυτό δεν θα ήταν αρκετό να τους επιτρέψει να κατακτήσουν ικανοποιητικά 

επίπεδα αποδοτικότητας, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το πολύ μικρό μέγεθος 

της εγχώριας αγοράς. Ο αποκλεισμός τους από τις δυναμικές αγορές 

προσφοράς των νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λόγω της έλλειψης της 

απαραίτητης εμπειρίας, του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, των 

εξειδικευμένων στελεχών κ.λπ., είναι επόμενο να τις υποβιβάσει σε 

φθίνοντες, χαμηλής αποδοτικότητας, οργανισμούς οι οποίοι θα βλέπουν τα 

μερίδια τους στην αγορά να μειώνονται συνεχώς, επιδεινώνοντας ακόμα 

περισσότερο την ανταγωνιστικότητα τους. 

- Όσον αφορά τα θέματα που προκύπτουν για τις ελληνικές τράπεζες 

από την εφαρμογή των Οδηγιών για τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών και για 

το συντελεστή φερεγγυότητας, όπως ήδη τονίστηκε, το πρόβλημα δεν θα 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την υποδιαίρεση 1.4. πιο κάτω. 
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είναι μια ενδεχόμενη αδυναμία των ελληνικών τραπεζών να αποκαταστήσουν 

το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους σε επίπεδα που να ικανοποιούνται τυπικά 

οι απαιτήσεις για τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και για το ύψος του 

συντελεστή1. Το κύριο πρόβλημα είναι η πραγματική (ουσιαστική) 

εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των απαιτήσεων των μεγάλων, κυρίως υπό 

κρατικό έλεγχο, τραπεζών και ιδιαίτερα της Εθνικής. Είναι η αποκατάσταση 

της δυνατότητας άσκησης εκ μέρους αυτών των τραπεζών μιας αποτελεσμα

τικής πολιτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

τους . Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κρατική εγγύηση δεν θα είναι 

αρκετή στο μέλλον για την επίλυση του προβλήματος των επισφαλών 

απαιτήσεων αυτών των τραπεζών, ούτε θα είναι δυνατό να παρέχονται 

αφειδώς επιδοτήσεις για την κάλυψη των ζημιών των τραπεζών από αυτές 

τις επισφαλείς απαιτήσεις3. Η επίλυση των προβλημάτων στις σχέσεις των 

μεγάλων ελληνικών τραπεζών με τις προβληματικές επιχειρήσεις και το 

ελλειμματικό κράτος αποτελεί μια σημαντική προϋπόθεση για την 

εφαρμογή από την Ελλάδα των αρχών της 2ης Συντονιστικής Τραπεζικής 

1. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του ελληνικού χρηματιστηρίου τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες (1989-1990), προσφέρει στις ελληνικές τράπεζες 
μια χρυσή ευκαιρία να προσελκύσουν φτηνά κεφάλαια από την πηγή αυτή, 
υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες που επιβάλλονται από το συντελεστή 
φερεγγυότητας (βλέπε το Κεφάλαιο 5 πιο κάτω). Θα πρέπει βεβαίως να 
ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις που υπάρχουν για την ανάληψη τέτοιων 
ενεργειών, εξαιτίας της διασποράς της ιδιοκτησίας που αναγκαστικά αυτές 
συνεπάγονται. 

2. Αυτό το θέμα έχει πράγματι καταστεί σήμερα πρώτης προτεραιότη
τας, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες. 
Φαίνεται δε ότι με το "αναπτυξιακό νομοσχέδιο" του Ιουνίου του 1990, 
λύνονται πραγματικά τα χέρια των διοικήσεων των τραπεζών για την 
προώθηση της επίλυσης του. 

3. Βλέπε την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το έτος 
1990. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 
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Οδηγίας και των άλλων συναφών Οδηγιών. 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι το ελληνικό χρηματοπι

στωτικό σύστημα θα πρέπει στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται να 

κάνει ένα διπλό άλμα. Καταρχήν, θα πρέπει να καλύψει την τεράστια 

απόσταση που υπάρχει, ως προς την προσφορά χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, ανάμεσα στο σημερινό ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

στο διεθνές σύστημα όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα, πριν από τη 

χρηματοπιστωτική επανάσταση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ακολουθή

σει τις ραγδαίες προσαρμογές και τον πρόσθετο εκσυγχρονισμό που 

σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στο διεθνές σύστημα, όπως αναλύονται 

στην παρούσα μελέτη. Η πραγματικότητα αυτή μπορεί να διευκρινιστεί 

καλύτερα με τα ακόλουθα παραδείγματα: 

i. Για να αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό, το ελληνικό σύστημα 

θα πρέπει σήμερα να προχωρήσει σε επενδύσεις και οργάνωση στον τομέα 

της διαχείρισης του ηλεκτρονικού χρήματος ενώ ακόμα δεν έχει καταφέρει 

να προωθήσει ούτε το σύστημα των επιταγών. Οι συναλλαγές στην ελληνική 

οικονομία εξακολουθούν να διακανονίζονται σε μεγάλο βαθμό με μετρητά 

ενώ, όπως αναλύεται στην παρούσα μελέτη, στις ξένες οικονομίες ακόμα 

και η χρήση της επιταγής θεωρείται πλέον πολύ ακριβό μέσο πληρωμών1. 

iL Πολλές υπηρεσίες, όπως το leasing, το factoring, το forfaiting, το 

venture capital, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος κ.λπ., στα ξένα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα θεωρούνται παραδοσιακές υπηρεσίες για τις 

τράπεζες, ενώ στην Ελλάδα μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί ως 

έννοιες και η εφαρμογή τους στην πράξη φαίνεται να σκοντάφτει στην 

αδυναμία των τραπεζών να τις προωθήσουν. 

- Για να γίνει δυνατός ένας πιο ακριβής προσδιορισμός των 

επιπτώσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ελληνική 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τα Κεφάλαια 1 και 2. 
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οικονομία από την ένταξη τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και από 

την επίδραση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής επανάστασης, θα πρέπει 

να μπορεί να δοθεί ικανοποιητική απάντηση στα ακόλουθα βασικά 

ερωτήματα: 

L Σε ποιο βαθμό θα γίνουν αποδεκτά στην Ελλάδα από το καταναλωτικό 

κοινό και τις επιχειρήσεις, τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι νέες 

τεχνικές προσφοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών; 

iL Σε ποιο βαθμό θα γίνει δυνατή η δραστική αναπροσαρμογή του 

αναχρονιστικού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου που διέπει σήμερα τα 

ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να τους δοθεί έγκαιρα η 

ευκαιρία να προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση τους, στη στελέχωση τους 

με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό και στον εξοπλισμό τους με τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις 

τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; 

iii. Σε ποιο βαθμό θα γίνει δυνατή η έγκαιρη απαλλαγή των χρηματοπι

στωτικών ιδρυμάτων από τα σημαντικά βάρη που έχουν αναλάβει έναντι 

προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και έναντι του κράτους 

(εγγυήσεις, προνομιακή χρηματοδότηση κ.λπ.), τα οποία συνεπάγονται 

σημαντική απώλεια εσόδων για τα ιδρύματα αυτά; 

iv. Σε ποιο βαθμό θα ευοδωθεί η προσπάθεια για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των τεράστιων μακροοικονομικών ανισορροπιών που 

αντιμετωπίζει η χώρα στα μέσα του 1990; 

Στην παρούσα μελέτη καταβάλλεται μια πρώτη προσπάθεια να 

απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματα. Τα κύρια συμπεράσματα της ανάλυσης 

συνοψίζονται στο τέλος της μελέτης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το θέμα 

εξαντλήθηκε. Μια πιο ακριβής εκτίμηση των επιπτώσεων από την ενοποίη

ση και τη χρηματοπιστωτική επανάσταση στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και την ελληνική οικονομία, απαιτεί ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος 

και με μεγαλύτερη εξειδίκευση στα επιμέρους θέματα. Η παρούσα μελέτη 
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ανοίγει το δρόμο για μια συστηματική ανάλυση αυτών των επιπτώσεων, 

έχοντας υπόψη τα πλήρη δεδομένα όσον αφορά το διεθνές ανταγωνιστικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν τα ελληνικά ιδρύματα 

και η οικονομία γενικότερα. Συμβάλλει στην αποφυγή της εξαγωγής 

πρόχειρων και παραπλανητικών συμπερασμάτων, στηριγμένων σε μια μη 

ολοκληρωμένη γνώση της διεθνούς πραγματικότητας. 

9. Εξελίξεις στο διεθνές και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

κατά την περίοδο 1990-1991 

Οι ραγδαίες μεταβολές και εξελίξεις στο διεθνές και το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση και μετά το 

πέρας των εργασιών εκπόνησης της παρούσας μελέτης (καλοκαίρι 1990). 

Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι δυνατό να αναλυθούν λεπτομερειακά στην 

παρούσα μελέτη. Για τις ανάγκες όμως της ολοκληρωμένης παρουσίασης, 

θα αναφερθούν περιληπτικά μόνο οι κυριότερες από αυτές. 

Διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα 

Τα πιο σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν στην πιο πάνω περίοδο 

είναι τα ακόλουθα: 

α. Η σημαντική χειροτέρευση της χρηματοοικονομικής θέσης των 

μεγάλων αμερικανικών και ιαπωνικών τραπεζών, εξαιτίας κυρίως της 

ραγδαίας πτώσης των τιμών των ακινήτων στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και 

των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο του Τόκιο. Η συνεπαγόμενη 

πτώση των τιμών των τραπεζικών μετοχών στα διεθνή χρηματιστήρια 

κατέστησε ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια αυτών των ιδρυμάτων να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών σχετικά με το ύψος 

των ιδίων κεφαλαίων τους και το συντελεστή φερεγγυότητας. 

β. Το τεράστιο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα 
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ως αποτέλεσμα, κυρίως, της προσπάθειας των τραπεζικών ιδρυμάτων να 

βρουν αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της δυσμενούς οικονομι

κής κατάσ-ασης στην οποία είχαν περιέλθει. 

γ. Η αποτυχία της προσπάθειας που κατέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

για οριστική κατάργηση των νόμων Glass-Steagal και McFadden. Τελικά το 

Κογκρέσο δεν ενέκρινε τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Αποφάσισε μόνο να 

δώσει την άδεια στο Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων (FDIC) να 

αυξήσει το αποθεματικό του κεφάλαιο μέσω δανεισμού, κατά 70 δισ. 

δολάρια. 

δ. Τα μεγάλα διεθνή σκάνδαλα που σημειώθηκαν τόσο στον τραπεζικό 

τομέα (BCCI) όσο και στον τομέα των μεγάλων ιαπωνικών εταιρειών 

επενδύσεων. Τα σκάνδαλα αυτά έθεσαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

για μια ακόμα φορά το θέμα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων διεθνώς. 

Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

L Η κυριότερη εξέλιξη ήταν η σύσταση της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού 

του Τραπεζικού Συστήματος και του Χρηματιστηρίου, με κύριο έργο τη 

σύνταξη των αναγκαίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Πράξεων του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την ενσωμάτωση στην ελληνική 

τραπεζική νομοθεσία των νομοθετικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στις 

τρεις σημαντικότερες οδηγίες (2η Τραπεζική Οδηγία, Οδηγία για τα ίδια 

κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων και Οδηγία για το συντελεστή 

φερεγγυότητας) για τη διαμόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής 

αγοράς. Η επιτροπή συνέταξε επτά σχέδια προεδρικών διαταγμάτων, εκ των 

οποίων τα τρία αφορούν τον αμιγή τραπεζικό τομέα, δηλαδή την ενσωμά

τωση των πιο πάνω Οδηγιών, ενώ τα άλλα τέσσερα αφορούν το χρηματιστή

ριο. Καταρτίστηκε επίσης σχέδιο νόμου για το χρηματιστήριο και τις 

εταιρείες επενδύσεων και αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο ψηφίστηκε από 

τη Βουλή και σήμερα αποτελεί νόμο του κράτους. Οι εργασίες της 
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Επιτροπής συνεχίζονται. 

iL Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης το φαινόμενο της ίδρυσης 

πολλών νέων ιδιωτικών τραπεζών στην ελληνική αγορά, της εισόδου στην 

αγορά νέων ξένων τραπεζών και της αύξησης των υποκαταστημάτων των ήδη 

υπαρχόντων τραπεζών. 

iii. Ευνοϊκή εξέλιξη αποτελεί το φαινόμενο της επιτυχούς σημαντικής 

αύξησης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών μέσω του χρηματιστηρίου, 

γεγονός που δημιούργησε μια νέα, πολύ ευνοϊκότερη, κατάσταση σχετικά 

με το θέμα της επάρκειας των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών. 

iv. Η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον 

κρατικό παρεμβατισμό συνεχίστηκε με γρήγορα βήματα. Κύριες μεταβολές 

ήταν η μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της βιοτεχνίας, η 

σημαντική μείωση (και η προοπτική οριστικής κατάργησης) των υποχρεω

τικών τοποθετήσεων των εμπορικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια του 

Δημοσίου, η κατάργηση των ορίων στην πιστωτική επέκταση ορισμένων 

εξειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΤΕ, κτηματικές τράπεζες, Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), η κατάργηση της 

επιδότησης των επιτοκίων των καταθέσεων και των τραπεζικών ομολόγων 

που εκδίδουν ορισμένοι από τους οργανισμούς αυτούς κ.λπ. 

ν. Σημαντικής σπουδαιότητας ήταν επίσης η απόφαση για επιβολή 

φόρου επί των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και η συνεπαγόμε

νη δραματική μείωση του ρυθμού αύξησης αυτών των καταθέσεων κατά το 

1991. Άμεσο αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν η τεράστια αύξηση του 

ποσοστού χρηματοδότησης του ελλείμματος του δημόσιου τομέα κατευθείαν 

από το μη τραπεζικό τομέα. 

vi. Τέλος, αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί η προώθηση της απελευθέρω

σης της κίνησης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων για Έλληνες κατοίκους και η 

εγκαθίδρυση από 1-1-1992 της ελεύθερης προθεσμιακής αγοράς συναλλάγμα

τος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΊΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ, 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1.1. Εισαγωγή 

Η φιλελευθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και η 

διεθνοποίηση της προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι 

φαινόμενα που χαρακτηρίζουν όλες τις αναπτυγμένες χώρες του δυτικού 

κόσμου, αλλά και πολλές αναπτυσσόμενες. 

Η εγκατάλειψη της νοοτροπίας του προστατευτισμού και των περίπλο

κων ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

(financial deregulation) είναι ο κανόνας που επικρατεί σχεδόν στο σύνολο 

των χωρών του δυτικού κόσμου, αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων. Όπως 

συμβαίνει και στην περίπτωση άλλων βιομηχανιών προσφοράς υπηρεσιών, 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπα 

με μια σημαντική απελευθέρωση των ρυθμιστικών κανόνων που περιόριζαν 

τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα. Αυτό, σε συνδυασμό με τη ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της 

επικοινωνίας, οδήγησαν σε μια σημαντική εντατικοποίηση των ανταγωνιστι

κών συνθηκών, ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι υποχρεωμένα 

να προβούν σε τεράστιες αναδιαρθρώσεις της επιχειρηματικής τους δομής 

και σε επανεξέταση της στρατηγικής τους για επιβίωση στην αγορά1. 

1. Βλέπε Adr. Hamilton (1986), Κ. Cooper and D.R. Fraser (1986), Will 
Ollard (March 25,1989), M. Stevenson (March 21,1987), Bill Emmott (March 
26, 1988), Arthur Andersen (1986), D.B. Crane and R.G. Eccles (November-
December, 1987), C.J. Van Home (July 1985), OECD (April 1989). 
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Οι βασικές αρχές που χαρακτήριζαν τις χρηματοπιστωτικές αγορές 

διεθνώς, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ήταν η σε μεγάλο βαθμό 

υποχρεωτική (από το νόμο ή τα έθιμα) εξειδίκευση1 και ο εθνικός 

έλεγχος . Οι τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες στην Ιαπωνία και την 

Ευρώπη και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην Ελλάδα συγκέντρωναν τις 

τοπικές αποταμιεύσεις. Οι κτηματικές εταιρείες στην Αγγλία (Building 

Societies) και τη Γερμανία (Bausparkasse) και οι αποταμιευτικές και 

δανειστικές τράπεζες (Savings and Loans) στις ΗΠΑ εξειδικεύονταν στην 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούσε η εξειδίκευση στα χρηματοπιστωτικά συστήματα των 
διάφορων χωρών, βλέπε Δ. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης (1988). Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην Ιαπωνία και τη Γαλλία. Στην πρώτη 
υπήρχαν τράπεζες για τη συλλογή των καταθέσεων, τράπεζες για την 
παροχή μακροχρόνιας χρηματοδότησης, τράπεζες αμοιβαίων κεφαλαίων, 
τράπεζες στις οποίες είχε παραχωρηθεί το μονοπώλιο για την έκδοση 
μακροχρόνιων ομολογιών δανείου χωρίς εξασφαλίσεις (debentures), 
τράπεζες εξειδικευμένες στην προσέλκυση καταθέσεων προθεσμίας κ.λπ. 
Σε πολύ μικρότερο βαθμό παρόμοια εξειδίκευση ίσχυε και στη Γαλλία. 
Αντίθετα, στη Γερμανία ήταν και είναι σε ισχύ το σύστημα των γενικών 
τραπεζών (universal banks) οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες και έχουν 
προχωρήσει στην παροχή όλων των ειδών των τραπεζικών και άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Προς ένα τέτοιο σύστημα κατατείνουν τα 
τελευταία χρόνια, μετά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, και πολλές γαλλικές 
τράπεζες. Βλέπε επίσης Dimitri Vittas (ed.) (1978). Το σύστημα των 
universal banks υιοθετήθηκε εξάλλου και από τη 2η Συντονιστική Τραπεζική 
Οδηγία στα πλαίσια της ΕΟΚ. Βλέπε το Κεφάλαιο 4 της παρούσας μελέτης. 

2. Ειδικότερα για τις ΗΠΑ, κεντρικό στοιχείο του συστήματος ήταν και 
είναι σε μεγάλο βαθμό, ο πολιτειακός έλεγχος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
του νόμου του McFadden ο οποίος έχει μπει τελευταία σε μια διαδικασία 
σταδιακής κατάργησης. Βλέπε την υποδιαίρεση 1.2.3. και Δ. Μαρούλης και 
Γ. Αναστασιάδης (1988). Βλέπε επίσης Bill Emmott (March 26, 1988) και 
Will Ollard (March 25, 1989). 
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παροχή στεγαστικών δανείων . Οι τοπικές εμπορικές τράπεζες στις ΗΠΑ 

είχαν ως κύρια δραστηριότητα την προσέλκυση καταθέσεων όψεως 

κινούμενων με επιταγές, καθώς και καταθέσεων ταμιευτηρίου και προθεσμί

ας και τη βραχυχρόνια και μεσοχρόνια δανειοδότηση των τοπικών 

επιχειρήσεων. Οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες στις ΗΠΑ εξειδικεύονταν 

κυρίως στη χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων στην Αμερική και 

διεθνώς και στη χρηματοδότηση των εθνικών κυβερνήσεων2. Οι επενδυτικές 

τράπεζες στην Αμερική και στην Αγγλία εξειδικεύονταν στην παροχή 

συμβουλών στους πελάτες τους για την εξεύρεση εξωτερικής χρηματοδότη

σης, στην αντασφάλιση των ομολογιακών δανείων των πελατών τους, στην 

αντασφάλιση των μετοχικών εκδόσεων κ.λπ. 

Επίσης, οι αγορές για βραχυχρόνια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια 

κεφάλαια ήταν διαχωρισμένες και το όλο σύστημα βρισκόταν παραδοσιακά 

κάτω από τον έλεγχο και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις των νομισματικών 

αρχών της κάθε χώρας . Οι αρχές αυτές προσδιόριζαν λίγο πολύ τα 

1. Και οι δύο αυτές κατηγορίες τραπεζών είχαν λίγες καταθέσεις όψεως 
και βασίζονταν κυρίως στις καταθέσεις ταμιευτηρίου. Είχαν επομένως τη 
δυνατότητα να δίνουν μεσο-μακροχρόνια δάνεια (συμπεριλαμβανομένων των 
ενυπόθηκων κτηματικών δανείων), πράγμα που δεν ήταν εύκολο για τις 
εμπορικές τράπεζες οι οποίες βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε καταθέσεις 
όψεως και λιγότερο σε καταθέσεις προθεσμίας. 

2. Κυρίως μετά την πρώτη πετρελαιακή κρίση και μέχρι σήμερα. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 3. 

3. Ό π ω ς θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 3 πιο κάτω, στη σημερινή εποχή, 
όπου ένα πλήθος νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων έχει εισαχθεί στην 
αγορά, ο βραχυχρόνιος δανεισμός είναι δυνατό να επανακυκλωθεί αυτόματα 
και να γίνει μεσοχρόνια χρηματοδότηση (note issuance facilities ή NIFs, 
revolving underwriting facilities ή RUFs κ.λπ.). Οι ομολογίες που έχουν 
εκδοθεί από επιχειρήσεις μπορούν αυτόματα να μετατραπούν σε μετοχές. 
Οι πληρωμές των τόκων μπορούν κάλλιστα να διαχωριστούν και να 
υφίστανται διαφορετική μεταχείριση από τις πληρωμές των χρεολυσίων 
(swaps). Τα μακροχρόνια δάνεια μπορούν να μετατραπούν σε εύκο><· 
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επιτόκια, τις κινήσεις των νομισμάτων, την κατανομή των πιστώσεων, την 

εγχώρια προσφορά χρήματος κ.λπ., με στόχο την καλύτερη "διοίκηση" της 

οικονομίας και, πάνω από όλα, τη διατήρηση σταθερών νομισματικών 

συνθηκών σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. 

Σήμερα όλα τα πιο πάνω αλλάζουν και μάλιστα πιο γρήγορα από ό,τι 

πολλοί θα το θεωρούσαν δυνατό λίγα χρόνια πριν. 

Την τελευταία δεκαετία οι χρηματοπιστωτικές αγορές διεθνώς έχουν 

υποστεί μεγάλες μεταβολές. Οι κυριότερες από αυτές είναι η κατάργηση 

των συναλλαγματικών περιορισμών και η απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων, η απορρύθμιση των επιτοκίων και των τιμών των χρηματοπιστω

τικών υπηρεσιών, η κατάργηση των στεγανών και η ουσιαστική ενοποίηση 

των αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το άνοιγμα των αγορών στο 

διεθνή ανταγωνισμό (κατάργηση των εμποδίων στο διεθνές εμπόριο 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στην κατάκτηση ξένων αγορών μέσω της 

εμπορεύσιμα χρεόγραφα (securitization) κ.λπ. Ό λ α αυτά τείνουν να 
καταργήσουν τα διαχωριστικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις διάφορες 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Η κατάσταση αυτή εντείνει ασφαλώς τις 
ανησυχίες των ελεγκτικών αρχών γύρω από τη βιωσιμότητα του συστήματος. 
Ό τ α ν υπήρχαν διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ της βραχυχρόνιας και της 
μακροχρόνιας δανειστικής αγοράς, μεταξύ της αγοράς μετοχών και της 
αγοράς ομολογιών κ.λπ., υπήρχε κάποια δυνατότητα να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να διαχυθούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως σύνολο οι 
διαταραχές που εμφανίζονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Σήμερα όμως όλα 
είναι αλληλένδετα. Για το λόγο αυτόν ο κίνδυνος αλυσιδωτών επιδράσεων 
είναι μεγαλύτερος. 

1. Στην περίπτωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρά 
τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την απελευθέρωση του, με την 
εφαρμογή της πρώτης και δεύτερης φάσης των προτάσεων της Επιτροπής 
Καρατζά, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί πλήρης απελευθέρωση της διαχείρισης 
των υποχρεώσεων και των διαθεσίμων των ελληνικών τραπεζών. Βλέπε Δ. 
Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης (1988) και την Έκθεση του Διοικητή της 
Εθνικής Τράπεζας για το έτος 1989. 
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άμεσης εγκατάστασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), η επιβολή 

συγκεκριμένων περιορισμών όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών και το συντελεστή φερεγγυότητας, η τεχνολογική αναβάθμιση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των λειτουργικών συστημάτων των 

διάφορων αγορών κ.λπ. 

Αυτές οι μεταβολές έχουν επηρεάσει τη διάρθρωση και τη λειτουργία 

των αγορών, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές, τις μεθόδους προσδιορισμού των τιμών και των αποδόσεων των 

χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και, αντίστοιχα, τις τιμές των 

υπηρεσιών και το κόστος δανεισμού εκείνων που χρησιμοποιούν τα 

κεφάλαια που συσσωρεύονται στην αγορά. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, τόσο μεταξύ των εγχώριων (τραπεζικών 

και μη) χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσο και μεταξύ των εγχώριων και 

των ξένων ιδρυμάτων. Ως συνέπεια, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο χρηματοπιστωτικό και το βιομηχανικό τομέα, 

οι οποίες έχουν καταστήσει το ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών ακόμα 

πιο κρίσιμο για την οικονομία ως σύνολο. 

Αυτές οι μεταβολές προσδιορίστηκαν από τρεις βασικούς παράγον-
1 

τες : 

- Την κυβερνητική πολιτική της απορρύθμισης η οποία ενίσχυσε 

σημαντικά τον ανταγωνισμό στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

- Τα υψηλά, διακυμαινόμενα και δύσκολα να προβλεφθούν επίπεδα του 

πληθωρισμού, τα οποία οδήγησαν σε υψηλά και διακυμαινόμενα επίπεδα 

επιτοκίων και σε τεράστιες διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Οδήγησαν επίσης στην εισαγωγή στην αγορά νέων χρηματοπιστωτικών 

μέσων τα οποία επιτρέπουν μεγαλύτερες και περισσότερο επικίνδυνες 

χρηματικές επενδύσεις. 

1. Βλέπε OECD (1987) και Charles Goodhart (1984). 
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- Τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία αύξησε δραματικά την 

ταχύτητα με την οποία διαχέονται, παρουσιάζονται και αναλύονται οι 

πληροφορίες. Οι τεράστιες επενδύσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

στη νέα τεχνολογία, οδήγησαν στη σημαντική διόγκωση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων, των επιδεξιοτήτων και των ανταγωνιστικών στρατηγικών των 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά 

σε αυτούς τους παράγοντες. 

1.2. Κυβερνητικές ρυθμίσεις και πολιτικές ανταγωνισμού 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι περισσότερες χώρες της Δύσης 

είχαν ακόμα κατατετμημένα (fragmented) χρηματοπιστωτικά συστήματα στα 

οποία οι ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν σημαντικά 

περιορισμένες1. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετώπιζαν αυστηρούς 

περιορισμούς στη διάρθρωση των υποχρεώσεων τους (πηγές κεφαλαίων) και 

του ενεργητικού τους (επενδυτικές επιλογές). Τα επιτόκια που εφήρμοζαν 

(συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, καθώς 

και των προμηθειών για διάφορες υπηρεσίες που προσέφεραν) ήταν επίσης 

σε μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενα. Ως συνέπεια, η πλειονότητα των χρηματοπι

στωτικών επιχειρήσεων εξειδικεύονταν σε τμήματα της αγοράς προστατευ

μένα με διοικητικές ρυθμίσεις, στα οποία λειτουργούσε ένας τύπος 

ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού, βασισμένος σε προκαθορισμένα επιτόκια και 

στη διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Σε πολλές χώρες οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν επίσης την πολιτική 

επιδότησης των επιτοκίων, των φορολογικών απαλλαγών, των κυβερνητικών 

1. Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της περίπτωσης του κατακερματι
σμού της χρηματοπιστωτικής αγοράς των αναπτυσσόμενων οικονομιών, 
βλέπε R. McKinnon (1973). 
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εγγυήσεων και τις πολιτικές αναχρηματοδότησης, για να κατευθύνουν τις 

πιστώσεις σε ορισμένους ευνοούμενους τομείς όπως η γεωργία, διάφοροι 

βιομηχανικοί κλάδοι, η κατασκευή και αγορά κατοικιών1 κ.λπ. 

Ως σύνολο, η αγορά χρήματος και κεφαλαίου δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι λειτουργούσε σαν αμερόληπτος και αποδοτικός μηχανισμός ανακατανο

μής των αποταμιεύσεων των συγκεκριμένων χωρών από τους πλεονασματι

κούς προς τους ελλειμματικούς φορείς, και μάλιστα εκείνους με τις 

καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Αντίθετα, τα συστήματα λειτουργούσαν 

σαν μηχανισμοί συλλογής των αποταμιεύσεων και διοχέτευσης τους στους 

διάφορους τομείς κάτω από την επήρεια των αυστηρών ρυθμιστικών κανόνων 

του κράτους2. 

Την τελευταία δεκαετία, τα πιο πάνω συστήματα κυβερνητικής 

παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αμφισβητήθηκαν έντονα τόσο 

στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι πολιτικές 

της απορρύθμισης και της φιλελευθεροποίησης των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων κέρδισαν την υποστήριξη τόσο του πολιτικού όσο και του 

επιχειρηματικού κόσμου. Οι κυριότερες αιτίες αυτής της μεταβολής ήταν 

οι ακόλουθες: 

- Η μεγάλη αύξηση των αναγκών δανεισμού του δημόσιου τομέα σχεδόν 

σε όλες τις χώρες, σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση της δυνατότητας 

1. Είναι προφανές ότι εδώ αναφερόμαστε στην περίπτωση των αναπτυγ
μένων οικονομιών. Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ελλάδα, τα 
χρηματοπιστωτικά συστήματα ήταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό καθηλωμένα 
κάτω από τον κρατικό έλεγχο, τόσο όσον αφορά την κατανομή των 
πιστώσεων όσο και τις συνθήκες προσέλκυσης των αποταμιεύσεων. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης 
(1988). Βλέπε επίσης τις ετήσιες εκθέσεις των διοικητών των εμπορικών 
τραπεζών και την Έκθεση της Επιτροπής Καρατζά (1987). 

2. Για την περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών βλέπε R. 
McKinnon (1973) και Ε. Shaw (1973). Βλέπε επίσης Επιτροπή Καρατζά 
(1987). 
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επιβολής του πληθωριστικού φόρου , κατέστησε απαραίτητη μια πιο 

δυναμική πολιτική προσέλκυσης των αποταμιεύσεων του κοινού στο επίσημο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα2. 

- Η κατανόηση εκ μέρους της πλειονότητας των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών, ότι οι μηχανισμοί της κρατικής κατανομής των πιστώσεων και 

των αρνητικών επιτοκίων όχι μόνο δεν οδηγούσαν σε προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης, αλλά μάλλον συνέβαλαν στην υπανάπτυξη και τη 

γραφειοκρατικοποίηση αυτών των συστημάτων και κατά συνέπεια στη 

διαστρεβλωτική και αντιπαραγωγική κατανομή των πιστώσεων^. 

- Η σημαντική ανάπτυξη, στις αναπτυγμένες οικονομίες, ενός μεγάλου 

αριθμού μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είχαν να 

αντιμετωπίσουν πολύ λιγότερες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις από ό,τι τα 

τραπεζικά ιδρύματα. Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, σοβαρός ανταγωνι

στικός τομέας του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν η 

ανεπίσημη, ή μαύρη, αγορά χρήματος και συναλλάγματος. 

- Η σημαντική ανάπτυξη των αγορών ευρωνομισμάτων, οι οποίες επίσης 

βρίσκονταν πέρα από τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνή

σεων. 

- Τα υψηλά, διακυμαινόμενα και απρόβλεπτα επίπεδα του πληθωρισμού, 

τα οποία οδήγησαν σε υψηλά και διακυμαινόμενα επίπεδα ονομαστικών 

1. Βλέπε W. Branson (1989). 
2. Στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών, όπως η Ελλάδα, για 

πάρα πολλά χρόνια, το χρηματοπιστωτικό σύστημα λειτούργησε σαν ο 
κύριος μηχανισμός μεταφοράς αποταμιεύσεων και εισοδημάτων, από τους 
αποταμιευτές προς το κράτος και τις μεγάλες επιχειρήσεις (μέσω της 
επιβολής αρνητικών, σε πραγματικές τιμές, επιτοκίων). Με την έναρξη της 
σταδιακής απελευθέρωσης της οικονομίας στο διεθνή ανταγωνισμό, και με 
τη σημαντική αύξηση των ελλειμμάτων του Δημοσίου, έγινε επιτακτική η 
ανάγκη, στην αρχή για αύξηση των επιτοκίων και στη συνέχεια για σταδιακή 
απορρύθμιση και εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. 

3. Βλέπε R. McKinnon (1973) και Ε. Shaw (1973). 
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επιτοκίων. 

- Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που, όπως τονίστηκε προηγου

μένως, αύξησε σημαντικά την ταχύτητα με την οποία διαχέονται, παρουσιά

ζονται και αναλύονται οι πληροφορίες. 

Στις περισσότερες χώρες, τα πιο πάνω οδήγησαν σε μια σημαντική και 

αρκετά γρήγορη μεταβολή στο σύστημα των ρυθμιστικών κανόνων του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία συνίσταται: 

L Στη σταδιακή κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών και στην 

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. 

ii. Στην απορρύθμιση των επιτοκίων και των τιμών των χρηματοπιστω

τικών υπηρεσιών. 

iii. Στην κατάργηση των στεγανών και στην ουσιαστική ενοποίηση των 

αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

iv. Στο άνοιγμα των αγορών στο διεθνή ανταγωνισμό. 

ν. Στην επιβολή συγκεκριμένων περιορισμών όσον αφορά την κεφαλαια

κή επάρκεια των τραπεζών και το συντελεστή φερεγγυότητας. Πιο 

αναλυτικά: 

1.2.1. Κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών 

Οι συναλλαγματικοί έλεγχοι, τόσο στις εμπορικές όσο και στις 

κεφαλαιακές συναλλαγές, καταργούνται με γρήγορους ρυθμούς σχεδόν σε 

όλες τις αναπτυγμένες χώρες και σε πολλές αναπτυσσόμενες. Στις 

τελευταίες, βέβαια, σημειώνονται πολλές φορές οπισθοδρομήσεις ή 

αντιστροφή πορείας, όταν κάποια κρίση στο ισοζύγιο πληρωμών (εξαιτίας 

κυρίως της εφαρμογής μη συμβιβαστών με τη νέα κατάσταση μακροοικονο

μικών πολιτικών), επιβάλλει την επαναλειτουργία του συστήματος των 
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συναλλαγματικών περιορισμών . 

Στην κατάργηση των περιορισμών, συνέβαλε το γεγονός ότι πολλές 

κυβερνήσεις άρχισαν, να πείθονται από την υπάρχουσα εμπειρία, για την 

αναποτελεσματικότητα τους ως μέσο ρύθμισης της αξίας ενός νομίσματος 

(κυρίως για την αποφυγή των επιπτώσεων στην κίνηση κεφαλαίων από τη 

διατήρηση υπερτιμημένων ισοτιμιών) και για τον επηρεασμό της κατεύθυν

σης των κεφαλαιακών ροών και ιδιαίτερα των επενδυτικών κεφαλαίων. Οι 

κυβερνήσεις άρχισαν επίσης να πείθονται για την περιορισμένη χρήση που 

μπορούσαν να κάνουν μιας αυτόνομης μακροοικονομικής πολιτικής κάτω 

από ένα καθεστώς σχετικά απελευθερωμένων εμπορικών ανταλλαγών, έστω 

και αν διατηρούσαν περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων2. 

Έγινε εμφανές ότι, όταν ένα νόμισμα περιέλθει κάτω από την πίεση της 

αγοράς3, όπως συνέβη μέχρι σήμερα με το δολάριο, την αγγλική λίρα, αλλά 

και τα νομίσματα των περισσότερων αναπτυσσόμενων οικονομιών (χαρακτη

ριστική είναι η περίπτωση της δραχμής στην περίοδο 1984-1985), τότε είναι 

πολύ δύσκολο, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, να εμποδιστούν σημαντι

κές κεφαλαιακές εκροές, με ή χωρίς συναλλαγματικούς ελέγχους. Η ύπαρξη 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι δυνατότητες που υπάρχουν για καθυστέ

ρηση ή αποφυγή της μετατροπής σε εγχώριο νόμισμα του συναλλάγματος 

που κερδίζεται από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, τα φαινόμενα των 

υπερτιμολογήσεων των εισαγωγών και των υποτιμολογήσεων των εξαγωγών 

κ.λπ., αποτελούν μόνο λίγα παραδείγματα μεθόδων καταστρατήγησης των 

υπαρχόντων συναλλαγματικών περιορισμών. 

1. Βλέπε Anne Krueger (1978), R. Dornbusch (1985) κ.ά. 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε European Economy (May 

1988). 
3. Είτε γιατί είναι υπερτιμημένο, όπως πράγματι συμβαίνει στις 

περισσότερες περιπτώσεις των αναπτυσσόμενων οικονομιών, είτε γιατί 
θεωρείται υπερτιμημένο. 
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Το χρήμα ρέει με μεγάλη ευκολία προς την κατεύθυνση της αγοράς με 

τη μεγαλύτερη απόδοση. Όταν υπάρχουν κάπου ευκαιρίες για κέρδη, έστω 

και μικρά, το χρήμα μετακινείται αρκετά εύκολα, εκμεταλλευόμενο τα κενά 

που πάντοτε εμφανίζονται στο σύστημα των συναλλαγματικών περιορισμών. 

Και όταν ένα μέρος από τους υπάρχοντες συναλλαγματικούς περιορισμούς 

καταργείται για οποιοδήποτε λόγο, τότε γίνεται σχεδόν αδύνατο ve 

συγκρατηθούν αποτελεσματικά σε ισχύ τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος1. 

Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την περίπτωση της Ελλάδος, όπου οι 

συναλλαγματικοί περιορισμοί που ισχύουν ακόμα στις κεφαλαιακές 

συναλλαγές προβλέπεται να καταργηθούν σταδιακά στο άμεσο μέλλον. Αν 

δεν διορθωθούν έγκαιρα οι εσωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες της 

οικονομίας, τότε και αυτή η σταδιακή κατάργηση των περιορισμών μπορεί 

να οδηγήσει σε μεγάλη εκροή κεφαλαίων, με εξαιρετικά δυσμενείς 

συνέπειες για την εγχώρια οικονομία2. 

Με τη σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, ενισχύθηκε σε 

σημαντικό βαθμό η μετατρεψιμότητα των νομισμάτων των περισσότερων 

χωρών. Έτσι, αυξήθηκαν σημαντικά στη δεκαετία του 1980 τα νομίσματα 

τα οποία είναι άμεσα μετατρέψιμα, τόσο για εμπορικές όσο και για 

κεφαλαιακές συναλλαγές. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές των περισσότερων 

χωρών απέκτησαν τη δυνατότητα να τοποθετούν τις αποταμιεύσεις τους σε 

καταθέσεις στην αγορά ευρωνομισμάτων ή σε άλλες τοποθετήσεις στη 

διεθνή αγορά (π.χ., σε γραμμάτια του αμερικανικού Δημοσίου)3, γνωρίζο

ντας ότι σε οποιαδήποτε στιγμή θα ήταν σε θέση να μετατρέψουν αυτές τις 

καταθέσεις ή τις τοποθετήσεις είτε σε εγχώριο νόμισμα είτε σε άλλα 

νομίσματα. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι έννοιες της διαχείρισης του χαρτοφυ-

1. Βλέπε Adr. Hamilton (1986). 
2. Βλέπε Δ. Μαρούλης (1989) και R. Dornbusch (1985). 
3. Βλέπε επίσης τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναλύονται στο 

Κεφάλαιο 3. 
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λακίου σε διεθνές επίπεδο και της χρηματοδότησης παγκόσμιας εμβέλειας 

(global finance) ή της διαμεσολάβησης σε παγκόσμιο επίπεδο (global 

intermediation)1. 

Στο χώρο της ΕΟΚ, οι κεφαλαιακές συναλλαγές οι οποίες συνδέονταν 

άμεσα με την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που θέσπιζε η Συνθήκη 

της Ρώμης, όπως οι άμεσες επενδύσεις, οι εμπορικές πιστώσεις και οι 

κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα, είχαν στα χαρτιά απελευθερω

θεί με δύο Οδηγίες (την πρώτη Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 67 της 

Συνθήκης και την Οδηγία 63/21/ ΕΟΚ) 2, από τα μέσα της δεκαετίας του 

1960. Με τις δύο αυτές Οδηγίες, απελευθερώθηκαν επίσης συναλλαγές οι 

οποίες είχαν περισσότερο χρηματοοικονομικό χαρακτήρα, όπως η 

απόκτηση ξένων πιστωτικών τίτλων οι οποίοι ήταν εισηγμένοι σε ένα 

ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. 

Στην πράξη όμως η εξάλειψη των συναλλαγματικών περιορισμών στις 

περισσότερες χώρες καθυστέρησε πολύ περισσότερο από ό,τι προέβλεπαν 

οι πιο πάνω Οδηγίες. Αυτό συνέβη γιατί οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, 

που επικρατούσαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια, δεν επέτρεπαν την πλήρη 

απελευθέρωση των εμπορικών και των κεφαλαιακών συναλλαγών πολλών 

χωρών. Σε χώρες δε όπως η Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό η Πορτογαλία, 

δεν το επιτρέπουν μέχρι σήμερα (1990) . 

Στις αρχές του 1983, από τα 10 κράτη-μέλη της Κοινότητας, μόνο η 

Δυτική Γερμανία, η Αγγλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο είχαν 

καταργήσει πλήρως τους συναλλαγματικούς περιορισμούς σε όλες τις 

κεφαλαιακές συναλλαγές . Η Ολλανδία εφήρμοζε πλήρως τις υποχρεώσεις 

1. Βλέπε D. Llewellyn (1988). 
2. Βλέπε Δ. Μαρούλης (1989) και European Economy (May 1988). 
3. Βλέπε Δ. Μαρούλης (1989). 
4. Μέχρι το 1987 όμως οι δύο τελευταίες χώρες εφήρμοζαν ένα σι ο 

διπλής συναλλαγματικής ισοτιμίας (two-tier foreign exchange market) γ m 
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της για απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων που απορρέουν από τις πιο 

πάνω Οδηγίες, ενώ υιοθετούσε μια φιλελεύθερη στάση για τις κεφαλαιακές 

συναλλαγές οι οποίες δεν ήταν ακόμα υποχρεωτικό να απελευθερωθούν. Σε 

αντίθεση με τις πιο πάνω χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Δανία και 

η Ελλάδα βρίσκονταν πολύ πίσω σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην 

Κοινότητα εφαρμόζοντας περίπλοκους συναλλαγματικούς περιορισμούς 

στις κεφαλαιακές τους συναλλαγές, τις οποίες θα έπρεπε να είχαν 

απελευθερώσει προπολλού με βάση τις δύο Κοινοτικές Οδηγίες. 

Η αποδοχή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης από τα κράτη-μέλη της 

Κοινότητας (το Φεβρουάριο του 1986), με την οποία υιοθετήθηκαν επίσημα 

οι επιδιώξεις της Λευκής Βίβλου, όπως είχαν τεθεί από την Επιτροπή της 

ΕΟΚ, έδωσε καινούργια διάσταση στο όλο θέμα της απελευθέρωσης της 

κίνησης κεφαλαίων. Η απελευθέρωση αντιμετωπίζεται σήμερα ως απόλυτα 

αναγκαία για τη σωστή λειτουργία της Κοινής Αγοράς και επίσης 

θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της προσπάθειας για τη δημιουργία μιας 

οικονομικής και νομισματικής ένωσης στην Ευρώπη1. 

Η προσπάθεια για απελευθέρωση, μετά την αποδοχή της Ενιαίας 

Πράξης, δεν στρέφεται μόνο προς την κατεύθυνση της άρσης όλων των 

εμποδίων στην κίνηση κεφαλαίων, χωρίς να διαταραχθεί η σταθερότητα των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά και προς την κατεύθυνση της κατάργησης 

όλων των ειδών των διακρίσεων οι οποίες επιδρούν στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσα στην Κοινότητα (π,χ., 

φορολογικές διακρίσεις). 

Το Μάιο του 1986 η Επιτροπή της ΕΟΚ αποφάσισε να καταστήσει την 

πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στόχο πρώτης προτεραιότητας 

και παρουσίασε στο Συμβούλιο το πρόγραμμα της για την επίτευξη αυτού 

τις προστατεύει σε κάποιο βαθμό από ανεπιθύμητες κινήσεις κεφαλαίων. 
1. Βλέπε Δ. Μαρούλης (1991) και European Economy (May 1988). 
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του στόχου, το οποίο έχει ως εξής: Προβλέπονται δύο φάσεις για την 

πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. 

Στην πρώτη φάση, ο στόχος ήταν να επιτευχθεί η αποτελεσματική 

απελευθέρωση σε όλη την Κοινότητα των κεφαλαιακών συναλλαγών οι 

οποίες είναι περισσότερο άμεσα αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία της 

κοινής αγοράς και για την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Για 

την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, η Επιτροπή προχώρησε σε δύο 

σημαντικές πρωτοβουλίες. Πρώτο, πίεσε τις χώρες στις οποίες είχε 

επιτρέψει να κάνουν χρήση των ρητρών διαφυγής, να καταργήσουν τους 

ισχύοντες περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων που είχαν απελευθερωθεί, 

το ταχύτερο δυνατόν. Δεύτερο, η Επιτροπή συνέταξε νέα Οδηγία με την 

οποία επεξέτεινε τον κατάλογο των κεφαλαιακών συναλλαγών οι οποίες θα 

έπρεπε να καταργηθούν από την πρώτη φάση, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτόν 

τις συναλλαγές οι οποίες αφορούσαν την απόκτηση ή την έκδοση μετοχών 

ή ομολογιών, ακόμα και αν αυτές δεν ήταν διαπραγματεύσιμες σε κάποιο 

χρηματιστήριο, τις μακροχρόνιες εμπορικές πιστώσεις κ.λπ. Η νέα Οδηγία 

έγινε δεκτή από το Συμβούλιο το Νοέμβριο του 1986. 

Στη δεύτερη φάση, όπως προσδιορίστηκε από την Επιτροπή, ο στόχος 

είναι να απελευθερωθούν πλήρως όλες οι κεφαλαιακές συναλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων τραπεζικών 

και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ακόμα και εκείνων που έχουν καθαρό 

νομισματικό χαρακτήρα και δεν είναι συνδεμένες με εμπορικές συναλλαγές. 

Για την πραγματοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης, η Επιτροπή συνέταξε 

συγκεκριμένη Οδηγία, η οποία έγινε επίσης δεκτή από το Συμβούλιο τον 

Ιούνιο του 1988. 

Η νέα Οδηγία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 1990, με την έναρξη της 

εφαρμογής του πρώτου σταδίου της ΟΝΕ. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 5 της 

Οδηγίας, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία θα θέσουν σε 

εφαρμογή την Οδηγία την 1η Ιανουαρίου 1993. Αν δε πριν από τη λήξη της 
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μεταβατικής περιόδου η Ελλάδα και η Πορτογαλία κρίνουν ότι δεν είναι σε 

θέση να προβούν στην εν λόγω απελευθέρωση, "ιδίως λόγω δυσχερειών στο 

ισοζύγιο πληρωμών ή λόγω της ανεπαρκούς προσαρμοστικότητας του 

εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από 

αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους, ελέγχει την οικονομική του κατάσταση 

και, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, προτείνει στο Συμβούλιο να 

παρατείνει τη μεταβατική περίοδο για δύο, κατ' ανώτατο όριο, έτη, δηλαδή 

μέχρι την 31-12-1994. Για την επίτευξη συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ανέλαβε να υποβάλει προτάσεις για τη "μείωση των φορολογικών στρεβλώ

σεων", οι οποίες προκαλούνται από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 

φορολογικών συστημάτων. 

Σήμερα (αρχές 1990) η Ελλάδα είναι η πιο καθυστερημένη χώρα της 

Κοινότητας σχετικά με την προώθηση της απελευθέρωσης της κίνησης 

κεφαλαίων, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκροή κεφαλαίων από τη χώρα από 

Έλληνες κατοίκους για τη διενέργεια άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό 

ή για την αγορά ακινήτων και τίτλων σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η 

απελευθέρωση αυτών των κατηγοριών μακροχρόνιων κεφαλαίων έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία και θα πρέπει οπωσδήποτε να 

προωθηθεί και στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 1990, για να μην περιέλθει 

η χώρα σε μια κατάσταση πλήρους δυσαρμονίας σχετικά με τις ρυθμίσεις 

που θα έχουν υιοθετηθεί σε αυτό τον τομέα από όλες τις άλλες χώρες της 

Κοινότητας1. Επίσης πρέπει να καταργηθούν πλήρως οι συναλλαγματικοί 

περιορισμοί στην περίπτωση της εξαγωγής συναλλάγματος για τουριστι

κούς και άλλους λόγους, όπου το σύστημα έχει ήδη απελευθερωθεί σε 

σημαντικό βαθμό2. 

1. Τελικά η Ελλάδα, μετά από συνεχείς παρατάσεις, προχώρησε στην 
απελευθέρωση της κίνησης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων για Έλληνες 
κατοίκους το καλοκαίρι του 1991. 

2. Βλέπε Δ. Μαρούλης (1990). 
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1.2.2. Απελευθέρωση των επιτοκίων 

Α. Γενικά 

Η σταδιακή κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών συνδυάστηκε 

με την κατάργηση του συστήματος των σταθερών ισοτιμιών (Bretton Woods) 

και την επικράτηση σε διεθνή κλίμακα των ελεύθερα διακυμαινόμενων 

ισοτιμιών. Συνδυάστηκε επίσης με την εμφάνιση σημαντικών πληθωριστικών 

συνθηκών και ως εκ τούτου μεγάλων διακυμάνσεων στα ονομαστικά επιτόκια 

στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου . 

Σε μεγάλο βαθμό ως συνέπεια αυτών των εξελίξεων, οι κυβερνήσεις και 

οι κεντρικές τράπεζες των αναπτυγμένων και των περισσότερων αναπτυσσό

μενων χωρών έπαψαν να ασκούν άμεσο έλεγχο στα επιτόκια καταθέσεων και 

χορηγήσεων, με αποτέλεσμα τόσο οι εμπορικές τράπεζες όσο και οι άλλοι 

ανταγωνιστικοί με αυτές χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να αποκτήσουν 

ουσιαστική ελευθερία ως προς το είδος και την απόδοση των χρηματοπι

στωτικών μέσων που προσφέρουν στην αγορά. Η απελευθέρωση των 

επιτοκίων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της χρηματαγοράς, δημιούργησε 

στις τράπεζες την ανάγκη να αναπτύξουν ολοκληρωμένα συστήματα 

αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης τόσο του ενεργητικού τους 

όσο και του παθητικού τους (assets and liability management) . Σημαντικό 

ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή έπαιξαν επίσης, όπως προαναφέρθηκε, τόσο 

η ανάπτυξη της αγοράς ευρωνομισμάτων (όπου τα επιτόκια ήταν ελεύθερα) 

όσο και τα σοβαρά φαινόμενα τραπεζικής αποδιαμεσολάβησης (disinterme-

diation), που σημειώνονταν ιδιαίτερα στις ΗΠΑ σε περιόδους μεγάλης 

1. Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 3. 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R. Harrington (1987). 
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αύξησης των κεντρικά ρυθμιζόμενων επιτοκίων . 

Στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών σημαντική συμβολή 

στη διαμόρφωση ισχυρών τάσεων για την απελευθέρωση των επιτοκίων κα* 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα, είχαν οι μελέτες των R. 

McKinnon (1973) και Ε. Shaw (1973), οι οποίες ανέλυσαν με μεγάλη 

σαφήνεια τις δυσμενείς επιπτώσεις των καταπιεσμένων χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων αυτών των χωρών στην οικονομική τους ανάπτυξη. 

Στις ΗΠΑ, η σταδιακή κατάργηση των κανονιστικών ρυθμίσεων που 

αφορούσαν τα επιτόκια των καταθέσεων ταμιευτηρίου, των πιστοποιητικών 

καταθέσεων και των δεσμευμένων καταθέσεων, άρχισε το 1980 και 

ολοκληρώθηκε την 1η Απριλίου του 19862. 

Στην Ιαπωνία, η όλη διαδικασία της απελευθέρωσης των επιτοκίων 

άρχισε ουσιαστικά το 1984, με τη γνωστή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κ. Cooper and D.R. Fraser 
(1986), σελ. 3. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αυτοί σημειώνουν τα 
ακόλουθα: "Το μειούμενο μερίδιο της ροής κεφαλαίων που προέρχεται από 
τα ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις (εμπορικές τράπεζες και αποταμιευ
τικά ιδρύματα) κατά τη διάρκεια αυξανόμενων επιτοκίων μπορεί να εξηγηθεί 
από το φαινόμενο της αποδιαμεσολάβησης. Σε περιόδους υψηλών και 
αυξανόμενων επιτοκίων, η δυνατότητα των τραπεζικών και των αποταμιευ
τικών ιδρυμάτων να προσελκύσουν κεφάλαια (και επομένως η δυνατότητα 
τους να παραχωρήσουν πιστώσεις) περιοριζόταν από τον Κανονισμό Q, ο 
οποίος έθετε ανώτατα όρια στα επιτόκια των καταθέσεων. Τέτοια όρια δεν 
υπήρχαν στους τίτλους που προσφέρονταν από μη τραπεζικά χρηματοπιστω
τικά ιδρύματα, καθώς και από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αντίθετα, σε 
περιόδους μειωμένων επιτοκίων, ο Κανονισμός Q είχε μικρή επίδραση και 
οι τράπεζες μπορούσαν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τα άλλα 
ιδρύματα". 

2. Τα δύο βασικά νομοθετήματα με τα οποία προωθήθηκαν οι σημαντικές 
φι> ελευθεροποιητικές μεταβολές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ 
ήταν η Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act του 
1980 (DIDMCA) και η Garn-St. Germain Depository Institutions Act του 
1982. Βλέπε Κ. Cooper and D.R. Fraser (1986). 
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την Ιαπωνία για την απελευθέρωση του ιαπωνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος1. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και άλλα μέτρα, όπως τη 

δημιουργία βραχυχρόνιας χρηματαγοράς, την ενίσχυση του διεθνούς 

δανεισμού σε γιεν κ.λπ.2 

Στις ευρωπαϊκές χώρες, η απελευθέρωση των επιτοκίων έχει επίσης 

προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό . 

Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η απελευθέρωση των επιτοκίων έχει 

προχωρήσει σε πολλές χώρες, αλλά όχι πάντοτε με ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Σε ορισμένες χώρες, η έλλειψη ενός κατάλληλου θεσμικού 

και οργανωτικού πλαισίου, που να ρυθμίζει τη λειτουργία των χρηματοπι

στωτικών ιδρυμάτων, οδήγησε σε ανεπιθύμητες καταστάσεις πολύ υψηλών 

πραγματικών επιτοκίων, χρηματοπιστωτικής απάτης, πτωχεύσεων κ.λπ. Σε 

ορισμένες όμως περιπτώσεις, όπου η απελευθέρωση του συστήματος είχε 

σχεδιαστεί σωστά, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά και 

δημιούργησαν νέες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη των υπό 

συζήτηση χωρών . 

Η απελευθέρωση των τιμών των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

αναφέρεται στο άνοιγμα ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης 

(spread) κατά τη διαδικασία της αντασφάλισης των ομολογιακών και 

μετοχικών εκδόσεων και στις προμήθειες των χρηματομεσιτών (brokerage 

1. Βλέπε Adr. Hamilton (1986) και Chr. Dimitriadou (1988). Σήμερα οι 
Ιάπωνες καταθέτες απολαμβάνουν επιτόκια της αγοράς, για περισσότερο 
από το 50% του συνόλου των καταθέσεων, έναντι 10% πέντε έτη πριν. Οι 
ρυθμίσεις που αφορούν τα υπόλοιπα επιτόκια, προβλέπεται να καταργηθούν 
μέχρι τα τέλη του 1993. Βλέπε Stefan Wagstyl (August 22, 1990). 

2. Βλέπε Adr. Hamilton (1986). 
3. Για την περίπτωση της Γαλλίας, βλέπε Jean-Marin Serre and David 

Cobhan (Spring 1986). Για την περίπτωση της Ιταλίας, βλέπε Μ. Monti, F. 
Cesarini & C. Scognamiglio (1983). 

4. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Diaz-Alejandro Carlos 
(September - October 1985). 
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commissions) στις συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά. Το αντασφαλιστικό 

περιθώριο, το οποίο παραδοσιακά καθοριζόταν με προκαταβολική συμφωνία 

ανάμεσα στις χρηματιστηριακές εταιρείες, περιήλθε κάτω από ισχυρή πίεση 

από τις ανταγωνιστικές διαθέσεις των ίδιων των εταιρειών και από την 

εφαρμογή νέων συστημάτων ελεύθερης διαπραγμάτευσης του περιθωρίου με 

μειοδοτικούς διαγωνισμούς από τους μεγάλους δανειστές του δημόσιου 

τομέα. Οι προμήθειες των χρηματομεσιτών στη δευτερογενή αγορά 

απελευθερώθηκαν με κοινές ενέργειες των κυβερνητικών ελεγκτών και των 

χρηματιστηριακών αρχών το 1975 στις ΗΠΑ (May Day), το 1983 στον 

Καναδά, το 1986 στη Μεγάλη Βρετανία (the Big Bang) και το 1986 στην 

Ολλανδία (για μεγάλες συναλλαγές) και στις 3 Ιουλίου 1989 στη Γαλλία. 

Συνέπεια αυτών των μεταβολών ήταν η σημαντική μείωση του κόστους των 

ομολογιακών και μετοχικών εκδόσεων για τις επιχειρήσεις και το Δημόσιο, 

τόσο στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις άλλες αναπτυγμένες 

χώρες 1. Ο ανταγωνισμός που προέκυψε δημιούργησε προβλήματα επιβίω

σης για πολλά εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ένα τεράστιο 

κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων, και γενικά 

εντελώς νέες συνθήκες λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων 

στις πιο πάνω χώρες2. 

1. Στην Ιαπωνία, οι χρηματιστηριακές προμήθειες έχουν μειωθεί, από 
το 1985, τέσσερις φορές. Η τελευταία μείωση έγινε τον Ιούνιο του 1990. 
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμα προοπτική να καταργηθεί πλήρως το 
σύστημα των σταθερών προμηθειών που ισχύει μέχρι σήμερα. Βλέπε Stefan 
Wagstyl (August 22, 1990). 

2. Βλέπε Δ. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης (1988). Βλέπε επίσης 
Jonathan Hakin (March 16, 1985), Economist (July 8, 1989) και Financial 
Times (January 7, 1989) και Stefan Wagstyl (August 22, 1990). 
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Β. Απελευθέρωση των επιτοκίων στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η κατάργηση την 1η 

Ιανουαρίου 1989 του συστήματος δεσμεύσεων-αποδεσμεύσεων επί των 

τραπεζικών χορηγήσεων, το οποίο ήταν σε ισχύ από τα τέλη της δεκαετίας 

του 1960. Το σύστημα αυτό είχε ως στόχο τη στήριξη της διάρθρωσης των 

διοικητικά καθοριζόμενων επιτοκίων, η οποία ευνοούσε ορισμένες 

παραγωγικές δραστηριότητες (επενδύσεις, εξαγωγές κ.λπ.) σε βάρος άλλων 

(χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης, εμπορικές δραστηριότητες κ.λπ.). 

Το όλο σύστημα αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκαμπτο στη λειτουργία του 

και αναποτελεσματικό όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για τους 

οποίους είχε θεσμοθετηθεί. 

Ή δ η από το 1983 είχαν καταργηθεί τα προνομιακά επιτόκια στις 

εξαγωγές, ενώ από την 1-1-1988 είχε καταργηθεί το ελάχιστο επιτόκιο 

(21%) που ίσχυε στη μεγάλη πλειονότητα των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών 

χορηγήσεων. Το 1989 παρεσχέθη η δυνατότητα στις τράπεζες να χρηματο

δοτούν όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με όρους και 

προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιες. 

Το 1990 καταργήθηκαν τα δύο ελάχιστα όρια επιτοκίων χορηγήσεων 

(17% για μακροπρόθεσμα δάνεια και 18% για βραχυπρόθεσμα) τα οποία 

εφαρμόζονταν στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας. 

Σήμερα διοικητικά εξακολουθούν να καθορίζονται μόνο τα επιτόκια των 

ειδικών βιοτεχνικών δανείων, τα οποία αποτελούν το 7% του συνολικού 

τραπεζικού δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως και τα επιτόκια 

ορισμένων κατηγοριών στεγαστικών δανείων. Οι εμπορικές και οι κτηματι

κές τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χορηγούν στεγαστικά δάνεια, με 

ελεύθερο επιτόκιο οι πρώτες και με ελεύθερο αλλά επιδοτούμενο επιτόκιο 

οι δεύτερες. Η επιδότηση αυτού του επιτοκίου μειώθηκε σημαντικά μέσα 

στο 1991. 
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Κατά τη διάρκεια του 1991 η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε 

ριζική αναμόρφωση του συστήματος των ειδικών δανείων προς τις μικρομε

σαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Βασικά στοιχεία αυτής της αναμόρφω

σης είναι τα ακόλουθα: 

α. Κατάργηση της Υποεπιτροπής Βιοτεχνικών Δανείων και ανάθεση 

στις εμπορικές τράπεζες της αποκλειστικής ευθύνης για την επιλογή των 

σχετικών χρηματοδοτήσεων. 

β. Παροχή ευχέρειας στις εμπορικές τράπεζες να επενδύουν τα 

αδιάθετα ποσά της δέσμευσης του 10% των καταθέσεων που προορίζεται 

για δάνεια προς τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, σε έντοκα 

γραμμάτια του Δημοσίου. 

γ. Προσδιορισμός του επιτοκίου δανεισμού, τόσο για δάνεια κεφαλαίου 

κίνησης όσο και για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, στα 

επίπεδα όπου διαμορφώνεται το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας. Τα επενδυτικά δάνεια για κτίρια και 

μηχανολογικό εξοπλισμό θα επιδοτούνται κατά 4%. Με αυτή τη ρύθμιση, η 

οποία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 1991, τα επιτόκια της βιοτεχνίας 

διαμορφώνονται στα επίπεδα του 23,5% για κεφάλαια κίνησης και 19,5% για 

επενδύσεις, έναντι 20,5% και 19,5% που ίσχυαν στην προηγούμενη 

κατάσταση. 

Τα τεράστια ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού δεν έχουν 

επιτρέψει ακόμα την πλήρη κατάργηση των δεσμεύσεων επί των τραπεζικών 

καταθέσεων, 35% (από 40%) για αγορά εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, 

και 10% για χρηματοδότηση της βιοτεχνίας από το ειδικό κεφάλαιο. Έ χ ε ι 

καταργηθεί μόνο η δέσμευση του 9,5% της αύξησης των καταθέσεων για 

δάνεια προς δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Από τον Οκτώβριο 

του 1989 είχε απελευθερωθεί το επιτόκιο δανεισμού προς δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι ρυθμίσεις αυτές συνέβαλαν στην 

εξασφάλιση της πλήρους εξομοίωσης των δημόσιων επιχειρήσεων με τις 
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ιδιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους 

χρηματοδότησης τους από τις τράπεζες . 

Παράλληλα με τα πιο πάνω, έχουν απελευθερωθεί τα επιτόκια των 

τραπεζικών καταθέσεων, με εξαίρεση τις καταθέσεις ταμιευτηρίου για τις 

οποίες ισχύει ελάχιστο επιτόκιο 18%. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με δεδομένο τον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα 

διαφοροποίηση από τις τράπεζες του επιτοκίου καταθέσεων ταμιευτηρίου, 

παρά το γεγονός ότι στην περίοδο 1989-1990 ο αναμενόμενος πληθωρισμός 

υπερέβαινε κατά πολύ το ισχύον μέχρι πρόσφατα επιτόκιο (16%). Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτές οι καταθέσεις 

αντιπροσωπεύουν το 68% του συνόλου των ιδιωτικών καταθέσεων σε 

δραχμές. 

Σε ξένα χρηματοπιστωτικά συστήματα έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 

χρόνια το φαινόμενο, το ύψος του επιτοκίου των καταθέσεων αυτού του 

είδους να μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος και την κίνηση του κάθε 

λογαριασμού. Στην Ελλάδα οι τράπεζες δεν χρησιμοποίησαν αυτή τη 

δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι, τουλάχιστον από τις αρχές του 1990, 

είχαν σημαντικές ευκαιρίες να το κάνουν2. 

1. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 
έτος 1990. 

2. Εξαίρεση αποτελεί η Εμπορική Τράπεζα, η οποία εισήγαγε τον 
Αύγουστο του 1990 το λεγόμενο "προνομιακό λογαριασμό", του οποίου το 
επιτόκιο διακυμαίνεται ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης. Ο λογαριασμός 
αυτός, ο οποίος διαφημίστηκε έντονα, παρέχει επίσης στους δικαιούχους 
και ορισμένες άλλες διευκολύνσεις. Μια ανάλογη προσπάθεια είχε κάνει σε 
προγενέστερο χρόνο και η Τράπεζα Πίστεως, εισάγοντας το λεγόμενο 
"υπερταμιευτήριο", το οποίο σήμερα (Σεπτέμβριος 1990) προσφέρει, για 
λογαριασμούς πάνω από 1 εκατ. δρχ., επιτόκιο κατά μία ποσοστιαία μονάδα 
μεγαλύτερο από το επιτόκιο των κοινών λογαριασμών ταμιευτηρίου. Και 
αυτός ο λογαριασμός προσφέρει στους δικαιούχους σημαντικές διευκολύν-
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Όσον αφορά τα επιτόκια των καταθέσεων προθεσμίας, αυτά πράγματι 

καθορίζονται ελεύθερα από τις τράπεζες αλλά τα επίπεδα τους προσδιορί

ζονται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα των επιτοκίων των εντόκων 

γραμματίων και των ομολόγων του Δημοσίου. Με αυτό τον τρόπο, θα 

μπορούσε κανένας να ισχυριστεί ότι αυτά τα επιτόκια, όπως και τα επιτόκια 

χορηγήσεων, προσδιορίζονται, στη σημερινή συγκυρία, όχι ελεύθερα, αλλά 

από τα τεράστια ελλείμματα του δημόσιου τομέα. Το γεγονός δε ότι αυτά 

τα επιτόκια προσδιορίζονται με διοικητικές αποφάσεις και όχι από την 

αγορά, ενισχύει τον ισχυρισμό ότι η απελευθέρωση των επιτοκίων που έχει 

πραγματοποιηθεί, δεν έχει δώσει την πλήρη ελευθερία για τον προσδιορι

σμό τους στις εμπορικές τράπεζες 1 . 

1.2.3. Κατάργηση των στεγανών και ενοποίηση των αγορών χρημα

τοπιστωτικών υπηρεσιών 

Οι αρχές της δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίστηκαν, όπως τονίζεται 

στην παρούσα μελέτη, από μια σημαντική επιτάχυνση της τάσης που υπήρχε 

για συνένωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 

και σε παγκόσμια κλίμακα. 

Στις ΗΠΑ, αυτή η τάση εμφανίζεται με τα γρήγορα βήματα που 

γίνονται προς την κατεύθυνση της κατάργησης των διαπολιτειακών 

εμποδίων στην εγκατάσταση των τραπεζικών ιδρυμάτων με τη σταδιακή 

κατάργηση του νόμου του McFadden2. Ο νόμος αυτός περιόριζε μέχρι 

πρόσφατα τις αμερικανικές τράπεζες να αναπτύξουν τα δίκτυα των 

υποκαταστημάτων τους σε άλλες πολιτείες από εκείνες στις οποίες είχαν 

την κύρια εγκατάσταση τους. Ο νόμος είχε ήδη αποδυναμωθεί με τα 

σεις. 
1. Βλέπε Δ. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης (1988). 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε P.S. Rose (1987). 
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διάφορα τεχνάσματα που εφήρμοζαν οι τράπεζες, εκμεταλλευόμενες 

ορισμένα "παράθυρα" που άφηνε ανοικτά, για να επεκτείνουν τις δραστηριό

τητες τους σε άλλες πολιτείες, χωρίς να τον παραβιάζουν1. Με τις νέες 

ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν μετά το 1985, φαίνεται ότι επέρχεται η 

οριστική κατάργηση αυτού του σημαντικού για τις ΗΠΑ νόμου . 

Επίσης, την ίδια περίοδο προωθείται στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία η 

κατάργηση των εμποδίων που υπήρχαν στην προσφορά υπηρεσιών επενδυτι-
-ι 

κών τραπεζών από εμπορικές τράπεζες και το αντίστροφο . Προωθείται 

δηλαδή η κατάργηση του νόμου Glass Steagal στις ΗΠΑ και του Άρθρου 65 

στην Ιαπωνία4. 

1. Η δημιουργία των Multibank Holding - Company Organizations υπήρξε 
ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους διείσδυσης. Βλέπε P.S. Rose 
(1987). 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Bill Emmott (March 26,1988). 
Βλέπε επίσης Κ. Cooper and D.R. Fraser (1986) και Δ. Μαρούλης και Γ. 
Αναστασιάδης (1988). 

3. Σύμφωνα με το νόμο, οι εμπορικές τράπεζες της Ιαπωνίας και της 
Αμερικής δεν επιτρέπεται μέχρι σήμερα να έχουν κάτω από τον έλεγχο 
τους χρηματιστηριακές εταιρείες ή επενδυτικές τράπεζες. Στην Ιαπωνία, 
ακόμα και σήμερα, οι τράπεζες μπορούν να κατέχουν όχι περισσότερο από 
το 5% του μετοχικού κεφαλαίου μιας χρηματιστηριακής εταιρείας. Παρά το 
γεγονός αυτό, όμως, πολλές μεγάλες τράπεζες έχουν αποκτήσει υψηλά 
ποσοστά συμμετοχών σε χρηματιστηριακές εταιρείες, πράγμα που έχει 
ονομαστεί "deregulation by defiance". Βλέπε Kerns Hikaru and Eamonn 
Fingleton (March 1988). 

4. Η ρύθμιση που είναι γνωστή στην Ιαπωνία ως Άρθρο 65 χρονολο
γείται από την εποχή κατά την οποία η Ιαπωνία βρισκόταν κάτω από 
αμερικανική κατοχή αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Υιοθετήθηκε ακριβώς ως ισοδύναμη ρύθμιση με το νόμο Glass Steagal. 
Σήμερα υπάρχει μεγάλη διαμάχη στην Ιαπωνία, ανάμεσα στις μεγάλες 
χρηματιστηριακές εταιρείες και τις μεγάλες τράπεζες. Οι πρώτες 
επιθυμούν τη διατήρηση του Άρθρου 65, για να διατηρήσουν την εξαιρετικά 
προνομιακή θέση που κατέχουν στους τομείς προσφοράς υπηρεσιών 
επενδυτικών τραπεζών. Οι δεύτερες επιθυμούν, φυσικά, πλήρη κατάργηση 
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Σε αυτό το περιβάλλον, πολλά κράτη-μέλη της Κοινότητας θεώρησαν 

επιτακτική την ανάγκη να απελευθερώσουν και να εκσυγχρονίσουν τα 

χρηματοπιστωτικά τους συστήματα, για να τα καταστήσουν ικανά να 

αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστική πρόκληση των αντίστοιχων συστημάτων 

των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, αλλά και εκείνων των άλλων αναπτυγμένων 

χωρών. Έτσι, ο κατακερματισμός της αγοράς, σε χώρες όπως η Γαλλία και 

η Ιταλία, έχει παραχωρήσει τη θέση του στην κατάργηση των στεγανών που 

υπήρχαν μεταξύ των διάφορων τμημάτων της αγοράς και στη σημαντική 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού για την κατάκτηση σημαντικών μεριδίων 

στην εγχώρια αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Από την άλλη μεριά, η ευρωπαϊκή διάσταση θεωρήθηκε από πολλές 

χώρες κεφαλαιώδους σημασίας για τους εθνικούς χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς (ως αντιστάθμισμα της κατάργησης των διαπολιτειακών 

εμποδίων στις ΗΠΑ), προκειμένου οι τελευταίοι να επιτύχουν τα επιθυμητά 

επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Έτσι, το 1986 έγινε δεκτή, όπως τονίστηκε 

προηγουμένως, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία έθεσε τις βάσεις για 

τη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου στο εσωτερικό της 

Κοινότητας. 

Στην Ελλάδα, ισχύει ακόμα και σήμερα κάποιος σημαντικός διαχωρι

σμός της αγοράς, με μικρές μόνο τάσεις για άμβλυνση του. Οι εμπορικές 

αυτού του άρθρου, για να μπορέσουν να προσφέρουν υπηρεσίες επενδυτικών 
τραπεζών, αναπληρώνοντας έτσι το έδαφος που.έχουν χάσει, ιδιαίτερα στον 
τομέα των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις μεγάλες επιχειρήσεις (βλέπε 
το Κεφάλαιο 2). Το όλο θέμα τείνει σε κάποιο συμβιβασμό μεταξύ των 
αντιμαχόμενων παρατάξεων, σύμφωνα με τον οποίο οι εμπορικές τράπεζες 
θα αποκτήσουν πράγματι τη δυνατότητα λειτουργίας στην αγορά χρεογρά
φων (αντασφάλιση ομολογιακών εκδόσεων κ.λπ.), αλλά όχι και στην αγορά 
μετοχών, η οποία είναι και η πιο δυναμική και κερδοφόρα. Βλέπε Stefan 
Wagstyl (August 22, 1990). Βλέπε επίσης τις υποδιαιρέσεις 2.4.1. και 2.4.7. 
του Κεφαλαίου 2. 
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τράπεζες ασχολούνται τόσο με χονδρικές τραπεζικές εργασίες όσο και με 

την αγορά λιανικών τραπεζικών εργασιών, όπου τελευταία έχουν επεκτείνει 

σημαντικά τα συστήματα των πιστωτικών καρτών. Μπορούν επίσης να μπουν 

στους τομείς προσφοράς υπηρεσιών επενδυτικών τραπεζών, είτε αυτοδύναμα 

είτε μέσω εξειδικευμένων θυγατρικών εταιρειών. 

Από εκεί και πέρα, η αγορά ενυπόθηκων κτηματικών δανείων εξυπηρε

τείται μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά από μία τράπεζα (την Κτηματική 

Τράπεζα Ελλάδος). Οι εμπορικές τράπεζες μόνο τελευταία απέκτησαν το 

δικαίωμα να εισέλθουν σε αυτή την αγορά, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες 

(επιδότηση επιτοκίων της Κτηματικής) που δεν φαίνεται να ευνοούν την 

απόκτηση από αυτές σημαντικών μεριδίων. Οι τρεις επενδυτικές τράπεζες 

εξειδικεύονται στην παροχή μακροχρόνιων δανείων στη βιομηχανία και στην 

παροχή υπηρεσιών επενδυτικών τραπεζών (κυρίως underwriting). Η 

Αγροτική Τράπεζα έχει μέχρι σήμερα το αποκλειστικό δικαίωμα χρηματο

δότησης της γεωργίας. Τέλος, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δέχεται 

καταθέσεις οι οποίες μεταφέρονται στην κυβέρνηση ή την Τράπεζα της 

Ελλάδος, για τη μακροχρόνια χρηματοδότηση της γεωργίας και της 

βιομηχανίας. 

Εκτός από τα πιο πάνω, η Αγροτική Τράπεζα, η Εθνική Κτηματική 

Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η ΕΤΒΑ απολαμβάνουν ακόμα 

και σήμερα ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως επιδοτούμενα επιτόκια, και 

προνομιακή μεταχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Με την πλήρη απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

την κατάργηση των προνομίων, η οποία συζητείται έντονα τους τελευταίους 

μήνες, είναι ενδεχόμενο αυτοί οι οργανισμοί να αντιμετωπίσουν σοβαρό 

πρόβλημα επιβίωσης1. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1988, 1989 και 1990. 
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1.2.4. Άνοιγμα των αγορών στο διεθνή ανταγωνισμό και διεθνοποίη

ση του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

Α. Γενικά 

Η εξέλιξη των εθνικών χρηματοπιστωτικών συστημάτων στη δεκαετία 

' * του 1990, είναι πολύ πιθανό ότι θα επηρεαστεί σημαντικά και από τη 

συνέχιση της τάσης που υπάρχει για μεγαλύτερη διεθνοποίηση της 

βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα 

του σταδιακού ανοίγματος των εθνικών οικονομιών στο διεθνή ανταγωνισμό, 

τόσο όσον αφορά τις εμπορικές όσο και τις κεφαλαιακές συναλλαγές. 

Επίσης θα είναι το αποτέλεσμα της προώθησης της περαιτέρω απελευθέρω

σης του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών στα πλαίσια της GATT. 

Μέχρι σήμερα, η αξιοσημείωτη επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων 

των τραπεζών ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης 

του όγκου του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και της σημαντικής 

επέκτασης των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο μέσω της ανάληψης 

άμεσων επενδύσεων σε παγκόσμια κλίμακα, εκτός της χώρας καταγωγής 

τους. Η αύξηση του διεθνούς εμπορίου ξεπέρασε κατά πολύ την αύξηση του 

εθνικού προϊόντος των περισσότερων χωρών1, ενώ η διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων έχει γίνει σήμερα κύριο χαρακτηριστικό του διεθνούς 

οικονομικού συστήματος. 

Οφείλεται όμως και στην προσπάθεια των τραπεζών πολλών χωρών, π.χ. 

των ΗΠΑ, να παρακάμψουν διάφορους περιορισμούς (π.χ., τον Κανονισμό 

Q), που τους επιβάλλονταν από τις εθνικές νομοθεσίες, και να εγκαταστα

θούν σε άλλες χώρες οι οποίες διέθεταν ευνοϊκότερο (περισσότερο 

φιλελεύθερο) θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία και ανάπτυξη των 

1. Βλέπε R.C. Bryant (1987), Figure 3.1. σελ. 17. 
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χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Έτσι αναπτύχθηκαν, π.χ., οι ευρωαγορές 

συναλλάγματος (eurocurrency) και ομολογιών (eurobond). Η τεράστια 

ανάπτυξη αυτών των αγορών, στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, 

ενώ διατηρούσαν αυστηρούς ελέγχους για τις εγχώριες τραπεζικές 

εργασίες, άφηναν μεγάλη ελευθερία στις διεθνείς τραπεζικές εργασίες που 

πραγματοποιούνταν με ξένα συναλλάγματα. Για να αξιοποιήσουν αυτές τις 

δυνατότητες, οι τράπεζες των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών (και 

ιδιαίτερα των ΗΠΑ) ίδρυσαν υποκαταστήματα και θυγατρικές στις 

ευρωπαϊκές πόλεις και ιδιαίτερα στο Λονδίνο, το οποίο εξελίχτηκε σε 

κέντρο της διεθνούς χρηματαγοράς. Σημαντική δραστηριότητα ανέπτυξαν 

επίσης και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Ζυρίχη, το Παρίσι και η 

Φρανκφούρτη1. 

Τέλος, υπήρξε η δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών που 

προσφέρονταν από τους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους ή τα 

διάφορα εξωχώρια τραπεζικά κέντρα (offshore centers), τα οποία είχαν 

δημιουργηθεί από χώρες με εξαιρετικά ήπια φορολογία, και με πολύ 

περιορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων 

λειτουργίας, συντελεστών φερεγγυότητας, ελέγχου της πηγής προέλευσης 

των διακινούμενων κεφαλαίων κ.λπ. Υπάρχουν πράγματι σήμερα πολλά 

τέτοια κέντρα στον κόσμο, τα οποία έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες για την πραγματοποίηση τεράστιου όγκου τραπεζικών 

συναλλαγών2. 

Αν και ο κύριος όγκος της παγκόσμιας προσφοράς διαμεσολαβητικών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πραγματοποιείται ακόμα από εγχώρια 

ιδρύματα, το μερίδιο των ξένων ιδρυμάτων σε αυτή την προσφορά αυξάνει 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Y.S. Park & J. Zwick (1988). 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Anth. Sampson (1981), 

Chapter Sixteen και Fred Hirsch (1969). 
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με γρήγορους ρυθμούς. 

Τα εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χάνουν σιγά σιγά τα ανταγωνι

στικά πλεονεκτήματα που είχαν εξαιτίας της παραδοσιακής τους αποδοτι

κότητας στην εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς και της ύπαρξης σοβαρών 

εμποδίων στην είσοδο ξένων ιδρυμάτων στον κλάδο. Επίσης, τα χρηματοπι

στωτικά ιδρύματα, των αναπτυγμένων κυρίως οικονομιών, έχουν αναπτύξει 

διεθνείς επιχειρηματικές στρατηγικές, με βάση τις οποίες επιδιώκουν να 

μπουν δυναμικά στις αγορές άλλων χωρών, με στόχο την εκμετάλλευση των 

υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος και τη διαμόρφωση μιας πιο διαφοροποιη

μένης επιχειρηματικής διάρθρωσης. 

Η εκμετάλλευση των υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος επιτυγχάνεται 

με την παροχή υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα προς τον 

επιχειρηματικό τομέα. Σύμφωνα δε με ορισμένες εκτιμήσεις, η διεθνοποίη

ση της προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε αυτό τον τομέα έχει 

ήδη πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον όσον αφορά τις αναπτυγμένες οικονο

μίες 1. 

Οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες επιδιώκουν επίσης να μπουν στους 

τομείς προσφοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε πολλές 

αναπτυσσόμενες κυρίως οικονομίες, για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις 

μονοπωλιακού ανταγωνισμού και εξαιρετικά χαμηλής αποδοτικότητας των 

εγχώριων ιδρυμάτων^. 

Τα εμπόδια που υπήρχαν στη διαδικασία της διεθνοποίησης της 

προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξαλείφονται το ένα μετά το 

1. Βλέπε Evan Davis & Carol Smales (1989). 
2. Για την ανάλυση των κυριότερων τρόπων διείσδυσης των χρηματο

πιστωτικών ιδρυμάτων σε αγορές εκτός της χώρας καταγωγής τους, 
ιδιαίτερα στον τομέα των λιανικών τραπεζικών εργασιών, βλέπε το 
Κεφάλαιο 6 πιο κάτω. 
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άλλο με τους ακόλουθους τρόπους : 

- Προωθείται με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία της απελευθέρωσης 

της εγκατάστασης των ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην εγχώρια 

αγορά των διάφορων χωρών και η ουσιαστική αποδυνάμωση των εμποδίων 

που περιόριζαν τη διασυνοριακή προσφορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

στα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου. Χαρακτηριστικό παρά

δειγμα είναι η εφαρμογή της 2ης Συντονιστικής Τραπεζικής Οδηγίας στο 

χώρο της Κοινότητας (βλέπε τα Κεφάλαια 4 και 6 πιο κάτω). 

- Η σημαντική τεχνολογική πρόοδος που έχει σημειωθεί στους τομείς 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των επικοινωνιών αδυνατίζει τα 

πλεονεκτήματα που είχαν οι εγχώριες τράπεζες στην εξυπηρέτηση της 

εγχώριας αγοράς. Οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις έθεσαν σε τελείως 

διαφορετικές βάσεις τις δυνατότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

διεθνώς να προσφέρουν, κερδοφόρα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Τα διάφορα νέα τεχνολογικά συστήματα (ηλεκτρονι

κή μεταφορά κεφαλαίων) έφεραν πραγματική επανάσταση στους τρόπους 

διάθεσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τόσο στην εγχώρια όσο και 

στη διεθνή αγορά. Πιο συγκεκριμένα, μείωσαν το κόστος εισόδου των ξένων 

ιδρυμάτων στην εγχώρια αγορά, αφού τα εκτεταμένα δίκτυα υποκαταστημά

των δεν είναι πια απολύτως αναγκαία, και κατέστησαν δυνατή την προσφορά 

υπηρεσιών χωρίς άμεση εγκατάσταση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

επικοινωνιών και της μετάδοσης πληροφοριών είχε ιδιαίτερη σημασία ως 

προς αυτό το σημείο. Οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι τηλεπι

κοινωνιακοί δορυφόροι και άλλα συστήματα επέτρεψαν την επεξεργασία και 

την άμεση μετάδοση της πληροφορίας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

Επέτρεψαν επίσης την εγκαθίδρυση συστημάτων επιβεβαίωσης των 

συναλλαγών, καθώς και τη διενέργεια των πληρωμών για τις συναλλαγές 

1. Βλέπε D. Llewellyn (1988). 
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αυτές με όλο και λιγότερο δαπανηρούς τρόπους . 

- Τέλος, οι κυβερνητικές ρυθμίσεις, με τις οποίες απελευθερώνεται 

σταδιακά η κίνηση κεφαλαίων, καταργούν και τα τελευταία εμπόδια που 

υπήρχαν στο διεθνές εμπόριο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Ως συνέπεια των πιο πάνω, τα διοικητικά στελέχη των χρηματοπιστωτι

κών ιδρυμάτων των αναπτυγμένων χωρών έχουν πάψει προπολλού να 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις εθνικές αγορές ή στις τοπικές 

συνθήκες. Αντίθετα, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στις διεθνείς αγορές και 

στην προσπάθεια εκμετάλλευσης των ευκαιριών κέρδους που συνεπάγεται 

η διαπραγμάτευση συμφωνιών στα χρηματιστήρια και τις διεθνείς χρηματα

γορές, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, και οι ευκαιρίες που υπάρχουν για 

έκδοση μετοχών και ομολογιών στην παγκόσμια και όχι μόνο στην εθνική 

χρηματοπιστωτική αγορά2. 

Είναι πολλοί εκείνοι που προβλέπουν ότι, κατά τα τέλη της δεκαετίας 

του 1980, ο κόσμος θα έχει συγκεντρωθεί γύρω από τα τρία μεγάλα 

χρηματοπιστωτικά κέντρα της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Τόκιο, 

μεταξύ των οποίων δεν θα υπάρχουν εθνικά εμπόδια και όπου τα μεγάλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν είκοσι τέσσερις ώρες το 24ωρο. 

Οι επενδυτές και οι δανειζόμενοι θα αποφασίζουν να αγοράσουν χρεόγραφα 

ή να δανειστούν στην εγχώρια αγορά της χώρας καταγωγής τους ή στη Νέα 

Υόρκη ή στην Ευρώπη ή στην Ασία, απλώς και μόνο στη βάση του ποιος 

προσφέρει την υψηλότερη απόδοση ή τους καλύτερους όρους δανεισμού . 

Τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα έχουν ήδη κατακλυστεί από 

ιδρύματα άλλων χωρών. Επίσης σημαντικά μερίδια των χρηματοπιστωτικών 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την υποδιαίρεση 1.4. πιο 
κάτω. 

2. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, R.C. Bryant (1987), R. 
Harrington (1987) και R.M. Pecchioli (1983). 

3. Βλέπε Adr. Hamilton (1986). 
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αγορών των περισσότερων χωρών του δυτικού κόσμου έχουν κατακτηθεί από 

ξένα ιδρύματα . 

Οι χώρες οι οποίες κατέχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αυτό τον 

τομέα κερδίζουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές, ενώ τα 

μέχρι σήμερα προστατευόμενα χρηματοπιστωτικά συστήματα, των αναπτυσ

σόμενων κυρίως οικονομιών, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να περιέλθουν κατά 

το μεγαλύτερο ποσοστό τους σε ξένα συμφέροντα2. 

Β. Ο βαθμός διεθνοποίησης των ελληνικών τραπεζών 

Η διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται, συγκριτικά με τις 

τράπεζες άλλων χωρών, σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 πολλοί διοικητές τραπεζών είχαν 

επισημάνει την ανάγκη για επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζών 

που διηύθυναν, πέρα από τα ελληνικά σύνορα, με την ανάπτυξη των δικτύων 

των υποκαταστημάτων τους στα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα 

και σε πόλεις όπου υπήρχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον (π.χ., συλλογή 

καταθέσεων σε συνάλλαγμα από Έλληνες ναυτικούς και μετανάστες, 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων, προώθηση των εμπορικών ανταλλαγών 

κ.λπ.). Ως εκ τούτου έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται κάποιες 

προσπάθειες για εγκατάσταση των ελληνικών τραπεζών στις ΗΠΑ, στο 

Λονδίνο και στη Φρανκφούρτη, αλλά επίσης και στη Μόσχα και στην Ά π ω 

Ανατολή. 

1. Βλέπε Adr. Hamilton (1986). 
2. Βλέπε τις έντονες συζητήσεις στα πλαίσια της GATT για το εμπόριο 

των υπηρεσιών, όπου οι αναπτυσσόμενες οικονομίες προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να αποφύγουν να κάνουν παραχωρήσεις οι οποίες θα κατέληγαν σε 
κυριαρχία των ξένων στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών τους 
συστημάτων, καθώς και άλλων τομέων υπηρεσιών. Βλέπε επίσης το 
Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. 
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Σε αυτές τις προσπάθειες, όμως, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν 

μέχρι σήμερα με βάση "εθνικά" μάλλον παρά επιχειρηματικά κριτήρια1. 

Με τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται μέσα στην ενοποιημένη 

αγορά της ΕΟΚ, είναι απαραίτητο οι ελληνικές τράπεζες να κάνουν 

μεγαλύτερα ανοίγματα στις ξένες αγορές, επιλέγοντας συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, ανάλογα με τις δυνατότητες τους και τις ανάγκες 

εξυπηρέτησης των πελατών τους. Βέβαια, η οποιαδήποτε προσπάθεια για 

υιοθέτηση και αξιοποίηση των νέων μηχανισμών και χρηματοπιστωτικών 

τεχνικών που κυριαρχούν σήμερα στη διεθνή αγορά, όπως περιγράφονται 

στα δύο επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, επιβάλλουν σημαντικές 

απαιτήσεις υψηλού επιπέδου οργανωτικής δομής, τεχνολογικού εξοπλισμού 

και εξειδικευμένου προσωπικού, τα οποία δεν μπορούν να αποκτηθούν παρά 

μόνο μετά από μια σχετικά μακρόχρονη προσπάθεια και σταδιακή και 

προγραμματισμένη ανάμειξη στις πιο πάνω δραστηριότητες. 

Αυτό καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την αποφασιστική στροφή των 

ελληνικών τραπεζών προς την κατεύθυνση της σταδιακής διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων πιθανών πελατών τους, 

όταν ο ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές αγορές θα έχει γίνει πραγματικά 

πολύ έντονος. Για παράδειγμα, οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν πλέον 

να αγνοούν τον τεράστιο όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 

καθημερινά στις διεθνείς αγορές χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίων, 

με τη χρησιμοποίηση των νέων χρηματοπιστωτικών μέσων. Θα πρέπει να 

αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά και σε αυτούς τους τομείς, ώστε μετά από 

1. Τα υποκαταστήματα της Εθνικής στη Γερμανία ή της Κτηματικής στις 
ΗΠΑ ιδρύθηκαν για να προσελκυθούν οι καταθέσεις των Ελλήνων μετανα
στών στην ελληνική οικονομία και σε πολύ μικρότερο βαθμό για να 
επεκταθούν οι δραστηριότητες αυτών των τραπεζών στις διεθνείς αγορές, 
με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικών κερδών. 
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κάποιο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία. 

Ένας πρόσφορος διεθνώς τρόπος για την πραγματοποίηση αυτών των 

επιδιώξεων είναι η ανάπτυξη στενών επιχειρηματικών δεσμών με εξειδικευ

μένους διεθνείς οργανισμούς, από τους οποίους είναι δυνατό να εξασφαλι

στεί η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και οργάνωση και να αναπτυχθεί 

ένα σημαντικό μέρος του αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού. 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ευαισθητοποιηθεί προς τις πιο πάνω 

κατευθύνσεις. Ειδικότερα η Εθνική Τράπεζα, όπως τονίζεται στην ετήσια 

έκθεση του διοικητή της, έχει θέσει την περαιτέρω διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων της και την ενίσχυση της παρουσίας της σε σημαντικές 

αγορές του εξωτερικού, ως έναν από τους πιο βασικούς στόχους της ενόψει 

του 19921. Αυτό θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί, εκτός των άλλων, και 

με την προώθηση μιας πολιτικής στενής συνεργασίας με μεγάλες τράπεζες 

του εξωτερικού, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με συμμετοχή στο κεφάλαιο, 

ή και ανταλλαγή μικρού πακέτου μετοχών, όπως έχει γίνει στην περίπτωση 

άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών2. Θα επιδιωχθεί επίσης η δημιουργία κοινών 

θυγατρικών με ξένες τράπεζες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε βάση 

αμοιβαιότητας και διασύνδεσης των οικονομικών συμφερόντων τους σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 3 . 

Μια γενική παρατήρηση στα πιο πάνω είναι ότι η ταχύτητα με την 

οποία κινούνται οι ελληνικές τράπεζες προς την κατεύθυνση της ουσιαστι

κής διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους είναι εξαιρετικά βραδεία, 

συγκριτικά με τις εξελίξεις που σημειώνονται στα χρηματοπιστωτικά 

συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε κάθε περίπτωση, για να επιτευχθεί 

ουσιαστική πρόοδος και προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης, θα πρέπει 

1. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Εθνικής για το έτος 1989. 
2. Βλέπε το Κεφάλαιο 6. 
3. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της 

Εθνικής για το 1989. 
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πρώτα να σημειωθούν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, 

ιδιαίτερα των κρατικών τραπεζών, και να έχει προχωρήσει σε σημαντικό 

βαθμό η επίλυση άλλων, πιο πιεστικών προβλημάτων (οργανωτική αναδιάρ

θρωση και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, εξυγίανση των χαρτοφυλακίων, 

εξειδίκευση στα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα και αναβάθμιση του υπάρ

χοντος προσωπικού, ενίσχυση της στελέχωσης με την πρόσληψη νέων, 

υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων στελεχών κ.λπ.)1. 

1.2.5. Περιορισμοί ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια και το συντελε

στή φερεγγυότητας 

Η σημαντική απορρύθμιση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων που 

προαναφέρθηκε, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, 

την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και τα μεγάλα ανοίγματα που είχαν 

δημιουργήσει πολλά τραπεζικά ιδρύματα με τη δανειστική τους πολιτική 

προς υπερχρεωμένες χώρες και σε ορισμένους κλάδους με προβλήματα 

επιβίωσης, οδήγησαν τις διεθνείς νομισματικές αρχές στο συμπέρασμα ότι 

κάποιες νέες κοινές ρυθμίσεις θα έπρεπε να επιβληθούν, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνοποιημένων τραπεζών. 

Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών 

υιοθετήθηκε η πρόταση της Επιτροπής Cooke με την οποία καθορίζονται, 

με σημαντική λεπτομέρεια, τα στοιχεία που αποτελούν τα ίδια κεφάλαια 

των τραπεζών οι οποίες ασκούν δραστηριότητες στη διεθνή αγορά, καθώς 

και συγκεκριμένοι συντελεστές φερεγγυότητας των τραπεζών οι οποίοι 

προβλέπεται από εδώ και πέρα να αποτελέσουν τον κύριο περιοριστικό 

1. Βλέπε το Κεφάλαιο 6. Βλέπε επίσης την Έκθεση του Διοικητή της 
Εθνικής για τα έτη 1987, 1988 και 1989. 
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παράγοντα στην επέκταση του ενεργητικού αυτών των τραπεζών . 

1.3. Πληθωρισμός, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980, τα ποσοστά πληθωρισμού στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ 

παρέμειναν σε σχετικά υψηλά και σε διακυμαινόμενα επίπεδα. Σε ορισμένες 

μάλιστα περιόδους, οι διακυμάνσεις στα ποσοστά πληθωρισμού ήταν 

σχετικά μεγάλες. Αυτό δημιούργησε κάποια αδυναμία για την ακριβή 

πρόβλεψη των εξελίξεων του πληθωρισμού ακόμα και στο άμεσο μέλλον. Οι 

πληθωριστικές προσδοκίες δεν εξαφανίστηκαν σε πολλές χώρες, ακόμα και 

στην περίοδο του σχετικά χαμηλού πληθωρισμού, 1983-1988. 

Η αστάθεια στα ποσοστά πληθωρισμού οδήγησε, όπως ήταν αναμενό

μενο, σε μεγάλη αστάθεια των ονομαστικών επιτοκίων. Έτσι, ενώ στις 

δεκαετίες του 1950 και του 1960 ετήσιες μεταβολές στα επιτόκια μίας ή δύο 

ποσοστιαίων μονάδων εθεωρούντο σημαντικό γεγονός, στις δεκαετίες του 

1970 και του 1980 διακυμάνσεις στα επιτόκια αρκετών ποσοστιαίων μονάδων 

σε μηνιαία ή και εβδομαδιαία βάση έχουν πραγματικά καταστεί συνηθισμένα 

φαινόμενα. Για παράδειγμα, στην περίοδο 1970-1986, τα βραχυχρόνια 

επιτόκια στην Αμερική διακυμάνθηκαν μεταξύ 5% και 18%, ενώ τα 

μακροχρόνια επιτόκια διακυμάνθηκαν μεταξύ 5% και 14%. Παρόμοιες 

διακυμάνσεις σημειώθηκαν και στα επιτόκια άλλων νομισμάτων^. Ό σ ο 

μεγαλύτερες ήταν οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού των συγκεκριμένων 

χωρών τόσο μεγαλύτερες ήταν και οι διακυμάνσεις στα ονομαστικά 

επιτόκια. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 5 της παρούσας 
μελέτης. Βλέπε επίσης, Will Ollard (March 25, 1989) και Neil Osborn and 
Garry Evans (July 1988). 

2. Βλέπε Boris Antl (1988). 
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Ακόμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις σημειώνονται στην ίδια περίοδο στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων των αναπτυγμένων χωρών, τα 

περισσότερα από τα οποία, μετά την κατάργηση του συστήματος του 

Bretton Woods, διακυμαίνονται στην αγορά, είτε τελείως ελεύθερα είτε 

κάτω από τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις των νομισματικών αρχών της κάθε 

χώρας. Η δημιουργία του ΕΝΣ και κάποιες άλλες προσπάθειες για σχετική 

σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν έχουν λύσει μέχρι 

σήμερα το πρόβλημα. 

Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει στις ευρωπαϊκές χώρες 

ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο, αυτό της αντίστροφης ισχυρής σχέσης 

ανάμεσα στο επίπεδο των επιτοκίων και στο ύψος της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του νομίσματος μιας συγκεκριμένης χώρας. Ιδιαίτερα στις χώρες 

που ανήκουν στο Μηχανισμό των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) του 

ΕΝΣ, η σχέση αυτή έχει πάρει τη μορφή μιας αντίστροφης τάσης ανάμεσα 

σε μια σχετικά σταθεροποιημένη μεταβλητή, της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, και μιας εξαιρετικά ασταθούς μεταβλητής, που είναι τα επιτόκια. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο περισσότερο σταθεροποιείται η μία 

μεταβλητή τόσο περισσότερο αυξάνει η αστάθεια της άλλης, στο βαθμό που 

δεν προχωρά ικανοποιητικά η εναρμόνιση των οικονομικών πολιτικών και 

η δημιουργία κοινού νομίσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χώρες 

εκείνες των οποίων το νόμισμα είναι σχετικά ισχυρό αντιμετωπίζουν 

συνήθως ένα καθεστώς σχετικά χαμηλών επιτοκίων, ενώ οι χώρες οι οποίες 

έχουν τη φήμη ότι είναι περισσότερο επιρρεπείς προς τον πληθωρισμό 

αντιμετωπίζουν, σε ένα καθεστώς σταθεροποιημένων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, σχετικά υψηλά επιτόκια. Αυτά είναι αναγκαία για να κρατήσουν 

την ισοτιμία στα προκαθορισμένα επίπεδα 1 . 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Τραπεζική (Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 1989). 
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Από την άλλη μεριά, διαφορετική είναι η κατάσταση σε χώρες όπως η 

Ελλάδα, των οποίων η οικονομική πολιτική κυριαρχείται από το τεράστιο 

έλλειμμα του δημόσιου τομέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανάγκη για 

χρηματοδότηση του ελλείμματος, σε συνδυασμό με την επίδραση του στον 

πληθωρισμό, συνεπάγονται τη διοικητική επιβολή εξαιρετικά υψηλών και 

αυξανόμενων θετικών επιτοκίων. Η κατάσταση αυτή οδηγεί ταυτόχρονα και 

σε υπερτίμηση της ισοτιμίας. Όσο δε αυξάνουν οι δαπάνες εξυπηρέτησης 

του δημόσιου χρέους τόσο αυξάνουν τα ελλείμματα και το χρέος, πράγμα 

που δημιουργεί προσδοκίες για ακόμα υψηλότερα επιτόκια και πληθωρισμό 

και για ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια1. 

Ως συνέπεια των πιο πάνω, έχουν αυξηθεί σημαντικά στην υπό συζήτηση 

περίοδο οι κίνδυνοι, τόσο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και για 

τους αποταμιευτές και τους δανειζόμενους, από τις διακυμάνσεις των 

επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Απότομες μεταβολές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι δυνατό να εξαλείψουν τελείως τα κέρδη 

από την επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες 

συμμετέχουν στις διεθνείς συναλλαγές πραγματοποιώντας εισαγωγές ή 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ή καταφεύγουν στη διεθνή αγορά για 

δανεισμό ή για τοποθέτηση των διαθεσίμων τους ή, τέλος, πραγματοποιούν 

άμεσες και έμμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει 

δημιουργήσει μια μεγάλη σειρά νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, η αγορά 

για τα οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με εξαιρετικά γρήγορους 

ρυθμούς2. 

1. Βλέπε Δ. Μαρούλης (1989) και Α. Ize & G. Ortiz (June 1987). 
2. Βλέπε το Κεφάλαιο 3 πιο κάτω. 
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1.4. Η ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογι

στών και επικοινωνίας 

Ο κανόνας της πληροφορικής έχει αντικαταστήσει τον κανόνα χρυσού 

ως τη βάση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος1. 

Η επιστημονική πρόοδος στην τεχνική της επικοινωνίας έχει δημιουρ

γήσει ένα τελείως νέο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο 

βασίζεται στην απίστευτα γρήγορη ροή της πληροφορίας σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

Οι σημερινές επικοινωνίες δίνουν τη δυνατότητα της άμεσης πληροφό

ρησης για τις εξελίξεις στις αγορές σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη 

και εξασφαλίζουν ότι το χρήμα μετακινείται σε οποιαδήποτε από αυτές τις 

περιοχές αντιδρώντας στις πληροφορίες ή την παραπληροφόρηση της 

τελευταίας στιγμής. 

Νέα και εύκαμπτα συστήματα τηλεπικοινωνιών, τα οποία επιτρέπουν 

την αξιόπιστη μετάδοση μηνυμάτων με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες , σε 

συνδυασμό με την εξαιρετικά αυξημένη δυναμικότητα των micro- και των 

mini-computers (μέσω της χρησιμοποίησης της μικροηλεκτρονικής 

τεχνολογίας) και τη δημιουργία σύνθετων λογισμικών συστημάτων software 

για την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυγμένων συστημάτων των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και την αποτελεσματικότερη οργάνωση των διαδικασιών 

προσφοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, έχουν συμβάλει στη 

σημαντική αύξηση της δυνατότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να 

οργανώνουν καλύτερα τη λειτουργία τους και να προσφέρουν υψηλότατου 

επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες τους. Έχουν επίσης συμβάλει στην 

1. Η διαπίστωση αυτή έγινε από τον Walter Wriston, πρώην πρόεδρο της 
Citicorp. Βλέπε Adr. Hamilton (1986), σελ. 30. 

2. Με την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας, των οπτικών ινών, των 
τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων κ.λπ. 
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εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην αγορά χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και στη σημαντική μείωση των εμποδίων εισόδου νέων ιδρυμά

των, χρηματοπιστωτικών ή μη, ακόμα και στους τομείς προσφοράς 

υπηρεσιών διενέργειας πληρωμών, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν 

κάτω από την κυριαρχία μόνο των εμπορικών τραπεζών, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι μόνο αυτές διέθεταν εκτεταμένα δίκτυα υποκαταστημάτων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σημαντικές οικονομίες κλίμακος, και 

επομένως εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών, παρατηρούνται σήμερα 

περισσότερο στα συστήματα software που διαθέτει ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, δηλαδή στις δυνατότητες που έχει αναπτύξει για τον προγραμματι

σμό ολοκληρωμένων συστημάτων, παρά στα μηχανικά μέρη των συστημάτων 

προσφοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (hardware). 

Η κύρια τάση όσον αφορά το software είναι προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων στα οποία είναι δυνατό να 

αυτοματοποιηθεί, σε ένα ενιαίο σύστημα, η διαδικασία προσφοράς πολλών 

τραπεζικών προϊόντων. Παλαιότερα, όταν μια εταιρεία software ανακοίνωνε 

ότι είχε κατασκευάσει ένα "τραπεζικό σύστημα", εννοούσε ότι είχε 

αυτοματοποιήσει τη διαδικασία μιας τραπεζικής δραστηριότητας, π.χ., τη 

διενέργεια των συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος. Σήμερα, τα 

"τραπεζικά συστήματα" που προσφέρονται στην αγορά είναι σε θέση, 

λειτουργώντας με βάση έναν κεντρικό κατάλογο πληροφοριών γύρω από το 

σύνολο των λογαριασμών της τράπεζας, να προσφέρουν αυτοματοποιημένα 

και "ολοκληρωμένα" πολλές τραπεζικές δραστηριότητες. 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα software έχουν μεγάλη σημασία, γιατί 

αποτελούν το κύριο εργαλείο για τη μετακίνηση από το σύστημα διενέργει

ας των τραπεζικών εργασιών με βάση τον τραπεζικό λογαριασμό (account-

driven banking), στο σύστημα διενέργειας των εργασιών με βάση το γενικό 

λογαριασμό κατά πελάτη (customers-driven systems). Στο πρώτο, οι 

διάφοροι λογαριασμοί των πελατών κρατούνται χωριστά και εμφανίζονται 
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απλώς σαν μια σειρά κωδικών αριθμών. Στο δεύτερο, όλες οι πληροφορίες 

για τους λογαριασμούς ενός συγκεκριμένου πελάτη θα είναι διαθέσιμες με 

το πάτημα ενός πλήκτρου1. 

Οι τεράστιες μεταβολές στον τομέα του χρηματοπιστωτικού συστήμα

τος οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική επανάσταση η οποία 

έχει συντελεστεί τόσο στον τομέα της οργάνωσης και της λειτουργίας 

αυτών των ίδιων των τραπεζικών ιδρυμάτων, και γενικά της προσφοράς 

διαμεσολαβητικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όσο και στον τομέα της 

οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών χρήματος, κεφαλαίου και συναλλάγ

ματος. 

1.4.1. Τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της προσφοράς διαμεσο

λαβητικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

Ο ρόλος της τράπεζας επαναπροσδιορίζεται ως ρόλος μιας εταιρείας 

προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών2. 

Σε αυτό το σχέδιο, η τεχνολογία αποτέλεσε το μέσο των ραγδαίων 

μεταβολών στην αγορά, αλλά επίσης και το μέσο με το οποίο πραγματοποι

ήθηκε η ανάπτυξη στους σημαντικούς τομείς των τραπεζικών εργασιών. Πιο 

συγκεκριμένα, οι τράπεζες συγκεντρώνουν τις προσπάθειες τους για χρήση 

της προηγμένης τεχνολογίας σε τρεις βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων 

τους. Στον τομέα της διεκπεραίωσης των εργασιών και της διοίκησης της 

ίδιας της τράπεζας, στον τομέα των χονδρικών τραπεζικών εργασιών και 

στον τομέα των λιανικών τραπεζικών εργασιών, ειδικότερα δε της 

λειτουργίας του συστήματος πληρωμών. 

1. Βλέπε Alan Cane (November 10, 1988). 
2. Βλέπε Adr. Hamilton (1986), σελ. 31. 
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Α. Τομέας διεκπεραίωσης των εργασιών και της διοίκησης της 

τράπεζας 

Παραδοσιακά, το κύριο μέρος του προσωπικού των τραπεζών ασχολείτο 

με τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, ενώ ελάχιστο μόνο μέρος αυτού του 

προσωπικού ασχολείτο με την προσέλκυση πελατών. Θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι οι τράπεζες λειτουργούσαν (ή ήταν υποχρεωμένες να λειτουρ

γούν), δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον εαυτό τους μάλλον παρά στους 

πελάτες τους. 

Σήμερα, στις αναπτυγμένες οικονομίες, αλλά και σε πολλές αναπτυσσό

μενες, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

έχει αλλάξει ριζικά αυτή την κατάσταση. Η μεγάλη γραφειοκρατία, που 

αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των τραπεζών, 

έχει περιοριστεί σημαντικά με τη χρήση των εξαιρετικά προηγμένης 

μορφής κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (mainframes)1, καθώς και με 

τη χρήση των micro- και mini-computers. Επιπροσθέτως οι διαδικασίες 

διεκπεραίωσης των βασικών εργασιών των τραπεζών μετακινήθηκαν σε 

κέντρα διαχείρισης πέρα από τα υποκαταστήματα. Με αυτό τον τρόπο, τα 

υποκαταστήματα μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε κέντρα προώθησης 

των πωλήσεων των παλαιών και νέων υπηρεσιών που προσφέρει η τράπεζα. 

Ίσως η πιο σημαντική τεχνολογική μεταβολή στην περίπτωση των 

τραπεζών υπήρξε η εγκατάσταση των συστημάτων πραγματικού χρόνου (real 

time), αυτόματης (on-line) διεκπεραίωσης των συναλλαγών (OLTP), 

1. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως έχει τονιστεί πρόσφατα από το 
Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, αν δεν υπήρχαν οι κεντρικοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές των τραπεζών, οι βρετανικές τράπεζες θα έπρεπε 
να απασχολούν ολόκληρο τον πληθυσμό της Αγγλίας για να μπορούν να 
πραγματοποιούν με την ίδια αποτελεσματικότητα τις σημερινές τους 
εργασίες. Βλέπε Will OUard (March 25, 1989), σελ. 30. 
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επιπροσθέτως των παραδοσιακών συστημάτων διεκπεραίωσης των 

συναλλαγών κατά το τέλος της ημέρας. Τα συστήματα on-line συνεπάγονται 

μια συνεχή σύνδεση ανάμεσα στον υπολογιστή και στο χρήστη, ενώ ο όρος 

real time σημαίνει ότι οι εντολές του χρήστη εκτελούνται από τον 

υπολογιστή τη στιγμή που δίνονται και το τελικό αποτέλεσμα επανέρχεται 

αυτόματα στην οθόνη. 

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού ήταν το αποτέλεσμα ενός σημαντι

κού άλματος που σημειώθηκε στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, με το οποίο έγινε δυνατή η διασύνδεση του 

κεντρικού υπολογιστή των τραπεζών, μέσω ενός προηγμένου τηλεφωνικού 

δικτύου, με τα τερματικά τα οποία ήταν τοποθετημένα στα υποκαταστήματα 

των τραπεζών ή αργότερα και σε άλλα σημεία εκτός των υποκαταστημάτων 

(ATMs, τερματικά στα σημεία πωλήσεων κ.λπ.). Η on-line σύνδεση των 

τραπεζικών υποκαταστημάτων άρχισε στις ΗΠΑ από το 1970 ή και 

νωρίτερα, και οι πρώτες εφαρμογές αφορούσαν κυρίως τη συγκέντρωση των 

λογιστικών δεδομένων και την εισαγωγή και παροχή πληροφοριών και 

δεδομένων. Ιδιαίτερη σημασία είχε η εφαρμογή αυτής της νέας τεχνολο

γίας, για τη σημαντική βελτίωση ή τη δημιουργία νέων πληροφοριακών 

συστημάτων διοίκησης (management information systems). 

Γενικά η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αυτοματοποίηση 

του τομέα διεκπεραίωσης των εργασιών της τράπεζας είναι σημαντική. 

Υπάρχουν όμως ακόμα και σήμερα ορισμένα γραφειοκρατικά προβλήματα 

τα οποία αποδείχτηκαν εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεραστούν. Ιδιαίτερη 

μνεία ως προς αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει για το σύστημα των 

επιταγών, το οποίο λειτουργεί σε πολλές χώρες και έχει αντικαταστήσει 

σε μεγάλο βαθμό το σύστημα πληρωμών σε μετρητά. Η διαχείριση του 

συστήματος αυτού και ο διακανονισμός των επιταγών εξακολουθούν να 

απορροφούν σε πολλές χώρες ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος των λειτουργι-
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κών δαπανών των τραπεζών και της παραγωγικής τους προσπάθειας . 

Το κόστος διαχείρισης των επιταγών είναι εξαιρετικά υψηλό στην 

Αμερική και στην Αγγλία για διαφορετικούς όμως λόγους στην κάθε μία 

από αυτές. Στην Αμερική οι τράπεζες επιστρέφουν τις επιταγές στον 

εκδότη τους. Στην Αγγλία κάθε εμπορική τράπεζα πρέπει ακόμα και 

σήμερα να παραδώσει τις επιταγές άλλων τραπεζών (στην αρχική τους 

χάρτινη μορφή) στις συγκεκριμένες τράπεζες για να πληρωθεί. Έχει 

καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα 

προβλήματα αυτά με τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού χρήματος. Από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1960, εμφανίζονται οι πρώτες τάσεις προς την 

εξέλιξη σε μια κοινωνία, η οποία όχι μόνο δεν θα χρησιμοποιούσε στις 

συναλλαγές της χρήμα, αλλά θα έπαυε να έχει ανάγκη και της χρήσης των 

χάρτινων πιστοποιητικών, όπως ήταν οι επιταγές (paperless society)2. 

Σήμερα το τέρμα αυτής της πορείας δεν είναι ακόμα εμφανές, παρά την 

τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Παραμένουν ακόμα πολλά προβλήμα

τα, τα οποία αφορούν κυρίως την ασφάλεια των συναλλαγών, την επίλυση 

νομικών προβλημάτων, την αδυναμία προώθησης της συνεργασίας μεταξύ 

των τραπεζών και, σε μικρότερο βαθμό, τεχνολογικές αδυναμίες. 

Τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (EFT) που έχουν 

τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι σήμερα έχουν κυρίως σχέση με τη 

1. Ως προς αυτό το σημείο θα μπορούσε να θεωρήσει κανένας ευνοϊκό 
στοιχείο για τις ελληνικές τράπεζες, το γεγονός ότι το σύστημα των 
επιταγών δεν έχει αναπτυχθεί ουσιαστικά μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Το 
ίδιο άλλωστε συνέβη και στην Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να 
υιοθετηθεί σήμερα ένα σύγχρονο Εθνικό Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών, 
με το οποίο να πραγματοποιηθεί η κατευθείαν μετάβαση από τό απηρχαιω
μένο και δαπανηρό σύστημα πληρωμών με μετρητά στο ηλεκτρονικό χρήμα, 
χωρίς να υπάρχει ανάγκη μετατροπής των συναλλαγών από το χώρο της 
επιταγής. Βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988). 

2. Βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988), Ν. Σαλμάς (Α' Τριμηνία 
1985) και J.R.S. Revel (1983). 

120 



λογιστική παρακολούθηση της κίνησης των λογαριασμών των πελατών μέσα 

στις ίδιες τις τράπεζες. Αλλά οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των διάφορων 

τραπεζών δεν συνδέονται συνήθως άμεσα μεταξύ τους. Για να διευκολυνθεί 

η κατάσταση, χρησιμοποιούνται ειδικές μαγνητικές ταινίες στις οποίες 

αποθηκεύονται τα δεδομένα και οι οποίες μεταφέρονται από τον έναν 

υπολογιστή στον άλλον. 

Τα περισσότερα οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίηση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών θα μπορούσαν να ήταν εξασφαλισμένα με την 

εφαρμογή του πιο πάνω συστήματος, αν δεν εξακολουθούσε να υπάρχει η 

ανάγκη για την παράλληλη μεταφορά των χάρτινων πιστοποιητικών 

(αποδείξεων, επιταγών κ.λπ.) από τη μια τράπεζα στην άλλη. Αυτά τα 

χάρτινα πιστοποιητικά χρειάζονται για να επιβεβαιωθεί η υπογραφή των 

συμβαλλομένων σε μια συναλλαγή και για να διατηρηθούν αποθηκευμένα είτε 

από τον πιστωτή είτε από το χρεώστη. 

Αυτή ακριβώς η διαδικασία της μεταφοράς των επιταγών και των άλλων 

αποδεικτικών μεταφοράς κεφαλαίων και της συνεχούς διαλογής και 

κατανομής κατά τράπεζες και γενικά της διαχείρισης τους, προσθέτει 

σημαντικά στο κόστος λειτουργίας των τραπεζών. Αυτό το κόστος θα 

μπορούσε να αποφευχθεί, αν τα χάρτινα αυτά αποδεικτικά στοιχεία ήταν 

δυνατό να παρακρατούνται από το πρώτο υποκατάστημα τράπεζας στο 

οποίο θα κατετίθεντο και στο οποίο θα αποθηκεύονταν. Από εκεί και πέρα, 

ο διακανονισμός θα λάβαινε χώρα με μεταβίβαση εντολών μέσω των 

συστημάτων επικοινωνίας, χωρίς την άμεση μεταφορά χαρτιού. Αυτή η 

διαδικασία έχει ονομαστεί διεθνώς κολόβωση (truncation) . 

Εδώ και μερικά χρόνια, οι τράπεζες χωρών εκτός από τις ΗΠΑ έχουν 

1. Βλέπε J.R.S. Revel (1983), σελ. 17. Για μια λεπτομερή ανάλυση των 
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με την είσοδο της ηλεκτρονικής στις 
συναλλαγές και τη διενέργεια αυτών των συναλλαγών χωρίς υπογραφές των 
συμβαλλομένων, βλέπε Γ.Γ. Μουργέλας (Γ' Τριμηνία 1987). 
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πάψει να επιστρέφουν τις πληρωμένες επιταγές στους πελάτες, και ως 

προς αυτή την υπόθεση η αντίδραση εκ μέρους των πελατών ήταν πολύ 

περιορισμένη. Συστήματα "κολόβωσης επιταγών" (cheque truncation) έχουν 

εισαχθεί στο Βέλγιο, στη Σουηδία και στη Δανία και φαίνεται να λειτουρ

γούν χωρίς προβλήματα. Το σύστημα βέβαια εφαρμόζεται για επιταγές 

ονομαστικής αξίας κατώτερης ενός συγκεκριμένου ποσού. Σημαντικά 

βήματα για την εφαρμογή των πιο πάνω συστημάτων έχουν γίνει στη 

Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία1. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίστηκε, 

η πορεία προς μια κοινωνία όπου όλες οι συναλλαγές θα γίνονται με 

ηλεκτρονικές εντολές και στην οποία η χρήση χάρτινων αποδεικτικών 

μέσων θα έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, πρόκειται να είναι μάλλον 

μακρόχρονη2. 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, διαθέτοντας υψηλής στάθμης τεχνολογική 

υποδομή, · έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν στον τομέα της προσφοράς 

υπηρεσιών διεκπεραίωσης εργασιών (processing business). Οι υπηρεσίες 

αυτές, π.χ., η λειτουργία ενός συστήματος αυτόματων ταμειακών μηχανών, 

είναι το ίδιο ελκυστικές για τις τράπεζες, όπως οι υπηρεσίες παροχής 

επιχειρηματικών συμβουλών. Καμιά από αυτές τις δύο δεν απαιτεί μεγάλες 

ποσότητες ιδίων κεφαλαίων. Στις ΗΠΑ οι τράπεζες αντιμετωπίζουν σε αυτό 

1. Οι βρετανικές τράπεζες αποφάσισαν πρόσφατα να προσπαθήσουν να 
μετακινήσουν το αρχικό μέρος της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των 
επιταγών εκτός των υποκαταστημάτων, σε κέντρα διαλογής, ελευθερώνοντας 
με αυτό τον τρόπο χώρο στα υποκαταστήματα για προώθηση των πωλήσεων. 

Το βρετανικό σύστημα επιταγών βρίσκεται στο στάδιο της μετατροπής 
του σε ηλεκτρονικό σύστημα, όπως ακριβώς έχει συμβεί και με τις μεγάλες 
διατραπεζικές συναλλαγές. Αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός 
ότι οι βρετανικές τράπεζες έχουν ξοδέψει μεγάλα ποσά σε συστήματα 
διεκπεραίωσης χάρτινων επιταγών, πράγμα που δημιουργεί πρόσθετες 
δυσκολίες στις τράπεζες, αφού θα πρέπει ουσιαστικά να αποφασίσουν να 
ξεγράψουν αυτή την επένδυση. 

2. Βλέπε J.R.S. Revel (1983), σελ. 18. 
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τον τομέα σκληρό ανταγωνισμό από μη τράπεζες, όπως η General Motors 

Electric Data Systems και η First Data. Η τελευταία είναι θυγατρική της 

American Express1. 

Β. Λιανικές τραπεζικές εργασίες 

Η τεχνολογία αποτέλεσε το όχημα της μεταφοράς στον καταναλωτή 

μιας ευρείας σειράς νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σε αγορές όπως 

αυτές των ΗΠΑ, όπου οι νόμοι τύπου McFadden απαγόρευαν την ομαλή και 

με οικονομικό κόστος επέκταση των μεγάλων τραπεζών σε όλες τις 

περιοχές της χώρας, η τεχνολογία βοήθησε αυτές τις τράπεζες να 

προσφέρουν διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στις περιοχές που ήταν 

απαγορευμένη η άμεση εγκατάσταση και τους έδωσε τη δυνατότητα να 

ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στην αγορά λιανικών τραπεζικών εργασιών2. 

Γενικά στη σημερινή εποχή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα 

σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί το 

εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα 

στην αγορά και για να εκσυγχρονιστούν και οι υπόλοιπες (εκτός της 

διεκπεραίωσης των εργασιών) πλευρές της επιχειρηματικής τους δραστη-

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 12. 
2. Το παράδειγμα της Citicorp είναι χαρακτηριστικό. Ξόδεψε δεκάδες 

εκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξει το δικό της σύστημα των Αυτόματων 
Ταμιακών Μηχανών και για να επενδύσει σε συστήματα κεντρικών 
υπολογιστών ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί τον τεράστιο όγκο των 
πληροφοριών και των διακανονισμών που κατακλύζουν μια σύγχρονη 
τράπεζα. Προσπάθησε επίσης να πλησιάσει τον καταναλωτή μέσω του 
ταχυδρομείου, των πιστωτικών καρτών και του τηλεφώνου. Τα μεγάλα και 
εκτεταμένα δίκτυα υποκαταστημάτων ενδιέφεραν λιγότερο τη Citicorp, από 
ό,τι η προσπάθεια να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την τεχνολογία και τις 
επικοινωνίες για να αναπτύξει ιδιαίτερα τις εργασίες της προσφοράς 
υπηρεσιών προς τους ιδιώτες. 
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ριοτητας. 

Κύρια πηγή κόστους στις σημερινές τράπεζες δεν είναι η διεκπεραίωση 

των εργασιών τους αυτή καθεαυτή (η οποία όπως τονίστηκε πιο πάνω έχει 

σχεδόν πλήρως αυτοματοποιηθεί), αλλά η πλευρά των τραπεζών που 

ασχολείται με την προσφορά νέων υπηρεσιών και με την προσέλκυση 

πελατών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας McKinsey, το 70%-80% του 

κόστους των αμερικανικών τραπεζών προέρχεται σήμερα από την πλευρά 

των δοσοληψιών τους με τους πελάτες1. 

Η νέα τεχνολογία έχει βοηθήσει σημαντικά τις τράπεζες να προσφέ

ρουν περισσότερες και πιο εξελιγμένες χρηματοπιστωτικές και άλλες 

υπηρεσίες προς τους ιδιώτες. Χρησιμοποιώντας εντατικότερα τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα νέα συστήματα επικοινωνιών, στους 

τομείς των εργασιών τους προς τους ιδιώτες, οι τράπεζες στις αναπτυγμέ

νες χώρες έχουν καταφέρει να επαναστατικοποιήσουν τις εργασίες τους. 

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια έχουν αποδυθεί σε μια έντονη προσπάθεια 

διάδοσης του πλαστικού χρήματος (πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες) των 

αυτόματων ταμειακών μηχανών (ATMs), της προσφοράς χρηματοπιστω

τικών υπηρεσιών στο σπίτι ή το κατάστημα (home banking), της 

ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στα σημεία της πώλησης (EFTPOS)2 

κ.λπ. Τέλος, οι τράπεζες καταβάλλουν έντονη προσπάθεια να αυτοματοποιή

σουν την παροχή και άλλων παραδοσιακών ή μη τραπεζικών εργασιών. Για 

παράδειγμα, επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

για να διακανονίζουν στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές επιστολές και άλλες 

εργασίες. 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 11. 
2. Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων αυτών των σύγχρονων μορφών 

προσφοράς τραπεζικών εργασιών προς τους ιδιώτες, βλέπε J.R.S. Revel 
(1983). Βλέπε επίσης Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988) και Ν. Σαλμάς (Γ' 
Τριμηνία 1987). 
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Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα νέα συστήματα μικρών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (mini-computers) τα οποία εισάγονται σήμερα 

από πολλές τράπεζες για την αυτοματοποίηση των εργασιών των υποκατα

στημάτων τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη1. 

Το κλειδί γι' αυτά τα νέα συστήματα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί 

αποκλειστικά για να εξυπηρετήσουν τα υποκαταστήματα, είναι η έννοια της 

κατανεμημένης επεξεργασίας (distributed processing). Κύρια συμβολή τους 

είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της πληροφορίας στο σημείο 

ακριβώς όπου χρειάζεται. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες της τελευταίας 

στιγμής, η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και οι παραγγελίες των 

πελατών μπορούν να εκτελεστούν αμέσως στο υποκατάστημα. 

Οι mini-computers που χρησιμοποιούνται στα υποκαταστήματα είναι 

κάτι ενδιάμεσο μεταξύ των κεντρικών υπολογιστών (mainframes), οι οποίοι 

δεν αφήνουν καμιά δυνατότητα αυτονομίας στα υποκαταστήματα, και των 

micro-computers οι οποίοι δεν επιτρέπουν στα τοπικά διοικητικά στελέχη 

να έχουν μια πλήρη εικόνα και τη δυνατότητα να ασκήσουν ικανοποιητικό 

έλεγχο, γύρω από τις εργασίες του υποκαταστήματος. 

Ένας τυπικός mini-computer έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι 

σε θέση να χρησιμοποιηθεί σαν ένας ελεγκτικός μηχανισμός του υποκατα

στήματος. Είναι σε θέση να διατηρεί φακέλους πελατών και να υποστηρίζει 

έναν αριθμό σταθμών εργασίας οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στα ταμεία 

και στα σημεία πωλήσεων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που προσφέ

ρει το υποκατάστημα. 

Αυτά τα νέα συστήματα τακτοποιούν και διατηρούν στοιχεία κατά ένα 

πολύ πιο χρήσιμο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Οι πληροφορίες αποθη

κεύονται ηλεκτρονικά κατά πελάτη (και όχι κατά λογαριασμό). Αυτό δίνει 

τη δυνατότητα στον υπεύθυνο παροχής δανείων να βλέπει αυτόματα όλες τις 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε D. Jones (April 1987). 

125 



σχέσεις του πελάτη με την τράπεζα και επομένως να παίρνει πολύ πιο 

τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η διοίκηση είναι σε θέση να δει ακριβώς ποιοι 

λογαριασμοί, ποιοι πελάτες και ποιες υπηρεσίες είναι κερδοφόρες και με 

βάση αυτή τη γνώση να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για τις επιβαρύν

σεις και τους όρους που επιβάλλει στους πελάτες. 

Πληροφορίες για συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα είναι 

δυνατό να παρέχονται στο προσωπικό πωλήσεων με το πάτημα ενός 

πλήκτρου. Μια τυπική χρήση αυτής της ευκολίας είναι η παρακίνηση και η 

διευκόλυνση του προσωπικού να συμμετέχει στην προσπάθεια της τράπεζας 

για την παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, μια ταξιδιωτική 

επιταγή σε κάποιο πελάτη μπορεί να συνδυαστεί με την πώληση ταυτόχρο

να και μιας ασφάλειας διακοπών. 

Οι πελάτες καθοδηγούνται να χρησιμοποιούν τα self service τερματικά 

με τα οποία είναι εξοπλισμένο ένα σύγχρονο υποκατάστημα. Τέτοια είναι 

τερματικά παροχής καταστάσεων κίνησης λογαριασμών (statement printers), 

ταχύτατες μηχανές διανομής μετρητών (cash dispensers) και τερματικά 

παροχής διάφορων άλλων τραπεζικών υπηρεσιών, όπως δάνεια και 

ασφάλειες (interactive video-disk terminals)1. 

Ό λ α αυτά γίνονται σε μια εποχή κατά την οποία η στρατηγική των 

τραπεζών έναντι των δικτύων υποκαταστημάτων που διαθέτουν έχει αλλάξει 

ουσιαστικά. Αυτά τα τελευταία δεν είναι πια σήμερα τα αναγκαστικά 

απομεινάρια του παρελθόντος, αλλά καταστήματα παροχής χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών αναγκαία για τις τράπεζες, ιδιαίτερα αν είναι εξοπλισμένα 

με τον απαραίτητο εξοπλισμό mini-computers2. 

Ό σ ο περισσότερο οι τράπεζες αυτοματοποιούν τις εργασίες τους τόσο 

λιγότερο θα είναι σε θέση να κερδίζουν χρήματα με παραδοσιακούς τρόπους 

1. Βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988). 
2. Βλέπε D. Jones (April 1987) και Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 45. 
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(μεγάλα spreads, υστέρηση ανάμεσα στην ημερομηνία λήψης μιας εντολής 

πληρωμής και στην ημερομηνία πίστωσης του λογαριασμού του πελάτη 

κ.λπ.). Αντί γι' αυτό, οι τράπεζες επιδιώκουν να κερδίσουν χρήματα από την 

πώληση νέων τραπεζικών υπηρεσιών με τη βοήθεια των νέων προηγμένων 

τεχνολογικών μεθόδων που διαθέτουν. Αυτή η σημαντική αλλαγή εμφανίζεται 

στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων των τραπεζών ως αυξημένο εισόδημα 

από προμήθειες. 

Γ. Χονδρικές τραπεζικές εργασίες 

Η χρησιμοποίηση των νέων προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και επικοινωνίας είχε ιδιαίτερη επίδραση στις σχέσεις των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις πελάτες τους. 

Οι μεγάλες τράπεζες ήδη τοποθετούν απευθείας γραμμές από τις 

αίθουσες συναλλαγών τους (dealing rooms) στις επιχειρήσεις με τις οποίες 

έχουν μεγάλες και συχνές συναλλαγές για να επιτρέπουν στις τελευταίες 

αυτόματη συμμετοχή στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και στις αγορές 

συναλλάγματος1. Η σύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μιας μικρής ή 

μεγάλης επιχείρησης με την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται δίνει τη 

δυνατότητα στον οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης να γνωρίζει ανά 

πάσα στιγμή τα υπόλοιπα των κεφαλαίων της επιχείρησης που είναι 

κατατεθειμένα στην τράπεζα, τις υποχρεώσεις της, τις απαιτήσεις της, το 

ύψος των τοποθετήσεων της σε μετοχές, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της 

προς ομολογιούχους, τα ανοίγματα της στην αγορά συναλλάγματος, τις 

μελλοντικές δεσμεύσεις της στις αγορές συναλλάγματος ή εμπορευμάτων 

και πρώτων υλών, την ευαισθησία των οικονομικών της στις μεταβολές των 

επιτοκίων κ.λπ. 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). 
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Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, αντιμετωπίζοντας σκληρό ανταγωνι

σμό στον τομέα της επιχειρηματικής χρηματοδότησης, ήταν οι πρώτες που 

διαπίστωσαν τη δυνατότητα τους να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία για 

να προσφέρουν μια πλήρη σειρά σύγχρονων υπηρεσιών προς τις επιχειρή

σεις πελάτες τους. 

Οι τράπεζες αυτές ήταν ήδη συνδεμένες με δύο αυτόματα διατραπεζικά 

συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων που λειτουργούν στις ΗΠΑ, 

το Fedwire και το CHIPS, αλλά και με τα διεθνή διατραπεζικά συστήματα, 

όπως το SWIFT. 

Στο Fedwire System, οι computers των συνδεμένων εμπορικών τραπεζών 

συνδέονται καλωδιακά με τους computers των κεντρικών ομοσπονδιακών 

τραπεζών της περιοχής τους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με τον 

κεντρικό computer της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ 

(Fed). Όταν μια εμπορική τράπεζα θέλει να κάνει μια μεταφορά κεφαλαίων 

(από τους δικούς της λογαριασμούς στο Fed σε αυτούς μιας άλλης 

τράπεζας), στέλνει ένα μήνυμα μέσω του computer της το οποίο μεταβιβά

ζεται κατευθείαν στο Fed. Η απαιτούμενη πληρωμή έχει τότε πραγματο

ποιηθεί αυτόματα1. 

Ανάλογη είναι και η λειτουργία του CHIPS (Clearing House Interbank 

Payments System) ή Σύστημα Συμψηφισμού Διατραπεζικών Πληρωμών, το 

οποίο καθιερώθηκε το 1970 και ανήκει και εφαρμόζεται από την Ένωση 

Τραπεζών Συμψηφιστικού Κέντρου Νέας Υόρκης. Σήμερα (1990) το 

σύστημα αυτό διακανονίζει στη Νέα Υόρκη διατραπεζικές πληρωμές ύψους 

840 δισ. δολ. την ημέρα, ενώ σε ημέρες αιχμής είναι δυνατό να ξεπεράσει 

τα 1,2 δισ. δολ. Έχει μέλη 136 τράπεζες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

και οι μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της Νέας Υόρκης. Έχει δε τη 

δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του SWIFT με τις περισσότερες χώρες του 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε M. Stigum (1978), σελ. 281. 
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κόσμου, από όπου λαβαίνει ή στέλνει μηνύματα πληρωμών με τα οποία 

χρεώνει ή πιστώνει τους λογαριασμούς τραπεζών πελατών του, χωρίς να 

μεσολαβεί καθόλου η αποστολή χάρτινων αποδεικτικών. 

Ανάλογα αυτοματοποιημένα διατραπεζικά συστήματα πληρωμών εκτός 

των ΗΠΑ, ιδρύθηκαν το 1984 στη Μεγάλη Βρετανία, το CHAPS (Clearing 

House Automated Payments System), το οποίο διακανονίζει αυτόματα 

επιταγές ύψους πάνω από 10.000 αγγλικές λίρες, και το 1990 στη Δυτική 

Γερμανία (στη Φρανκφούρτη), το EAF (Elektronische Abrechnung mit 

Filetransfer). To CHAPS ανήκει και διοικείται από την Ένωση Υπηρεσιών 

Συμψηφισμού Πληρωμών (Association for Payment Clearing Services), η 

οποία ελέγχεται από 13 αγγλικές τράπεζες και τη Citibank. Στο EAF 

συμμετέχουν μέχρι σήμερα μόνο 12 τράπεζες. Δεν συμμετέχουν ακόμα οι 

τρεις μεγαλύτερες γερμανικές τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν δικά τους 

συστήματα διακανονισμού πληρωμών και φοβούνται ότι με τη συμμετοχή 

τους θα απεμπολήσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 

διέθεταν έναντι των μικρότερων τραπεζών1. 

Το πιο γνωστό από τα διεθνή συστήματα μεταβίβασης μηνυμάτω\ 

πληρωμών είναι το SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecom

munication). Στο σύστημα αυτό συμμετέχουν (με μερίδια ιδιοκτησίας) 

περίπου 1.500 τράπεζες. Άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1977 και έχει 

κτιστεί πάνω στις ακόλουθες αρχές : 

Αποτελεί ένα καθαρά τηλεπικοινωνιακό σύστημα μεταβίβασης 

μηνυμάτων πληρωμών χωρίς δυνατότητες διευθέτησης (settlement) 

λογαριασμών μεταξύ των μελών3. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R. McDougall (August 1990). 
2. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, D. Jones (February 1989). 
3. Από το 1985 το SWIFT χειρίζεται και παρέχει το ECU Netting 

System, το οποίο συνίσταται στην ηλεκτρονική μεταφορά και διευθέτηση 
κεφαλαίων σε ECU, μεταξύ τραπεζών χωρών που συμμετέχουν στο 
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Είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο και για 

τις επτά ημέρες της εβδομάδας. 

Είναι τυποποιημένο. Έχουν προσδιοριστεί τυποποιημένοι τύποι 

συναλλαγών, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες-μέλη να 

αποφεύγουν τα προβλήματα γλώσσας και ερμηνείας και επιτρέπουν 

την αυτόματη διεκπεραίωση των μηνυμάτων. Σήμερα υπάρχουν 

τυποποιημένα μηνύματα του SWIFT για καταναλωτικές μεταφορές 

κεφαλαίων, για μεταφορές κεφαλαίων τραπεζών, για επιβεβαιώσεις 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων δανείων καταθέσεων κ.λπ. 

Είναι ταχύτατο. Η πραγματοποίηση μιας συναλλαγής μέσω του 

SWIFT, σε οποιαδήποτε χώρα, μπορεί να έχει συντελεστεί μέσα σε 

λίγα λεπτά. Το κόστος αυτού του μηνύματος είναι ένα μικρό 

ποσοστό του αντίστοιχου κόστους ενός τηλεγραφήματος. 

Είναι ασφαλές. Η εταιρεία SWIFT αναλαμβάνει τη χρηματοοικονο

μική υποχρέωση για την ακρίβεια, την πληρότητα και την έγκαιρη 

μεταβίβαση όλων των παραλαμβανομένων μηνυμάτων από τη στιγμή 

που εισέρχονται στο σύστημα μέχρι -η στιγμή που εξέρχονται1. 

Προσφέροντας οι μεγάλες τράπεζες στις επιχειρήσεις πελάτες τους 

τη δυνατότητα να συνδεθούν με τσ συστήματα των ηλεκτρονικών τους 

υπολογιστών, τους προσφέρουν και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από 

τη σύνδεση τους ιαε τα πιο πάνω αυτόματα διατραπεζικά συστήματα 

πληρωμών. Με αυτό τον τρόπο, οι τράπεζες είναι σε θέση να αναπτύξουν 

ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων 

αυτών των επιχειρήσεων. Είναι ευνόητο ότι τα οφέλη που συνεπάγεται για 

τις επιχειρήσεις η εφαρμογή αυτών των συστημάτων ήταν πολύ μεγάλα. 

Ευρωπαϊκό Λογιστικό Σύστημα. Στο σύστημα αυτό δεν συμμετέχει ακόμα 
καμιά ελληνική τράπεζα. Βλέπε Σ.Ι. Καραγεωργίου (Γ' Τριμηνία 1988). 

1. Από το 1979 μετέχουν στο σύστημα και πολλές ελληνικές τράπεζες. 
Βλέπε Σ.Ι. Καραγεωργίου ( Ρ Τριμηνία 1988). 
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Οι πιο πάνω υπηρεσίες είχαν ιδιαίτερη χρησιμότητα για τις πολυεθνι

κές επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν λογαριασμούς σε τράπεζες διάφορων 

εθνικοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο και σε διαφορετικά νομίσματα και 

επιτόκια. Η τεράστια ανάπτυξη των διεθνών επικοινωνιών έδωσε στις 

μεγάλες τράπεζες τη δυνατότητα σωστής διαχείρισης του διεθνούς 

χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων και απαιτήσεων αυτών των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Η δραστηριότητα αυτή των μεγάλων τραπεζών αποδείχτηκε 

εξαιρετικά επικερδής. Το προβάδισμα που έχουν οι μεγάλες αμερικανικές 

τράπεζες σε αυτό τον τομέα αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα τους στην 

προσπάθεια που καταβάλλουν να μπουν δυναμικά στις αγορές της Ευρώπης 

και της Ιαπωνίας1. 

Δ. Επενδύσεις σε τεχνολογία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 

μεγάλων τραπεζών 

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται σήμερα από τις τράπεζες λιγότερο για 

να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης και περισσότερο 

για την εφαρμογή νέων μεθόδων, με στόχο την αύξηση των εσόδων της. 

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν τη νέα τεχνο/νογία για να εμπλουτίσουν και 

να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Αυτό τους έχει κοστίσει τεράστια ποσά σε επενδύσεις, αλλά έχει 

1. Στον τομέα των λιανικών τραπεζικών εργασιών, η πρόοδος της 
τεχνολογίας έχει σημειωθεί σε ανάλογο βαθμό τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στις ΗΠΑ. Επίσης, ο ανταγωνισμός για την κατοχή της πιο προηγμένης και 
της πιο αποτελεσματικής τεχνολογίας έχει σημειωθεί όχι μόνο μεταξύ των 
τραπεζών, ή μεταξύ των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
αλλά επίσης και μεταξύ τραπεζών και μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Αντίθετα, στον τομέα των χονδρικών τραπεζικών εργασιών η τεχνολογία 
έχει προωθηθεί πολύ περισσότερο στις ΗΠΑ και στις μεγάλες τράπεζες. 
Βλέπε Adr. Hamilton (1986), σελ. 40. 
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επίσης φέρει τις μεγάλες τράπεζες, που επεδίωξαν πιο έντονα αυτό το 

στόχο, σε προνομιακή θέση έναντι μικρότερων τραπεζών . Γενικά, γίνεται 

όλο και περισσότερο κατανοητό ότι στο σημερινό χρηματοπιστωτικό τομέα, 

μια επιχείρηση για να είναι σε θέση να διατηρήσει τα μερίδια της στις 

διάφορες αγορές και να αποκομίσει ικανοποιητικά κέρδη, θα πρέπει να 

ξοδέψει σημαντικά ποσά σε επενδύσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό 

εξοπλισμό. Επειδή τις περισσότερες φορές αυτό δεν μπορεί να γίνει για 

όλο το εύρος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην 

αγορά, επιλέγεται συνήθως ο δρόμος της εξειδίκευσης . 

Η αυξανόμενη δυναμικότητα των computers σημαίνει ότι οι τράπεζες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δαπάνες τους σε τεχνολογικό εξοπλισμό 

σαν ανταγωνιστικό όπλο. Οι μεγαλύτερες τράπεζες, με τους μεγαλύτερους 

υπολογιστές, βρίσκονται πολλές φορές με υπερβάλλουσα παραγωγική 

δυναμικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε θέση να διαχειριστούν τις 

1. Χαρακτηριστικό είναι και πάλι το παράδειγμα της Citicorp. Η 
τράπεζα αυτή προσπάθησε έντονα να είναι πρωτοπόρος στη χρησιμοποίηση 
κάθε νέου επικοινωνιακού μέσου και κάθε νέας τεχνολογίας κατάλληλης για 
τη διεκπεραίωση των χρηματοπιστωτικών της εργασιών. Το πιο σημαντικό 
όμως ήταν ότι τόσο αυτή όσο και άλλες τράπεζες ενεπλάκησαν σε μια 
φιλόδοξη προσπάθεια να αναπτύξουν οι ίδιες τα δικά τους συστήματα 
επικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, με στόχο πάντοτε την έντονα 
επιδιωκόμενη πρωτοπορία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα 
των λιανικών τραπεζικών εργασιών. 

Η στρατηγική της αυτόνομης παραγωγής από την ίδια την τράπεζα των 
προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών είχε 
τεράστιο κόστος για τις τράπεζες που την ακολούθησαν και πολλές φορές 
τους επέφερε μεγάλες ζημιές. Αλλά τελικά η πολιτική αυτή φαίνεται ότι 
δικαιώθηκε γιατί σήμερα αυτές οι τράπεζες κατέχουν πραγματικά ένα 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλους τους τομείς των χρηματο
πιστωτικών εργασιών έναντι κυρίως των μικρότερων τραπεζών οι οποίες 
αντιμετώπισαν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να μπουν δυναμικά στον 
τομέα της νέας τεχνολογίας. 

2. Βλέπε Banking World (November 1987), σελ. 45. 
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εργασίες μικρότερων τραπεζών, τις οποίες έχουν εξαγοράσει, με χαμηλότε

ρο κατά μονάδα κόστος. 

Το ύψος των δαπανών σε τεχνολογικό εξοπλισμό είναι τα τελευταία 

χρόνια εντυπωσιακό, ιδιαίτερα από την πλευρά των μεγάλων τραπεζών. Οι 

αμερικανικές τράπεζες ξοδεύουν γύρω στα 10 δισ. δολ. το χρόνο στο 

σχεδιασμό και τη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα 

περισσότερα από αυτά ξοδεύονται από τις μεγαλύτερες τράπεζες, οι οποίες 

διαθέτουν για το σκοπό αυτό γύρω στο 15% των συνολικών ετήσιων δαπανών 

τους, έναντι μόνο 10% των μικρότερων τραπεζών. Οι μεγάλες τράπεζες 

ελέγχουν σήμερα γύρω στα δύο τρίτα του συνόλου των δαπανών των 

αμερικανικών τραπεζών σε συστήματα υπολογιστών, ενώ η μεγαλύτερη 

τράπεζα της Αμερικής, η Citicorp, μπορεί από μόνη της να καλύπτει το 

20% αυτών των δαπανών1. 

Οι χαμηλότερες επενδύσεις των μικρότερων τραπεζών δείχνουν ότι 

αυτές οι τράπεζες έχουν παγιδευτεί σε μια κατάσταση με παλαιού τύπου 

μεθόδους διενέργειας των παραδοσιακών τους εργασιών (οι οποίες είναι 

περισσότερο εντάσεως εργασίας) και ότι δεν είναι σε θέση να προσφέρουν 

με ικανοποιητικό τρόπο τις νέες υπηρεσίες. Το συνεπαγόμενο υψηλότερο 

κατά μονάδα κόστος περιορίζει την απόδοση του μετοχικού τους κεφαλαίου 

και μπορεί, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να τις εκτοπίσει από την αγορά. 

Σε άλλες περιπτώσεις, οι μικρές τράπεζες μπορούν να καταστούν 

περισσότερο ελκυστικοί στόχοι για εξαγορά από μεγαλύτερες τράπεζες, 

ιδιαίτερα αν λειτουργούν σε δυναμικές αγορές. Τράπεζες με υπερβάλλουσα 

παραγωγική δυναμικότητα ή/και με αποδοτική διοίκηση, μπορούν να 

απελευθερώσουν σημαντικές οικονομίες κλίμακος, εξαγοράζοντας αυτές τις 

μικρές τράπεζες και ενσωματώνοντας τις εργασίες τους στο δικό τους 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 11. Η ετήσια δαπάνη της 
Citicorp σε τεχνολογικά συστήματα ξεπερνά τα 850 εκατ. δολάρια. 
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κύκλο εργασιών . 

Σε ορισμένες τράπεζες, η τεχνολογική υποστήριξη των εργασιών τους 

έχει αποκτήσει τέτοια σπουδαιότητα στη σημερινή εποχή, ώστε έχουν 

δημιουργήσει διαφορετικές εξειδικευμένες εταιρείες για να διαχειρίζονται 

αποκλειστικά αυτές τις εργασίες-

Η αυξημένη σημασία της τεχνολογίας αντικατοπτρίζεται επίσης από 

τις εξαιρετικά υψηλές θέσεις που καταλαμβάνουν τελευταία τα στελέχη των 

τραπεζών που είναι εξειδικευμένα ο τους τομείς των νέων τεχνολογιών^. 

Αυτό έχει δώσει αφορμή για συζητήσεις σχετικά με το αν είναι η τεχνολο

γία εκείνη η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες που υπάρχουν για 

προσφορά σύγχρονων και ωφέλιμων για τον καταναλωτή χρηματοπιστωτικών 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 11. 
2. Η CoreStates είναι μια τράπεζα εγκατεστημένη στη Φιλαδέλφεια των 

ΗΠΑ και χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο στον κόσμο δίκτυο ATMs, το οποίο 
εξυπηρετεί 700 τράπεζες. Πραγματοποιεί αυτή τη δραστηριότητα μέσω 
μιας ξεχωριστής εταιρείας. Επίσης η Security Pacific έχει τη Security 
Pacific Automation Corp., η οποία διαχειρίζεται τους computers της ίδιας 
της τράπεζας, αλλά ελπίζει ότι τελικά θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν 
πωλητής τεχνογνωσίας σε άλλες τράπεζες. Βλέπε Will Ollard (March 25, 
1989), σελ. 12. 

3. Ο Πρόεδρος της Citicorp, John Reed, έγινε γνωστός από τη συμβολή 
του στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αυτοματοποίηση 
των εσωτερικών εργασιών της τράπεζας (Back Office) και από τη συμβολή 
του στην εγκαθίδρυση των ηλεκτρονικών συστημάτων, στα οποία στηρίχτηκε 
η μεγάλη ανάπτυξη των λιανικών τραπεζών τόσο ως προς το μέγεθος όσο 
και ως προς την αποδοτικότητα. Ένας από τους σημερινούς αντιπροέδρους 
της Chase Manhattan, ο Art Ryan, ήταν προηγουμένως επικεφαλής του 
τμήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Gene Lockharart είναι ένας 
τεχνικός, εξειδικευμένος στους computers, ο οποίος προσελήφθη στο 
διοικητικό συμβούλιο της Midland Bank, με αρμοδιότητα να αναδιοργανώσει 
τα συστήματα των ηλεκτρονικών της υπολογιστών, ώστε να μειώσει 
σημαντικά το κόστος της και να βελτιώσει την αποδοτικότητα του 
κεφαλαίου της. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 12. 
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υπηρεσιών, ή αν αυτές οι υπηρεσίες απλώς ανταποκρίνονται στην ανάγκη 

για χρησιμοποίηση των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογικών 

μεθόδων1. 

Ε. Προβλήματα από την εσπευσμένη υιοθέτηση από τις τράπεζες 

προωθημένων συστημάτων νέας τεχνολογίας 

Στην προσπάθεια τους να εκσυγχρονιστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα για 

να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό, πολλές τράπεζες βρέθηκαν 

μπροστά σε αξεπέραστα προβλήματα. Τα κυριότερα από αυτά ήταν2: 

Πρώτο, προβλήματα που απορρέουν από την εξαιρετικά μεγάλη 

ταχύτητα με την οποία εισάγονται στην αγορά οι νέες τεχνολογίες και 

επίσης τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι δυνατό να προσφερ

θούν με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Οι προοπτικές προσφοράς μιας 

ευρύτατης σειράς νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων με τη χρήση των 

νέων ηλεκτρονικών συστημάτων, που παρουσίασαν στην αγορά οι εξειδικευ

μένες εταιρείες κατασκευής αυτών των συστημάτων, υπήρξαν πράγματι 

εντυπωσιακές. Στη σπουδή τους όμως οι τράπεζες να επωφεληθούν από 

αυτές τις νέες ευκαιρίες, απέτυχαν πολλές φορές να ερευνήσουν και να 

εκτιμήσουν σωστά το μέγεθος της αγοράς που υπήρχε για τα νέα αυτά 

προϊόντα, καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης του τεράστιου, στις περισσότε

ρες περιπτώσεις, κόστους εισαγωγής των νέων τεχνολογικών συστημάτων3. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης ήταν η εξέλιξη της 

προσπάθειας πολλών τραπεζών για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στο 

1. Βλέπε Μ. Blanden & G. Shreeve (January 1990). 
2. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 33. 
3. Βλέπε επίσης Μ. Blanden & G. Shreeve (January 1990) και Adr. 

Hamilton (1986). 
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σπίτι ή στο κατάστημα (home banking) . Αυτά τα συστήματα έχουν 

εξελιχτεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν σήμερα να προσφέρουν όλες 

τις υπηρεσίες τις οποίες αναμενόταν να προσφέρουν όταν σχεδιάστηκαν. Το 

πρόβλημα όμως είναι ότι δεν φαίνεται να έγιναν σε ικανοποιητικό βαθμό 

δεκτά από το καταναλωτικό κοινό. Για το λόγο αυτόν πολλές τράπεζες, μη 

δυνάμενες να σηκώσουν το υψηλό κόστος λειτουργίας τους, έχουν αρχίσει 

να εγκαταλείπουν αυτή την πλευρά "-ων εργασιών τους2. 

Δεύτερο, τα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία 

αγόρασαν οι τράπεζες, ή εκείνα που έκτισαν από μόνες τους, δεν ήταν 

πολλές φορές σε θέση να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τις οποίες είχαν 

σχεδιαστεί να πραγματοποιήσουν. Σε αυτό το πρόβλημα σκόνταψαν ακόμα 

και οι μεγαλύτερες τράπεζες 3 . 

Σήμερα οι τράπεζες έχουν γίνει περισσότερο προσεκτικές όταν 

πρόκειται να δαπανήσουν τα χρήματα τους και συγκεντρώνουν την προσοχή 

τους στην εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, στους τομείς εκείνους από τους οποίους 

αναμένουν τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα4. 

Γενικά, πριν δαπανήσουν τα χρήματα τους για απόκτηση συστημάτων 

νέας τεχνολογίας, οι τράπεζες πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε τρία 

βασικά ερωτήματα: Πόσο σημαντικές είναι για την τράπεζα οι εργασίες τις 

οποίες είναι σε θέση να προσφέρουν τα υπό συζήτηση συστήματα; Πώς 

1. Ο τρόπος λειτουργίας και ο βαθμός ανάπτυξης του home banking 
μέχρι το 1983 παρουσιάζεται από τον J.R.S Revel (1983), σελ. 46. Βλέπε 
επίσης Adr. Hamilton (1986), σελ. 34. 

2. Η Midland Bank διέκοψε τις δραστηριότητες της σε αυτό τον τομέα 
στα μέσα του 1988. Η Chemical Bank εγκατέλειψε το δικό της σύστημα τον 
Ιανουάριο του 1989. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 33. 

3. Για ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα, βλέπε Will Ollard (March 
25, 1989), σελ. 33 και Euromoney (April 1988). 

4. Βλέπε επίσης Μ. Blanden & G. Shreeve (January 1990). 
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αυτού του είδους οι εργασίες αλλάζουν με το χρόνο; Πόσο σημαντικό ρόλο 

παίζει η τεχνολογία σε αυτές τις αλλαγές1; Το πιο σωστό, βέβαια, θα ήταν 

οι επενδύσεις σε νέα τεχνολογία να αποτελούσαν μέρος της εκτέλεσης ενός 

καλά σχεδιασμένου προγράμματος μακροχρόνιας ανάπτυξης της τράπεζας. 

Πολλές μεγάλες αμερικανικές τράπεζες απαιτούν σήμερα κάθε νέα 

επένδυση σε τεχνολογία να αποδίδει ένα μέσο ετήσιο ποσοστό κέρδους 

τουλάχιστον 20% επί του κόστους της. Είναι αυτονόητο ότι για να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα απαιτηθεί, εκτός των άλλων, και η σημαντική 

μείωση του εργατικού κόστους, καθώς και του κόστους επεξεργασίας 

δεδομένων. Η εμπειρία, όπου υπήρξαν επιτυχημένες επενδύσεις, επιβεβαιώ

νει πραγματικά αυτή την πρόταση2. 

1.4.2. Τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της οργάνωσης και 

λειτουργίας των αγορών εμπορευμάτων, κεφαλαίου, χρήματος 

και συναλλάγματος3 

Τα πιο επαναστατικά αποτελέσματα των νέων τεχνολογικών εφαρμογών 

δεν σημειώθηκαν στον τομέα της παροχής διαμεσολαβητικών χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών που περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, 

αλλά στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας των χρηματιστηρίων 

εμπορευμάτων (commodity markets), μετοχών (stock exchange) και 

μελλοντικών συμβολαίων (financial futures), καθώς και των αγορών χρήματος 

και συναλλάγματος. 

Τρία στοιχεία είναι ουσιώδη για την αποτελεσματική λειτουργία των 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 33 και Euromoney (April 
1988). 

2. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). 
3. Η υποδιαίρεση αυτή βασίζεται στην Adr. Hamilton (1986). 
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πιο πάνω αγορών1. Το πρώτο είναι η πληροφορία για το προϊόν το οποίο 

είναι αντικείμενο εμπορίας. Το δεύτερο είναι η ύπαρξη προσφορών για 

αγορά και πώληση του προϊόντος σε μια συγκεκριμένη τιμή. Και το τρίτο 

είναι η εξασφάλιση ότι, όταν μια συμφωνία έχει γίνει, οι πληρωμές που 

συμφωνήθηκαν θα πραγματοποιηθούν. Η ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή 

της νέας τεχνολογίας σε αυτούς τους τομείς έχει βοηθήσει σε τεράστιο 

βαθμό στην εξασφάλιση και των τριών πιο πάνω στοιχείων. 

Η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί από πολλά χρόνια στη μηχανοργάνω

ση της διαδικασίας διενέργειας των συναλλαγών στις παγκόσμιες και 

εθνικές αγορές χρήματος, κεφαλαίου και συναλλάγματος. Πρόσφατα, 

συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούνται για τη συνεχή και 

αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών των τιμών και για 

την οριστικοποίηση των συμφωνιών. Σήμερα, διάφορα αυτοματοποιημένα 

συστήματα συναλλαγών απειλούν ακόμα και αυτό το ρόλο της αίθουσας 

συναλλαγών του χρηματιστηρίου (exchange floor) ως κέντρου δραστηριότη

τας του χρηματιστηρίου. 

Στη δεκαετία του 1960, η τελειοποίηση μαζί με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και του συστήματος παρουσίασης στην οθόνη (Videotext) των 

ταχέως μεταβαλλόμενων πληροφοριών, παρακίνησε τη δημιουργία μιας 

σειράς εταιρειών παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης στο χρηματοοικονο

μικό τομέα. Οι εταιρείες αυτές εγκαθιστούν τα απαραίτητα συστήματα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνίας και θέτουν τις πληροφορίες 

στη διάθεση των συναλλασσόμενων πελατών τους στα διάφορα χρηματοπι

στωτικά κέντρα. Οι πιο γνωστές από αυτές τις εταιρείες είναι η Telerate 

και η Reuters. Οι εταιρείες αυτές άρχισαν να προμηθεύουν τους πελάτες 

τους με terminals τα οποία μπορούσαν όχι μόνο να παρουσιάσουν τα 

στοιχεία με τα οποία τα τροφοδοτούσαν συνεχώς οι τράπεζες, οι χρηματι-

1. Βλέπε Adr. Hamilton (1986), σελ. 41. 
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στές, οι χρηματομεσίτες κ.λπ., αλλά επίσης ήταν σε θέση να αλλάξουν την 

πληροφορία ζωντανά, on-line, αν αυτός που την έδωσε το έκρινε απαραί

τητο. 

Η πιο άμεση χρησιμοποίηση αυτής της τεχνικής, διενέργειας χρηματο

πιστωτικών συναλλαγών μέσω των computers, ήταν στην αγορά συναλλάγμα

τος και στις χρηματαγορές. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ήταν τράπεζες 

και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν την εμπιστοσύνη της αγοράς ότι 

ήταν σε θέση να διακανονίσουν τις δοσοληψίες που αναλάμβαναν ή 

τουλάχιστον να προσδιορίσουν στους διαπραγματευτές τους (dealers) τα 

όρια των ανοιγμάτων τα οποία ήταν επιτρεπτά σε κάθε συγκεκριμένη 

αγορά. Η σειρά των χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνταν 

μπορούσαν να παρουσιαστούν σε μια και μόνο οθόνη και ο αριθμός των 

ιορυμάτων που συμμετείχαν στην αγορά ήταν σχετικά ξεκάθαρα προσδιορι

σμένος. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Reuters και η Telerate 

ανέπτυξαν μια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον 

τομέα της παγκόσμιας επικοινωνίας. Οι αίθουσες συναλλαγών των τραπεζών 

και άλλων ιδρυμάτων έχουν γίνει το πεδίο μάχης για τις δύο αυτές 

εταιρείες. Στα τέλη του 1984, η Telerate υποστήριζε ότι είχε προμηθεύσει 

24.000 video-οθόνες σε 41 χώρες, ενώ η Reuters υποστήριζε ότι είχε 

προμηθεύσει 40.000 video-οθόνες σε 100 χώρες. 

Από τη στιγμή που η τεχνολογία επιτρέπει σε κάποιο διαπραγματευτή 

(dealer) να έχει στη διάθεση του στιγμιαίες πληροφορίες για τις τιμές 

προσφοράς και ζήτησης οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού προϊόντος 

(νόμισμα, προθεσμιακό συμβόλαιο ή μετοχές), δεν χρειάζεται παρά ένα 

μικρό βήμα ακόμα για να αποκτήσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει και 

τις άλλες λειτουργίες που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί μια 

δοσοληψία και επίσης για να είναι σε θέση να κλείσει το ποσό της 

συναλλαγής στην οθόνη. 
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To 1980 η Reuters εισήγαγε μια νέα υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των 

διαπραγματευτών (dealer service), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 

διαπραγματευτές που λειτουργούν στις αγορές χρήματος και συναλλάγμα

τος να πραγματοποιούν συναλλαγές, με βάση τις τιμές που παρουσιάζονται 

μπροστά τους, μέσω ενός ταχύτατου συστήματος telex το οποίο συνδέει 

όλους τους διαπραγματευτές που λειτουργούν στις πιο πάνω αγορές. Έ τ σ ι 

ένας διαπραγματευτής, χρησιμοποιώντας έναν ειδικό κώδικα επικοινωνίας, 

μπορεί να επικοινωνήσει ταχύτατα με τράπεζες ή άλλα ιδρύματα, τα οποία 

καθορίζουν τιμές προσφοράς και ζήτησης για συγκεκριμένα χρηματοπιστω

τικά προϊόντα, και να κλείσει συμφωνίες μέσω του υπολογιστή του. 

Ακολουθώντας την επιτυχία αυτής της υπηρεσίας, η Reuters προχώρησε 

πιο πέρα και ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία Instinet (International 

Networks Corporation) των ΗΠΑ για να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες σε 

διεθνείς μετοχές σε όλη την Ευρώπη. 

Η Instinet είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που επιδιώκει να παρέχει ένα 

χαμηλού κόστους εμπορικό δίκτυο, προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές της 

αγοράς συναλλάγματος, στα ιδρύματα εκείνα τα οποία επιθυμούν να 

αγοράσουν ή να πωλήσουν μεγάλα πακέτα μετοχών. Μεταξύ των 200 

χρηματομεσιτών/διαπραγματευτών που συμμετέχουν στο σύστημα 

βρίσκονται και 19 από τις 20 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. Το 

σύστημα αυτό είναι πλήρως αυτοματοποιημένο: η διαπραγμάτευση των 3.500 

μετοχών που είναι εισηγμένες σε αυτό γίνεται από τις οθόνες των com

puters. 

Ενώ οι αίθουσες συναλλαγών των τραπεζών, οι οποίες ασχολούνται με 

τις αγορές χρήματος και συναλλάγματος, υφίστανται επαναστατικές 

μεταβολές από την εισαγωγή των υπηρεσιών Videotext των εταιρειών 

Reuters και Telerate, το αμερικανικό χρηματιστήριο απειλείται έντονα απο 

την ανάπτυξη του συστήματος εμπορίας μετοχών NASDAQ (National 

Association of Securities Dealers Automatic Quotations). To σύστημα αυτό 
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δημιουργήθηκε από την NASD για να αντιμετωπιστεί η κρίση υπερβάλλου

σας ζήτησης μετοχών που παρατηρήθηκε στην αγορά εκτός χρηματιστηρίου 

(over the counter market) στα τέλη της δεκαετίας του 1960. 

Οι εκτός χρηματιστηρίου μετοχές (OTC) είναι συνήθως μετοχές 

μικρότερων και νεότερων εταιρειών, οι οποίες δεν επιθυμούν ή δεν έχουν 

τη δυνατότητα να επιδιώξουν την εισαγωγή τους σε ένα από τα επίσημα 

χρηματιστήρια, όπου οι όροι τους οποίους πρέπει να ικανοποιούν είναι πολύ 

αυστηροί. Αντί γι' αυτό, απευθύνονται κατευθείαν στην αγορά, εκδίδοντας 

ένα λιγότερο απαιτητικό και λιγότερο λεπτομερειακό ενημερωτικό φυλάδιο, 

με τη βοήθεια χρηματομεσιτών και διαπραγματευτών οι οποίοι πωλούν τις 

μετοχές αυτών των εταιρειών σε οποιοδήποτε επιθυμεί να τις αγοράσει. Οι 

εκτός χρηματιστηρίου μετοχές θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνες αλλά, 

πολύ πιο αποδοτικές τοποθετήσεις από τις μετοχές οι οποίες είναι 

εισηγμένες στο επίσημο χρηματιστήριο. 

Η αγορά OTC αναπτύχθηκε ραγδαία στην περίοδο 1964-1968, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα λόγω της αδυναμίας 

της αγοράς να αντιμετωπίσει, με τα υπάρχοντα τότε μέσα, τη μεγάλη 

ζήτηση. Πολλά παράπονα και διαμαρτυρίες κατέκλυζαν καθημερινά τα 

γραφεία των υπευθύνων και αυτό ανάγκασε τη Securities Exchange Commis

sion να ζητήσει από την NASD να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 

αντιμετωπιστεί η έκρυθμη κατάσταση. 

Η NASD δημιούργησε τότε το σύστημα NASDAQ το οποίο άρχισε να 

λειτουργεί το 1971. Το σύστημα αυτό συνέδεσε ηλεκτρονικά το γραφείο 

κάθε διαπραγματευτή με ένα σύστημα κεντρικών υπολογιστών. Έτσι, στις 

οθόνες του κάθε διαπραγματευτή εμφανίζονται αυτοστιγμεί οι τιμές, οι 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται και άλλες πληροφορίες. Μέσω αυτού 

του συστήματος, πραγματοποιείται σήμερα ένας τεράστιος όγκος 

συναλλαγών σε μετοχές στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, ίσος περίπου με 

τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιείται στα επίσημα χρηματιστή-
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ρια της Αμερικής . 

1.4.3. Τεχνολογικές εξελίξεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα 

Οι δύο μεγάλες ελληνικές τράπεζες (Εθνική και Εμπορική) άρχισαν 

από το 1973 να προωθούν, έστω και με αργούς ρυθμούς, την on-line σύνδεση 

των μεγάλων κυρίως καταστημάτων τους. Στην αρχή η διαδικασία αυτή 

συνάντησε προβλήματα εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης των 

ελληνικών τηλεπικοινωνιών. 

Οι εφαρμογές του συστήματος on-line επεκτάθηκαν στη συνέχεια και 

στις άλλες τράπεζες, με αποτέλεσμα σήμερα όλες οι τράπεζες να έχουν 

συνδεμένα on-line σχεδόν το σύνολο των υποκαταστημάτων τους. Είναι όμως 

σημαντικό να τονιστεί ότι ακόμα και σήμερα οι εφαρμογές αυτές στην 

Ελλάδα περιορίζονται μόνο στην εξυπηρέτηση των λογαριασμών καταθέσε

ων. Οι νέες εξελίξεις στην πληροφορική σπάνια χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης (management informa

tion systems) και επίσης η χρησιμοποίηση τους στον τομέα της λογιστικής 

παρακολούθησης των εργασιών της τράπεζας, καθώς και στον τομέα της 

διαχείρισης των διαθεσίμων της και των υποχρεώσεων της, υπήρξε 

ελάχιστη. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές ελληνικές τράπεζες, εργασίες 

όπως οι διάφορων ειδών χορηγήσεις και η σύνταξη του προϋπολογισμού και 

του απολογισμού των υποκαταστημάτων, πραγματοποιούνται χωρίς τη 

χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Οι ελληνικές τράπεζες επιβαρύνονται ακόμα και σήμερα δυσανάλογα 

από την τεράστια πίεση των ταμειακών συναλλαγών. Παρόλα αυτά, δεν 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Adr. Hamilton (1986), σελ. 41. 
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προσπάθησαν έγκαιρα να περιορίσουν αυτή την πίεση, μέσω της προώθησης 

των αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών και ιδιαίτερα μέσω της 

προώθησης της δημιουργίας ενός κατάλληλου διατραπεζικού συστήματος 

πληρωμών, ανάλογων με αυτά που ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες . 

Εκείνο που προσπάθησαν ήταν απλώς να εξυπηρετήσουν την πίεση αυτών 

των συναλλαγών με τα παραδοσιακά μέσα (αύξηση προσωπικού, εγκατάστα

ση περισσότερων επανδρωμένων ταμειακών μηχανών κ.λπ.). Ως αποτέλεσμα, 

το 1985 οι ταμειακές συναλλαγές στις ελληνικές τράπεζες ξεπερνούσαν το 

70% του συνόλου, ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό 

αυτό κυμαίνεται μεταξύ 15%-20%2. 

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν 

δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση της σημαντικής αναβάθμισης της 

τεχνολογικής τους υποδομής. Πιο συγκεκριμένα: 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΤΕ) 

Το 1988 σχεδιάστηκε ένα τριετές πλάνο ανάπτυξης της πληροφορικής 

το οποίο προβλέπει: 

- Αντικατάσταση του εξοπλισμού των κεντρικών συστημάτων Η/Υ. 

- Ανασχεδιασμό του υπάρχοντος τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

- Αντικατάσταση των τερματικών του δικτύου on-line. 

- Μελέτη επανασχεδιασμού των εφαρμογών σε περιβάλλον D-Base. 

- Εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο εξοπλισμό. 

Το πρόγραμμα αυτό υπεβλήθη στο Υπουργείο Προεδρίας για έγκριση. 

Οι στόχοι τον προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονι

κού εξοπλισμού, η άμεση ανάπτυξη του δικτύου των υποκαταστημάτων, η 

δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ATMs, η σύνδεση on-line με γραφεία του 

1. Βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988), σελ. 25. 
2. Βλέπε Ν. Σαλμάς (Α' Τριμηνία 1985), σελ. 6. 
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εξωτερικού και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

Η τράπεζα δαπάνησε το 1988 40,7 εκατ. δρχ. στον τομέα της μικροπλη-

ροφορικής για την αγορά ενός σημαντικού αριθμού micro και super micro

computers. Αυτό αποτελεί το 1% περίπου των συνολικών δαπανών προσωπι

κού της τράπεζας. 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει σήμερα ένα σημαντικό μηχανογραφικό 

εξοπλισμό, το σύστημα on-line εξυπηρετούσε, το 1988, τις καταθέσεις σε 

δραχμές μόνο στα 331 από τα 483 υποκαταστήματα της και τις καταθέσεις 

σε συνάλλαγμα μόνο σε 60 υποκαταστήματα. Το 1989 είχε προγραμματιστεί 

η ένταξη στο σύστημα on-line άλλων 50 υποκαταστημάτων για τις καταθέ

σεις σε δραχμές και άλλων 150 υποκαταστημάτων για τις καταθέσεις σε 

συνάλλαγμα. Είχε προγραμματιστεί, επίσης για πρώτη φορά, η ένταξη στο 

σύστημα της κίνησης κεφαλαίων. Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα προωθεί τα 

τελευταία χρόνια ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα εξάπλωσης του συστήματος 

πληρωμών μέσω ATMs. Τέλος, προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονων μηχανο

γραφικών συστημάτων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εργασιών και 

επιτελικών μονάδων. 

Είναι προφανές ότι τα πιο πάνω σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό 

να συγκριθούν με τις ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές και τις τεράστιες 

επενδύσεις σε νέα τεχνολογικά συστήματα, που αναλαμβάνονται από τα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα των αναπτυγμένων οικονομιών, όπως 

προαναφέρθηκε στην παρούσα υποδιαίρεση. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες 

ανησυχίες, αν ληφθεί υπόψη το πολύ χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο από το 

οποίο ξεκινά η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, σε σχέση με τους Ευρω-
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παίους και τους άλλους ανταγωνιστές της . 

Βέβαια, η τράπεζα σχεδιάζει την προώθηση στο μέλλον προγραμμάτων 

για συστηματικότερη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής τεχνολογίας και 

συναφών πακέτων προγραμμάτων (software), ώστε τελικά να επιτευχθεί η 

αυτοματοποίηση όλων των συναλλαγών, η εισαγωγή νέων συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και ασφάλειας των συναλλαγών και η ανάπτυξη 

συστήματος γρήγορης πληροφόρησης, για να διευκολυνθεί η διοικητική 

λειτουργία και η χάραξη της τραπεζικής στρατηγικής (management 

information system). 

Επίσης, ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει δοθεί στη δημιουργία μονάδας 

διαχείρισης δραχμικών και συναλλαγματικών διαθεσίμων (treasury) και του 

νέου dealing room που θα λειτουργήσει μέχρι τα τέλη του 1990, θα έχει 40 

θέσεις εργασίας και θα είναι το μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο στην 

Ελλάδα2. 

Αυτά όμως αποτελούν απλή προσαρμογή στα όσα έχουν προπολλού 

τεθεί σε εφαρμογή από τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά συστήματα, όπως 

αναλύεται στις προηγούμενες σελίδες αυτής της υποδιαίρεσης, η δε 

αποτελεσματικότητα τους για την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού της 

Εθνικής Τράπεζας και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, θα 

εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο εφαρμογής τους, από τη 

στελέχωση της τράπεζας με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και 

από την αποτελεσματική ενίσχυση της αυτονομίας της τράπεζας κατά τη 

λήψη των βασικών επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν την αποδοτική 

λειτουργία της μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

1. Βλέπε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Απολογισμός για το 1988 και 
το 1989. 

2. Βλέπε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Απολογισμός για το 1988 και 
το 1989. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 

Καθοριστικό γεγονός υπήρξε η δημιουργία, το Μάρτιο του 1985, 

μηχανογραφικού κέντρου που προέκυψε με την απορρόφηση από την 

τράπεζα της εταιρείας Πυραμίς ΑΕ, η οποία μέχρι τότε υποστήριζε τις 

μηχανογραφικές εφαρμογές της τράπεζας. 

Ή δ η έχουν ενταχθεί στο σύστημα τηλεπεξεργασίας on-line όλα τα 

υποκαταστήματα. Εγκαταστάθηκαν επίσης 13 τηλεπικοινωνιακοί κόμβοι, οι 

οποίοι εξασφαλίζουν στο δίκτυο περισσότερες δυνατότητες, μεγαλύτερη 

ταχύτητα, περισσότερη ασφάλεια, καλύτερο έλεγχο και μικρότερη εξάρτηση 

από προβλήματα γραμμών του ΟΤΕ και, τέλος, μικρότερο κόστος ενοικία

σης τηλεφωνικών γραμών. 

Από την 1-1-1986, εντάχθηκε στο σύστημα τηλεπεξεργασίας (on-line) 

η γενική λογιστική του κεντρικού καταστήματος, ενώ τα επόμενα χρόνια 

εντάσσεται σταδιακά η λογιστική όλων των καταστημάτων. Το 1988 άρχισε 

η εφαρμογή νέου λογιστικού σχεδίου, καθώς και η νέα εφαρμογή αυτοματι

σμού λογαριασμών NOSTRO. 

Τον Απρίλιο του 1986 εντάχθηκαν στο σύστημα οι προθεσμιακές 

καταθέσεις. Στη συνέχεια, προωθούνται σταδιακά και άλλες εφαρμογές, 

όπως οι εκκαθαρίσεις γραμματίων, οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα και οι 

χορηγήσεις. Πρόθεση είναι να ενταχθούν στο σύστημα on-line όλες οι 

τραπεζικές εργασίες και να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό' 

πρόγραμμα που θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη λήψη 

των επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Το 1988 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια και 

εγκατάσταση ATMS και συνεχίστηκε η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και 

επέκτασης της μηχανογραφικής υποστήριξης των λειτουργιών της Eμπc)ρoκάρτας/VISA 

1. Βλέπε Εμπορική Τράπεζα :Έκθεση του Προέδρου για το 1988. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 1 

Το 1989 έγινε η αντικατάσταση των δύο παλαιού τύπου κεντρικών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών της τράπεζας, με νέους UNISYS 2200/400, οι 

οποίοι διαθέτουν τεχνικές δυνατότητες και απόδοση πολύ μεγαλύτερη των 

παλαιών, καθώς και δυνατότητες σημαντικών επεκτάσεων. Έτσι, αντιμετωπί

ζονται επιτυχώς οι συνεχώς αυξανόμενοι όγκοι συναλλαγών του δικτύου on

line της τράπεζας (ALPHANET), καθώς και οι νέες μηχανογραφικές 

εφαρμογές. Παράλληλα, έγινε μελέτη για την επαύξηση των δυνατοτήτων 

του δικτύου ALPHANET με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό νέας τεχνολογίας 

και πρόβλεψη κάλυψης των αναγκών για τα επόμενα πέντε έτη. 

Η τράπεζα αυτή εισάγει πρώτη στην Ελλάδα την ηλεκτρονική μεταφορά 

κεφαλαίων και πληροφοριών μέσω των τηλεφωνικών συσκευών της πελατείας 

της και του συστήματος ALPHAPHONE. Οι πελάτες θα μπορούν με το 

τηλέφωνο να ενημερώνονται για τα υπόλοιπα, τόκους, συναλλαγές των 

λογαριασμών τους, να μεταφέρουν ποσά από τον ένα λογαριασμό στον άλλο, 

να εξοφλούν λογαριασμούς και, τέλος, να πληροφορούνται για τις τρέχουσες 

τιμές συναλλάγματος και μετοχών. 

Το 1990 εντάχθηκαν οι προθεσμιακές καταθέσεις στο σύστημα on-line. 

Αναπτύχθηκε επίσης πρόγραμμα διεκπεραίωσης όλων των ταμειακών 

συναλλαγών των tellers και προωθήθηκε η μελέτη και η ανάπτυξη της 

εφαρμογής διακίνησης χρεογράφων του Τμήματος Χρεογράφων του 

κεντρικού καταστήματος. Η διαχείριση των διαθεσίμων συναλλάγματος 

καλύπτεται με τοπικό δίκτυο Η/Υ. Δίκτυα P.C. εγκαταστάθηκαν σε 33 

υποκαταστήματα. Επεκτάθηκε η χρήση νέων μηνυμάτων SWIFT σε άλλες 

τραπεζικές εργασίες. 

Το δίκτυο των ATMs της τράπεζας αριθμεί σήμερα 100 μηχανές 

1. Βλέπε Τράπεζα Πίστεως: Απολογισμός Χρήσεως για το 1987. 1988 
και 1989. 

147 



περίπου. 

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ1 

Το 1989 άρχισαν να λειτουργούν πειραματικά στο δίκτυο των καταστη

μάτων οι πρώτες ATMs, αναπτύχθηκαν οι εφαρμογές υποστήριξης της 

Ιονοκάρτας/VISA, εντάχθηκαν σε on-line διαδικασίες όλες οι μεταξύ των 

καταστημάτων χρεοπιστώσεις, έγινε αλλαγή του συστήματος SWIFT με 

νέας τεχνολογίας hardware και software, ολοκληρώθηκε ο μηχανισμός 

ένταξης των καταθέσεων συναλλάγματος και των χορηγήσεων σε on-line 

εξυπηρέτηση κ.λπ. 

1. Βλέπε Ιονική Τράπεζα: Απολογισμός 1989. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1. Εισαγωγή 

Ως αποτέλεσμα των μεταβολών που αναλύθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, τα τελευταία χρόνια συντελείται μια πραγματική επανάσταση στο 

χώρο του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος1. Η επανάσταση αυτή 

αφορά όλες τις εκφράσεις της χρηματοπιστωτικής λειτουργίας, όπως: 

i. Τον τρόπο με τον οποίο προσελκύονται οι αυξημένες αποταμιεύσεις 

του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: Αυξημένες απαιτήσεις των 

αποταμιευτών ως προς την ποικιλία και την απόδοση των χρηματικών 

ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία επιθυμούν να τοποθετήσουν 

τα διαθέσιμα τους. Ανταπόκριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Μείωση της κυριαρχίας των τραπεζικών καταθέσεων όψεως και 

ταμιευτηρίου στα χαρτοφυλάκια των αποταμιευτών. Μείωση της 

επίδρασης του ατομικού αποταμιευτή και ενίσχυση του ρόλου των 

θεσμικών επενδυτών, 

ii. Τις νέες μορφές προσφοράς και διανομής των υπηρεσιών, καθώς και τις 

νέες συνθήκες ανταγωνισμού, στους τομείς της καταναλωτικής και της 

ενυπόθηκης κτηματικής πίστης. 

iii. Τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματικές μονάδες διεθνώς καλύπτουν 

τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και γίνονται όλο και πιο απαιτητικές 

ως προς την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη διαχείριση των υποχρεώ

σεων τους και των διαθεσίμων τους. 

1. Βλέπε Adr. Hamilton (1986), Will Ollard (March 25, 1989), Bill 
Emmott (March 26, 1988), J. Hakin (March 16, 1985). 
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iv. Τον τρόπο με τον οποίο το χρήμα γίνεται αυτό καθεαυτό αντικείμενο 

εμπορίου, σαν κοινό εμπόρευμα, ανταλλασσόμενο στη διεθνή αγορά 

μέσα από τις οθόνες των computers των χρηματιστών ή των οικονομικών 

στελεχών των επιχειρήσεων, 

ν. Τη διάρθρωση της ίδιας της βιομηχανίας προσφοράς χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών ως συνόλου. 

vi. Τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία απαξιώνει τις παλαιές μεθόδους 

λειτουργίας της αγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

εισάγει νέες μεθόδους και νέες λειτουργίες. 

vii. Τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανταποκρίνο

νται στην ανάγκη που υπάρχει για προσφορά νέων χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποιη

τική απόδοση των αποταμιεύσεων του κοινού και η αποτελεσματική 

ικανοποίηση των αναγκών δανεισμού των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτών με ικανοποιητικό κόστος, καθώς και στην ανάγκη που 

υπάρχει για την κάλυψη των κινδύνων από τις μεγάλες διακυμάνσεις των 

επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα αναλυθούν τα σημεία (i) έως 

(vi), με έμφαση στις επιπτώσεις που είχαν στη διάρθρωση και τη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών συστημάτων διεθνώς. Το σημείο (vii), που αναφέρε

ται στην προώθηση των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θα αναπτυχθεί 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3. 

2.2. Εξελίξεις στις μεθόδους και τα μέσα για την προσέλκυση των 

αποταμιεύσεων των ιδιωτών 

2.2.1. Ανταγωνιστικό περιβάλλον: Διαφοροποίηση της διάρθρωσης του 

χαρτοφυλακίου των ιδιωτών 

Στη μεταπολεμική περίοδο, σημειώθηκε μια μεγάλη συσσώρευση 
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χρηματικών διαθεσίμων στα χέρια των ιδιωτών και των νοικοκυριών, 

αποτέλεσμα κυρίως της αξιοσημείωτης οικονομικής ανάπτυξης που 

επετεύχθη από όλες σχεδόν τις χώρες και της σημαντικής αναδιανομής του 

εισοδήματος υπέρ των μεσαίων στρωμάτων του πληθυσμού. Αυτό, σε 

συνδυασμό με τις πολιτικές της απορρύθμισης, του ανοίγματος των αγορών 

στο διεθνή ανταγωνισμό, και την τεχνολογική επανάσταση, είχε σημαντικές 

συνέπειες στις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστω

τικά ιδρύματα για την προσέλκυση αυτών των αποταμιεύσεων στο επίσημο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Εκ μέρους των αποταμιευτών δημιουργήθηκε μια αυξανόμενη ζήτηση 

για ουσιαστική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους, με τοποθετήσεις 

σημαντικού μέρους των διαθεσίμων τους σε χρηματικά και άλλα περιουσιακά 

στοιχεία υψηλότερης απόδοσης και διάφορων βαθμών ρευστότητας. Εκ 

μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος τόσο οι τράπεζες όσο και τα 

άλλα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν σε 

ανταγωνιστική βάση με τις τράπεζες, προσέφεραν στην αγορά μια πληθώρα 

από νέα και εύχρηστα χρηματοπιστωτικά μέσα για την απορρόφηση των 

αποταμιεύσεων των ιδιωτών1. Ειδικότερα: 

Τα αυξημένα ποσοστά πληθωρισμού της περιόδου 1972-1984, αύξησαν 

το κόστος της "αυταπάτης του χρήματος" και παρακίνησαν τους αποταμιευ

τές να αναζητήσουν, για την τοποθέτηση των διαθεσίμων τους, χρηματικά 

περιουσιακά στοιχεία υψηλής απόδοσης, τα οποία, εκτός των άλλων, τους 

προστατεύουν και έναντι των πληθωριστικών διακυμάνσεων. Έγινε 

κατανοητό ότι τα παραδοσιακά μέσα αποταμίευσης, όπως, π.χ., οι καταθέ

σεις όψεως οι οποίες κινούνταν με επιταγές χωρίς να δίνουν τόκο και οι 

καταθέσεις ταμιευτηρίου οι οποίες έδιναν χαμηλό τόκο αλλά ήταν άμεσα 

αναλήψιμες, συνεπάγονταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, αρνητική 

πραγματική απόδοση. Η χρησιμοποίηση τους ως μέσων πληρωμών, 

1. Βλέπε R. Harrington (1987) και C. Broker (1989). 
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ιδιαίτερα στην περίπτωση των καταθέσεων όψεως, δεν μπορούσε να 

δικαιολογήσει το τεράστιο κόστος που είχε η διακράτησή τους σε 

περιόδους υψηλού πληθωρισμού. 

Για τους λόγους αυτούς, ιδιαίτερα οι αποταμιευτές μεσαίου και υψηλού 

εισοδήματος, στράφηκαν σε πιο σοβαρή χρηματοπιστωτική διαχείριση, με 

στόχο την όσο το δυνατόν υψηλότερη πραγματική απόδοση από τη 

διάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους. Είναι σημαντικό το ότι πολλοί άρχισαν 

να καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών 

εξειδικευμένων ατόμων και οργανισμών οι οποίοι μπορούν να τους παρέχουν 

επενδυτικές συμβουλές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανο

μένων των συμβουλών για φορολογικά θέματα. Οι συμβουλές αυτές αφορούν 

ευκαιρίες επένδυσης τόσο σε χρηματικά όσο και σε μη χρηματικά 

περιουσιακά στοιχεία (αγοραπωλησίες ομολογιών και μετοχών στην 

εγχώρια και στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, επενδύσεις σε 

κατοικίες ή εμπορική ιδιοκτησία, επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα κ.λπ.)1. 

Συμμετοχή σε αυτή τη δραστηριότητα έχουν και οι τράπεζες, οι οποίες 

έχουν δημιουργήσει τις αναγκαίες για το σκοπό αυτόν υπηρεσίες. Σε αυτό 

τις διευκολύνει και η πρακτική της διατήρησης στενών προσωπικών 

σχέσεων με τους μεγάλους κυρίως πελάτες τους. 

Οι εμπορικές τράπεζες σε πολλές χώρες άργησαν πολύ να δώσουν τη 

σημασία που επέβαλλαν οι εξελίξεις στον τομέα των ιδιωτών και των 

νοικοκυριών. Αυτό τους κόστισε τη σημαντική μείωση του μεριδίου τους 

στην αγορά. Τελικά αντελήφθησαν ότι, για τις καταθέσεις των ιδιωτών, των 

νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, αντιμετώπιζαν τον ανταγωνισμό 

των αμοιβαίων κεφαλαίων, των αποταμιευτικών και συνεταιριστικών 

τραπεζών, των κτηματικών εταιρειών, των εταιρειών αποταμίευσης και 

επένδυσης, των εταιρειών χαρτοφυλακίου, των ασφαλιστικών εταιρειών και 

άλλων θεσμικών επενδυτών. Ενώ, για τα κεφάλαια των μεγάλων επιχειρή-

1. Βλέπε C. Broker (1989). 
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σεων, αντιμετώπιζαν τον ανταγωνισμό του δημόσιου τομέα και των ξένων 

τραπεζών. Επίσης σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το χρηματιστήριο και η αγορά 

επιχειρηματικών ομολογιών (commercial paper market), αποτέλεσαν από 

πολύ νωρίς ανταγωνιστικές διεξόδους για την απορρόφηση των εθνικών 

αποταμιεύσεων1. Αυτά τα ιδρύματα και οι οργανισμοί κατάφεραν να 

προσελκύσουν ένα σημαντικό μέρος της εθνικής αποταμίευσης των 

αναπτυγμένων χωρών, αναλαμβάνοντας τα ίδια την ευθύνη για αποδοτική 

τοποθέτηση, στις εθνικές και στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγο

ρές 2 . 

2.2.2. Αμοιβαία κεφάλαια και άλλοι θεσμικοί επενδυτές 

Στην πορεία της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων χρηματικών 

περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των ιδιωτών, στις κυριότερες 

αναπτυγμένες χώρες, ένα αυξημένο ποσοστό των συνολικών αποταμιεύσεων 

διοχετεύτηκε σε συμβασιακούς τύπους αποταμίευσης, όπως η αποταμίευση 

μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών και η αποταμίευση μέσω των ιδιωτικών 

και των κρατικών ταμείων συνταξιοδότησης. Σε ορισμένες χώρες, όπως στην 

Αγγλία, αυτός ο τύπος της αποταμίευσης ενθαρρύνθηκε με την παροχή 

φορολογικών κινήτρων3, πράγμα που οδήγησε σε μια ραγδαία ανάπτυξη των 

ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων (pension funds), 

καθώς και άλλων επενδυτικών ιδρυμάτων, όπως είναι οι εταιρείες επενδύσε

ι. Βλέπε R. Harrington (1987), σελ. 38. 
2. Βλέπε Ph. Coggan (1986). 
3. Στην αρχή αυτά τα κίνητρα επεβλήθησαν για να εξισώσουν τη 

φορολογική μεταχείριση των εθελοντικών αποταμιεύσεων για τους πιο πάνω 
σκοπούς, με εκείνη των υποχρεωτικών εισφορών στα κρατικά ταμεία 
κοινωνικής ασφάλισης. Στη βάση τους όμως ευνοούσαν την ανάπτυξη της 
αποταμίευσης μέσω των ασφαλιστικών και άλλων επενδυτικών εταιρειών 
έναντι της αποταμίευσης μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων. 
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ων χαρτοφυλακίου (investment trusts) και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματιστη

ρίου (unit trusts)1. Τούτο είχε σημαντικές συνέπειες για τα χρηματοπιστωτι

κά συστήματα αυτών των χωρών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη των 

χρηματιστηριακών αγορών και τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των 

ιδιωτών και των νοικοκυριών2. 

Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν η ανάπτυξη στις ΗΠΑ των αμοιβαίων 

κεφαλαίων χρηματαγοράς, τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους 

αποκλειστικά σε βραχυχρόνια χρεόγραφα του Δημοσίου και σε χρεόγραφα 

τραπεζών και εταιρειών (money market funds)3. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια 

επέτρεψαν στους ιδιώτες επενδυτές να επωφεληθούν από τα υψηλότερα 

επιτόκια της βραχυχρόνιας χρηματαγοράς, που σε πολλές περιπτώσεις 

υπερτερούσαν των αντίστοιχων επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων 

στις τράπεζες . Πέρα όμως από τις υψηλότερες αποδόσεις, τα τελευταία 

χρόνια, ορισμένες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων προσφέρουν στους 

επενδυτές τη δυνατότητα να εκδίδουν και έναν αριθμό επιταγών έναντι του 

1. Βλέπε την υποσημείωση 2 της σελίδας 156. Βλέπε επίσης Ph. Coggan 
(1986). 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Philip Coggan (1986), Chapter 
9 και 15, και C. Broker (1989) 

3. Η διαχείριση αυτών των κεφαλαίων γίνεται από εξειδικευμένους 
οργανισμούς (τράπεζες ή θυγατρικές τραπεζών κ.λπ.) βάσει προδιαγεγραμ
μένων prospectus. Οι αποταμιευτές αποκτούν μερίδια συμμετοχής στα 
αμοιβαία κεφάλαια, με βάση τα οποία συμμετέχουν στα κέρδη που 
επιτυγχάνονται κατ' αναλογία της εισφοράς τους. Τα μερίδια είναι 
διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο και η αξία τους μεταβάλλεται 
ανάλογα με την αγοραία αξία των τίτλων στους οποίους είναι επενδυμένα 
τα κεφάλαια. 

4. Χωρίς τη μεσολάβηση των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, η 
πρόσβαση των μικρών αποταμιευτών σε αυτή την αγορά θα ήταν αδύνατη, 
αόού τα διαπραγματευόμενα ομόλογα προσφέρονται συνήθως σε υποδιαιρέ
σεις μεγάλης ονομαστικής αξίας. Για το λόγο αυτόν, τα μερίδια αυτών των 
οργανισμών αποτελούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αποταμιευτικό μέσο. Βλέπε 
επίσης Χρ. Γκόρτσος (3-1-1990). 
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υπόλοιπου κεφαλαίου. Έτσι, οι επενδυτές μπορούν πρακτικά να αποσύρουν 

κάθε στιγμή το κεφάλαιο τους, χωρίς να επιβαρύνονται με χρεωστικούς 

τόκους (ποινές που συνήθως επιβάλλουν οι τράπεζες για τις αποσυρόμενες 

προ της προθεσμίας καταθέσεις)1. 

Έναντι των πιο πάνω πλεονεκτημάτων, στα οποία θα πρέπει να 

προστεθεί και το γεγονός της ελάχιστης κρατικής παρέμβασης σε σχέση 

με τις τράπεζες, το κύριο μειονέκτημα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος των 

τοποθετήσεων σε αμοιβαία κεφάλαια, έναντι των τραπεζικών καταθέσεων, 

οι οποίες, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, είναι ασφαλισμένες με το γνωστό 

σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων. 

Τα πιο πάνω μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι νέες 

μορφές αποταμίευσης είχαν τεράστια ανάπτυξη στις δεκαετίες του 1950 και 

του 1960 και απέσπασαν σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η Γερμανία, 

ένα σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων των ιδιωτών και των νοικοκυριών. 

Στις ΗΠΑ, στην περίοδο 1950-1960, ενώ οι καταθέσεις των εμπορικών 

τραπεζών αυξήθηκαν κατά 50%, οι καταθέσεις των αποταμιευτικών 

τραπεζών και των εταιρειών αποταμίευσης και επένδυσης (Savings and 

Loans) αυξήθηκαν κατά 400% . Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των τραπεζικών 

καταθέσεων στα συνολικά χρηματικά περιουσιακά στοιχεία των αμερικανι

κών νοικοκυριών μειώθηκε από 27% το 1977 (επί συνόλου χρηματικών 

περιουσιακών στοιχείων 4,3 τρισ. δολ.), σε 23% το 1988 (επί συνόλου 9,3 

τρισ. δολ.) . Οι λογαριασμοί των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς 

αποτελούν σήμερα το 2,5% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της 

Αμερικής. Οι τοποθετήσεις των λοιπών αμοιβαίων κεφαλαίων φτάνουν 

σχεδόν το 3,5%. Τέλος, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών εταιρειών 

1. Βλέπε Ν. Μπορνόζης (1-11-1987). 
2. Βλέπε R. Harrington (1987), σελ. 37. 
3. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 27. 
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πλησιάζουν το 20%. Η ίδια τάση εμφανίζεται και στην Ευρώπη . 

Στη Βρετανία το ποσοστό των χρηματικών περιουσιακών στοιχείων που 

διακρατείται σε τραπεζικές καταθέσεις έπεσε, προς όφελος των κτηματι

κών τραπεζών και των unit trusts2, από 12,5% των συνολικών (300 δισ. 

λιρών) ατομικών χρηματικών περιουσιακών στοιχείων το 1980, σε 9% (επί 

συνόλου 850 δισ. λιρών) στα τέλη του 1987. Αντίθετα, τα unit trusts αύξησαν 

το μερίδιο τους από 34% σε 44% του συνόλου3. 

2.2.3. Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου και η ανάπτυξη των θεσμικών 

επενδυτών στην Ελλάδα4 

Στην Ελλάδα, η κυριαρχία των τραπεζικών καταθέσεων ως αποταμιευ

τικού μέσου υπήρξε, μέχρι το 1988, απόλυτη. Μόνο τα τελευταία χρόνια 

προωθήθηκε η προσφορά στο κοινό μιας αρκετά ευρείας ποικιλίας 

χρηματικών περιουσιακών στοιχείων, ως διαζευκτικών τοποθετήσεων των 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 27. 
2. Τα unit trusts, όπως και τα money market mutual funds που προανα

φέρθηκαν, συγκεντρώνουν τις αποταμιεύσεις των μικρών αποταμιευτών, αλλά 
είναι εξειδικευμένα σε επενδύσεις στα εγχώρια ή τα διεθνή χρηματιστήρια, 
για την αγορά μετοχών με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του 
χαρτοφυλακίου τους κάτω από αποδεκτά επίπεδα αναλαμβανόμενου κινδύνου. 
Οι αποταμιευτές αγοράζουν μονάδες (units) αυτών των οργανισμών των 
οποίων η τιμή αυξάνει ή μειώνεται σε αναλογία με την αξία των μετοχών 
στις οποίες είναι επενδυμένα τα κεφάλαια του trust. Οι διαχειριστές των 
unit trusts αμείβονται από τη διαφορά (spread) που υπάρχει πάντοτε 
ανάμεσα στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης των μονάδων (units), και 
από μια προμήθεια διαχείρισης που επιβάλλεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ph. Coggan (1986), 
σελ. 115 και 205. 

3. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 27. 
4. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι από την Έκθεση του Διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος και από το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο της 
Τ.Ε. 
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αποταμιεύσεων των ιδιωτών και των διαθεσίμων των επιχειρήσεων, έναντι 

των τραπεζικών καταθέσεων. Μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού 

προγράμματος και την εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής Καρατζά 

για την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, άρχισαν να 

εμφανίζονται στο προσκήνιο τα έντοκα γραμμάτια και οι ομολογίες του 

Δημοσίου και τα ομόλογα των διαφόρων τραπεζών, με ή χωρίς ρήτρα ξένου 

νομίσματος. Τελευταία, ένα σημαντικό μερίδιο των αποταμιεύσεων 

(εγχώριων και ξένων) απορροφάται από το χρηματιστήριο, πράγμα που 

αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη. 

Η καθαρή διάθεση χρεογράφων σταθερού εισοδήματος σε επενδυτές 

εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκε από 114 δισ. δρχ. το 1986, σε 330 δισ. 

δρχ. το 1987, 680 δισ. δρχ. το 1988, 550 δισ. δρχ. το 1989 και 1.158 δισ. δρχ. 

το 1990. Στα τέλη του 1989, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρό

θεσμων τίτλων σταθερού εισοδήματος σε κυκλοφορία έφτασε το ποσό των 

1.878 δισ. δρχ. (εκ των οποίων, 687 δισ. δρχ. αφορούν έντοκα γραμμάτια του 

Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, 719 δισ. δρχ. ομόλογα του Δημοσίου, 

465 δισ. δρχ. τραπεζικά ομόλογα και 7 δισ. δρχ. ομολογίες δημόσιων 

επιχειρήσεων), έναντι 634 δισ. δρχ. στα τέλη του 1987. Αξιοσημείωτη ήταν 

επίσης, κατά τα δύο τελευταία έτη (1988-1989), η συμμετοχή, στο σύνολο 

της καθαρής διάθεσης μεσοπρόθεσμων κρατικών χρεογράφων, των ομολόγων 

με ρήτρα ECU, η οποία κατά το 1989 υπερέβη το 58%. 

Από την άλλη μεριά, η ραγδαία ανάπτυξη του χρηματιστηρίου τα 

τελευταία χρόνια δείχνει τη στροφή μιας σημαντικής μερίδας του ελληνικού 

πληθυσμού προς τοποθετήσεις υψηλότερης απόδοσης και υψηλότερου 

κινδύνου. Έτσι, η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των χρεογράφων που 

είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο έφτασε στα τέλη του 1990 τα 6.324 δισ. 

δρχ. (έναντι 3.760 δισ. δρχ. το 1989, 2.419 δισ. δρχ το 1988, 1.355 δισ. δρχ. 

το 1987 και 601 δισ. δρχ. το 1986). Από αυτά, 3.895 δισ. δρχ. είναι η αξία των 

χρεογράφων σταθερού εισοδήματος (έναντι 2.763 δισ. δρχ. το 1989 και 1.786 

δισ. δρχ. το 1988) και 2.412 δισ. δρχ. είναι η αξία των χρεογράφων 
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μεταβλητού εισοδήματος (έναντι 997 δισ. δρχ. το 1989 και 663 δισ. δρχ. το 

1988). 

Η τεράστια αύξηση της αξίας των χρεογράφων μεταβλητού εισοδήματος 

το 1990 (141,9%), ήταν το αποτέλεσμα της σημαντικής ανατίμησης των 

μετοχικών αξιών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους αυτού, των μεγάλων αυξήσεων των κεφαλαίων των ήδη 

εισηγμένων επιχειρήσεων και της εισόδου ενός πλήθους νέων επιχειρήσεων. 

Η εντυπωσιακή άνθηση του χρηματιστηρίου κατά το 1990 δεν συνεχίστη

κε το 1991. Το έτος αυτό σημειώθηκε σημαντική πτώση των τιμών των 

μετοχών και σχεδόν πλήρης αντιστροφή του υπερβολικά ευνοϊκού κλίματος 

που επικρατούσε κατά τους πρώτους μήνες του 1990. 

Σε σύγκριση με τα πιο πάνω, το υπόλοιπο των καταθέσεων ιδιωτών και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων στις εμπορικές τράπεζες και στους ειδικούς 

πιστωτικούς οργανισμούς έφτασε στα τέλη του 1990 τα 8.104 δισ. δρχ., 

έναντι 7.141 δισ. δρχ. το 1989, 5.803 δισ. δρχ. το 1988, 4.694 δισ. δρχ. το 

1987, και 3.731 δισ. δρχ. το 1986. Παρά το γεγονός ότι η αύξηση των 

ιδιωτικών καταθέσεων στις τράπεζες εξακολούθησε να είναι σημαντική 

μέχρι τα τέλη του 1989, το μερίδιο τους στο σύνολο των χρηματικών 

περιουσιακών στοιχείων μειώθηκε από 86% περίπου το 1986, σε 65,5% 

περίπου το 1989 και σε 56,1% περίπου το 1990. Αυτό θα πρέπει ν α θεωρηθεί 

εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι συνέβη σε πάρα πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα και αναμένεται να πάρει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 

ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις κατά το 19911. 

Το επίπεδο ανάπτυξης των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

(Ε.Ε.Χ.), των εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων (Α.Κ.) και των ασφαλιστικών 

εταιρειών (ασφάλειες ζωής) είναι ακόμα πολύ χαμηλό στην Ελλάδα, παρά 

1. Από 1-1-1991, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μέτρο της 
φορολογίας των καταθέσεων, ενώ τα έντοκα γραμμάτια και τα ομόλογα του 
Δημοσίου παραμένουν αφορολόγητα. 
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τη σημαντική ανάπτυξη τους τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα κατά το 

1990. 

Σήμερα (1991) λειτουργούν στην Ελλάδα 9 εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου [Άλφα επενδύσεων (ON, ΑΝ), Εθνική Χαρτοφυλακίου, 

Επενδύσεις Αναπτύξεως (ON, ΑΝ), Επενδύσεις Εργασίας (ON, ΑΝ), 

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (ON, ΑΝ), Ε.Δ.Ε.Χ., Ιδιωτική Επενδυτική (ON, 

ΑΝ) και Πρόοδος Ελ. Επενδύσεις], οι οποίες είναι κατά κανόνα θυγατρικές 

τραπεζών, και 10 Αμοιβαία Κεφάλαια [Δήλος (Εισοδήματος, Μεικτό, Blue 

Chips), Ερμής, Interamerican (Σταθερό, Ελληνικό, Δυναμικό), ΑΛΦΑ 

(Σταθερού Εισοδήματος,ΔιαχείρισηςΔιαθεσίμων, Αναπτύξεως), Ευρωπαϊκή 

Πίστη (Αναπτυξιακό), Ασπίς Πρόνοια (Εισοδήματος, Αναπτυξιακό), 

Nationale Nederladen (Αναπτυξιακό), Ελληνο-Βρετανική (Αναπτυξιακό), 

Schweiz Fund (Αναπτυξιακό) και Xiosinvest (Κοινοτικό)]. Από αυτά τα 7 

τελευταία άρχισαν να λειτουργούν μετά τον Απρίλιο του 1990. 

Η Citibank, η Τράπεζα Πίστεως, η Εμπορική Τράπεζα κ.ά. έχουν ήδη 

προχωρήσει στην ίδρυση Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι 

εταιρείες αυτές γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην περίοδο 

1988-Ιούλιος 19901. 

Η ανάπτυξη και στην Ελλάδα' του θεσμού των θεσμικών επενδυτών 

αναμένεται να παίξει εξαιρετικά εποικοδομητικό ρόλο για την ανάπτυξη της 

ελληνικής κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς. Είναι δεδομένο από τη διεθνή 

εμπειρία ότι η συμμετοχή αυτών των επενδυτών ασκεί σταθεροποιητική 

επίδραση στ" ς διακυμάνσεις των τιμών των χρεογράφων και των μετοχών, 

δεδομένου ότι η επενδυτική πολιτική τους υπαγορεύεται κατά κανόνα από 

την ανάγκη εξασφάλισης, σε μακροχρόνια βάση, ικανοποιητικής και σχετικά 

σταθερής απόδοσης και δεν αποβλέπουν στην κερδοσκοπική μόνο εκμετάλ

λευση βραχυχρόνιων μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου τους2. 

1. Βλέπε Ιονική Τράπεζα (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1988). 
2. Βλέπε επίσης Δ. Στέργιου (12-11-1987), σελ. 84-86. 
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Βέβαια η μεγάλη αύξηση του αριθμού και του οικονομικού βάρους των 

θεσμικών επενδυτών το 1990 δεν απέτρεψε τη σημαντική πτώση των τιμών 

των μετοχών, η οποία άρχισε το φθινόπωρο αυτού του χρόνου και συνεχίστη

κε ολόκληρο το 1991. Παρόλα αυτά οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν 

να επιδείξουν την αξιόλογη επιτυχία ότι η πτώση των τιμών των μεριδίων 

τους ήταν κατά πολύ μικρότερη από την πτώση των διάφορων δεικτών του 

χρηματιστηρίου. Κατάφεραν έτσι να περιορίσουν σημαντικά τις ζημιές που 

υπέστησαν οι επενδυτές πελάτες τους. 

Το φθινόπωρο του 1991 ψηφίστηκε στη Βουλή ειδικός νόμος, ο οποίος 

ρυθμίζει με λεπτομέρεια τα θέματα που δημιουργούνται κατά τη σύσταση 

και τη λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου. Ο νόμος αυτός αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην 

ανάπτυξη των θεσμικών επενδυτών στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά. 

2.2.4. Τρόποι αντίδρασης των τραπεζών στις ανταγωνιστικές πιέσεις 

Οι τράπεζες δεν δέχτηκαν χωρίς να προβληματιστούν τη μείωση του 

μεριδίου τους στην αγορά καταθέσεων. Είναι γεγονός ότι για ένα μεγάλο 

διάστημα είχαν αρχίσει να επαναπαύονται, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι 

ήταν δικαιολογημένο, στα κεφάλαια της χρηματαγοράς1 και στις χονδρικές 

καταθέσεις . Τα τελευταία όμως χρόνια οι καταθέσεις των ιδιωτών έχουν 

1. Βλέπε Merril Stevenson (March 22, 1986) και R. Harrington (1987). 
2. Χονδρικές καταθέσεις είναι οι καταθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων ή 

οργανισμών στις εμπορικές τράπεζες. Παλαιότερα αποτελούσαν εκδήλωση 
των στενών σχέσεων της τράπεζας με τις επιχειρήσεις πελάτες της και 
ήταν πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο μια επιχείρηση να έχει όλα τα 
βραχυπρόθεσμα διαθέσιμα της κατατεθειμένα, πολλές φορές σε κατάθεση 
όψεως, σε μία ή δύο τράπεζες με τις οποίες είχε κυρίως συνεργασία. 
Σήμερα έχει αναπτυχθεί μια τεράστια αγορά σε μεγάλες προθεσμιακές 
καταθέσεις τόσο σε εγχώριο νόμισμα όσο και σε ξένα νομίσματα, οι οποίες 
τοποθετούνται στις τράπεζες που θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη απόδοση. 
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αποκτήσει νέο ενδιαφέρον για τις τράπεζες. Αιτία ήταν οι υψηλοί ρυθμοί 

πληθωρισμού, καθώς και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις χονδρικές 

καταθέσεις, ιδιαίτερα μετά τη χρεοκοπία της Continental Illinois . Γι' αυτό 

κατέφυγαν σε διάφορες μεθόδους αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και 

διατήρησης ή και βελτίωσης της θέσης τους στην αγορά, οι σπουδαιότερες 

από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

Στις ΗΠΑ, ως απάντηση στην πρόκληση των εταιρειών αμοιβαίων 

κεφαλαίων, δόθηκε από τις νομισματικές αρχές και στις τράπεζες η 

δυνατότητα να πληρώνουν τόκους στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως . 

Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες εισήγαγαν τους λογαριασμούς καταθέσεων 

χρηματαγοράς (money market accounts). Δημιουργήθηκαν πολλές κατηγο-

Αυτό σημαίνει ότι οι καταθέσεις αυτές κοστίζουν το επιτόκιο της αγοράς, 
το οποίο αυξάνεται σημαντικά με την πρόσθεση του περιθωρίου κινδύνου 
(risk premium) σε οποιαδήποτε περίπτωση η τράπεζα αντιμετωπίζει 
κάποιες δυσκολίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R. Harrington 
(1987), σελ. 64. 

1. Η τράπεζα αυτή περιήλθε σε κατάσταση ουσιαστικής χρεοκοπίας το 
Μάιο του 1984. Προκειμένου να επεκτείνει τις χρηματοπιστωτικές της 
εργασίες, η τράπεζα αυτή βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε χονδρικές 
καταθέσεις επιχειρήσεων και άλλων τραπεζών (εγχώριων και ξένων). Μόλις 
όμως παρουσιάστηκαν υπόνοιες κινδύνου για την εν λόγω τράπεζα (κυρίως 
μετά τη χρεοκοπία της τράπεζας Penn Square, το 1982), οι μεγάλοι 
καταθέτες ζήτησαν αμέσως να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Αυτό έφερε 
ταχύτατα την κρίση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Fortune (June 
11, 1984). 

2. Στις αρχές του 1980, επετράπη σε όλα τα ιδρύματα καταθέσεων να 
προσφέρουν τοκοφόρους λογαριασμούς επιταγών, και επίσης λογαριασμούς 
χρηματαγοράς, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το επιτόκιο. Βλέπε St. 
Brante (January 1983) και Κ. Cooper and D.R. Fraser (1986). Πριν από το 
1980, η πληρωμή τόκων σε συναλλακτικές καταθέσεις (transaction accounts) 
από τις τράπεζες δεν ήταν επιτρεπτή. Λογαριασμούς NOW (Negotiable 
Order of Withdrawal) χρησιμοποιούσαν μόνο οι εταιρείες χαρτοφυλακίου 
και οι διάφορες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων. Βλέπε επίσης την 
υποδιαίρεση 1.2.2. του Κεφαλαίου 1 και Νικ. Μπορνόζης (1-11-1987). 
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ρίες τέτοιων λογαριασμών, ανάλογα με το επιτόκιο και την κίνηση του 

λογαριασμού. Μεγάλη κίνηση λογαριασμού συνεπάγεται χαμηλό επιτόκιο 

και αντίστροφα. Οι λογαριασμοί αυτοί έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των 

κοινών λογαριασμών καταθέσεων όψεως (δικαίωμα τραβήγματος επιταγών, 

δυνατότητα διεξαγωγής πληρωμών μέσω εμβασμάτων, σταθερή ονομαστική 

αξία), αλλά επιπροσθέτως προσφέρουν σχετικά υψηλότερη απόδοση, το 

ύψος της οποίας προσδιορίζεται από τις τράπεζες ανάλογα με το τρέχον 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο στην αγορά χρήματος. Ο συνδυασμός αυτών των 

πλεονεκτικών χαρακτηριστικών, έχει οδηγήσει, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, σε μια κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για λογαριασμούς 

καταθέσεων χρηματαγοράς, χωρίς αυτό να σημαίνει μείωση των άλλων 

μορφών καταθέσεων των τραπεζών1. Αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι 

υπάρχει σήμερα ένας σημαντικός αριθμός αποταμιευτών με σχετικά υψηλή 

ροπή προς ανάληψη κινδύνου, οι οποίοι επιθυμούν την τοποθέτηση των 

αποταμιεύσεων τους σε χρηματικά περιουσιακά στοιχεία σχετικά υψηλού 

κινδύνου-υψηλών αποδόσεων. Οι λογαριασμοί καταθέσεων χρηματαγοράς 

είναι μία από τις πολλές επιλογές που έχουν σε μια αναπτυγμένη χρηματο

πιστωτική αγορά. Οι λογαριασμοί αυτοί βοήθησαν τις εμπορικές τράπεζες 

να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετωπί

ζουν τα τελευταία χρόνια στην αγορά λιανικών καταθέσεων. 

Για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό στον τομέα των προθεσμιακών 

καταθέσεων, οι τράπεζες πρόσφεραν στην αγορά τα γνωστά πιστοποιητικά 

καταθέσεων (CDs) τα οποία έχουν καθορισμένο ή κυμαινόμενο επιτόκιο και 

κυκλοφορούν σε μεγάλη ποικιλία ονομαστικών αξιών και προθεσμιών λήξης. 

Τα πιστοποιητικά σχεδιάστηκαν για να αποτελέσουν ένα σοβαρό ανταγωνι

στικό όπλο των τραπεζών έναντι των πολύ δημοφιλών εντόκων κρατικών 

γραμματίων (treasury bills), για τα οποία ήδη υπήρχε στις ΗΠΑ και σε 

άλλες χώρες μια πολύ δραστήρια αγορά. Είναι ομοιογενή και διαπραγματεύ-

1. Βλέπε Χρ. Γκόρτσος (3-1-1990). 
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σιμά, όπως τα έντοκα γραμμάτια, και μπορούν να πωληθούν στη χρηματαγο

ρά πριν από τη λήξη τους1. Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες 

υπάρχει μια πολύ ζωηρή δευτερογενής αγορά για τα πιστοποιητικά αυτά. 

Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί σημαντικά τα CDs από τις προθεσμιακές 

καταθέσεις, αφού ο κάτοχος τους μπορεί να τα πωλήσει όποτε επιθυμεί 

χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει χρεωστικούς τόκους. 

Για να είναι απόλυτα εμπορεύσιμα, τα CDs έπρεπε να είναι ομοιογενή 

όσον αφορά την ονομαστική τους αξία, τις περιόδους λήξης, καθώς και τον 

πιστωτικό κίνδυνο που περικλείουν. Γι' αυτό στις ΗΠΑ η εθνική αγορά των 

CDs είναι περιορισμένη σε αυτά που εκδίδονται από τις μεγάλες τράπεζες, 

σε ονομαστική αξία του 1 εκατ. δολ. και με περιόδους λήξης μέχρι έξι 

μήνες. 

Η πώληση των CDs μπορεί να γίνει είτε από τις ίδιες τις τράπεζες 

στους πελάτες τους είτε μέσω χρηματομεσιτών (brokers), οπότε η έκδοση 

είναι ακριβότερη γιατί συνεπάγεται και τη σχετική προμήθεια του 

μεσάζοντα. Μόνο όμως στη δεύτερη περίπτωση μπορεί η έκδοση να 

πωληθεί σε ολόκληρη την εθνική αγορά . 

Η πώληση των πιστοποιητικών καταθέσεων ισοδυναμεί για τις τράπεζες 

με την προσέλκυση νέων χονδρικών καταθέσεων οι οποίες αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. Είναι όμως ένα περισσότερο ελκυστικό χρηματικό 

περιουσιακό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται επίσης και ως μηχανισμός 

διατραπεζικού δανεισμού . 

Αλλά εκτός από τα πιστοποιητικά καταθέσεων, σε πολλές χώρες έχει 

1. Στην αρχή η κατώτατη περίοδος λήξης ήταν 30 ημέρες. Στα επόμενα 
χρόνια, η περίοδος αυτή μειώθηκε πρώτα στις 14 ημέρες και έπειτα στις 
7 ημέρες. Οι παραδοσιακές καταθέσεις προθεσμίας έχουν κατώτατη 
προθεσμία λήξης 14 ημέρες. Βλέπε. R. Harrington (1987), σελ. 65. 

2. Βλέπε R. Harrington (1987), σελ. 65. 
3. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R. Harrington (1987), σελ. 65-

69. 
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σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη και στις μη εμπορεύσιμες υποχρεώσεις 

(καταθέσεις) των τραπεζών. Μια προσφιλής μέθοδος των τραπεζών για την 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, είναι ο 

διαχωρισμός των αγορών και η διαχείριση των υποχρεώσεων τους μέσω της 

διαφορετικής τιμολόγησης των διάφορων τραπεζικών προϊόντων, τα οποία 

έχουν διαφορετικές περιόδους λήξης ή κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστι

κά 1. Εκτός από τα πιστοποιητικά καταθέσεων, άλλα τέτοια προϊόντα είναι 

τα ακόλουθα: 

Διάφορων ειδών μη εμπορεύσιμες ομολογίες, οι οποίες εκδίδονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα με διαφορετικούς κάθε φορά όρους. Χρησιμοποι

ούνται σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, όπως στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη 

Γερμανία και στην Ελλάδα. 

Επίσης, χρησιμοποιούνται νέες κατηγορίες αποταμιευτικών καταθέσεων 

ή βελτιώνονται οι όροι των ήδη υπαρχόντων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι οι νέοι Λαϊκοί Λογαριασμοί Αποταμιεύσεων και οι Λογαριασμοί 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης στη Γαλλία, οι Αποταμιευτικοί Λογαριασμοί 

Υψηλού Επιτοκίου των τραπεζών στη Γερμανία και των κτηματικών 

τραπεζών στην Αγγλία 2 κ.λπ. 

2.2.5. Τραπεζικές καταθέσεις και εισαγωγή νέων αποταμιευτικών 

προϊόντων στην ελληνική αγορά 

Στην Ελλάδα, η ένταση του ανταγωνισμού για τις εμπορικές τράπεζες 

στον τομέα των λιανικών καταθέσεων, άρχισε να λαμβάνει επικίνδυνες 

διαστάσεις μόνο μετά το 1990. Μέχρι τους τελευταίους μήνες του 1989, οι 

καταθέσεις ταμιευτηρίου στις εμπορικές τράπεζες αυξάνονταν με πολύ 

ικανοποιητικούς ρυθμούς, 30% το 1985, 24% το 1986, 27% το 1987, 28% το 

1. Βλέπε R. Harrington (1987), σελ. 66. 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R. Harrington (1987). 
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1988 και περίπου 20% το 1989. Αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι κατά το 

τελευταίο έτος (1989) και στις αρχές του 1990, το επιτόκιο των καταθέσεων 

ταμιευτηρίου διατηρήθηκε από τις τράπεζες στο 16%, ενώ ο αναμενόμενος 

και τελικά ο τρέχων πληθωρισμός ξεπερνούσε το 20% και το επιτόκιο των 

εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, των καταθέσεων προθεσμίας και των 

τραπεζικών χορηγήσεων διαμορφωνόταν σε επίπεδα πάνω από το 22%. Οι 

εξελίξεις αυτές παρακίνησαν πολλές τράπεζες να εντείνουν τις προσπά

θειες τους για αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων τους, κατά το δυνατόν υπέρ 

των καταθέσεων ταμιευτηρίου . Μόνο κατά το 1990 και ιδιαίτερα κατά το 

1991, υπήρξε κάποια αξιόλογη μείωση των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Η 

εξέλιξη αυτή αποτελεί την πρώτη ένδειξη για τα αναμενόμενα αποτελέσμα

τα από την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε αυτό τον τομέα. Η ραγδαία 

ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα στο πρώτο εξάμηνο του 

1990, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων και των 

εταιρειών αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και η είσοδος στον κλάδο νέων 

ιδιωτικών εμπορικών τραπεζών, σε συνδυασμό με την επιβολή φορολογίας 

επί των τόκων των καταθέσεων, αναμένεται να εντείνει σημαντικά τον 

ανταγωνισμό στον τομέα των τραπεζικών καταθέσεων και στην Ελλάδα. Αν 

οι τράπεζες δεν χρησιμοποιήσουν πιο δυναμικά τις νέες μεθόδους 

προσέλκυσης και εξυπηρέτησης του ιδιώτη αποταμιευτή, είναι αυτονόητο 

ότι τα επόμενα χρόνια θα χάσουν ένα σημαντικό μέρος από τα 3,3 τρισ. δρχ. 

των χαμηλότοκων καταθέσεων ταμιευτηρίου, τις οποίες καταφέρνουν να 

διατηρούν μέχρι σήμερα και που αποτελούν την κύρια βάση όπου στηρίζεται 

η αποδοτικότητα της πιστωτικής τους πολιτικής. 

Από τον Ιούνιο του 1987 καθιερώθηκε και στην Ελλάδα ο θεσμός των 

πιστοποιητικών καταθέσεων, για καταθέσεις πάνω από 5 εκατ. δρχ. Τα 

πιστοποιητικά αυτά έχουν διάρκεια από τρεις έως δώδεκα μήνες και είναι 

1. Βλέπε, για παράδειγμα, την Έκθεση του Διοικητή της Εθνικής 
Τράπεζας για το έτος 1989. 
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ελεύθερα διαπραγματεύσιμα, με επιτόκιο που συμφωνείται μεταξύ των 

τραπεζών και των αγοραστών των τίτλων. 

Μη εμπορεύσιμα τραπεζικά ομόλογα χρησιμοποιούνται σε μεγάλη 

έκταση στην Ελλάδα από τις αναπτυξιακές τράπεζες (ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, 

Τράπεζα Επενδύσεων) και τις "υποθηκικές" τράπεζες, Εθνική Κτηματική 

Τράπεζα (ΕΚΤΕ) και Εθνική Στεγαστική Τράπεζα (ΕΣΤΕ). 

Τα τραπεζικά ομόλογα, όπως παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά, 

είναι ανώνυμοι τίτλοι πληρωτέοι στον κομιστή. Ως μορφή άντλησης 

κεφαλαίων εμφανίζονται από το 1975. Προσφέρουν επιτόκιο υψηλότερο από 

τις προθεσμιακές καταθέσεις, το οποίο μέχρι πρόσφατα επιδότείτο από τον 

κρατικό προϋπολογισμό κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Τα επιτόκια 

κλιμακώνονται συνήθως ανά ποσό και διάρκεια τοποθέτησης. Ισχύουν δε 

ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ρευστοποίησης τους. Το πρώτο 

εξάμηνο μετά την έκδοση μπορούν να ρευστοποιηθούν μόνο στο χρηματι

στήριο, όπου η ρηχότητα της αγοράς δεν εξασφαλίζει καθόλου ευνοϊκές 

συνθήκες δευτερογενούς αγοράς. Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα να 

ρευστοποιηθούν από την εκδότρια τράπεζα σε προκαθορισμένα ποσά, τα 

οποία κλιμακώνονται ανά μήνα. Η ρευστοποίηση των τραπεζικών ομολόγων 

πριν από τη λήξη τους, επιβαρύνεται με παρακράτηση των τόκων τριών 

μηνών. Αυτό αποτελεί πολύ πιο ευνοϊκή ρύθμιση σε σχέση με τα ομόλογα 

του Δημοσίου, των οποίων η ρευστοποίηση πριν από τη λήξη υπόκειται σε 

ποσοστιαία μείωση ίση με το 6% της αξίας του ονομαστικού ποσού του 

τίτλου1. 

Στην περίοδο 1975-1988, τα αντληθέντα κεφάλαια από την αγορά 

τραπεζικών ομολόγων ξεπέρασαν το 1 τρισ. δρχ. 

1. Βλέπε Χ. Τοπαλίδης (7-9-1989) και Σπ. Κοτζαμπάσης (Απρίλιος-
Μάιος 1989). 

2. Βλέπε Χ. Τοπαλίδης (7-9-1989). 
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2.2.6. To menu των χρηματοπιστωτικών μέσων 

Ο ανταγωνισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την αύξηση του 

μεριδίου τους στην τεράστια αγορά αποταμιεύσεων των ιδιωτών, στην οποία 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 συμμετέχουν άμεσα με μεγάλα 

ποσοστά και οι κυβερνήσεις ως σημαντικοί εκδότες εντόκων γραμματίων 

και ομολογιών, είχε ως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη διεύρυνση της σειράς 

των προϊόντων και των χρηματοπιστωτικών μέσων, μεταξύ των οποίων ο 

ιδιώτης αποταμιευτής μπορεί να διαλέξει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. 

Τα δίκτυα διανομής, μέσω των οποίων αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα και 

προϊόντα είναι δυνατό να αποκτηθούν από τους ιδιώτες, έχουν επίσης 

επεκταθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό1. 

Σήμερα ο μικρός αποταμιευτής στις αναπτυγμένες χώρες έχει τεράστια 

δυνατότητα επιλογής: Καταρχήν μπορεί να τοποθετήσει τις αποταμιεύσεις 

του στους παραδοσιακούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου, οι οποίοι κινούνται 

με τα γνωστά βιβλιάρια και προσφέρουν τις περισσότερες φορές την 

ευκολία της άμεσης ανάληψης των χρημάτων, όταν χρειαστεί. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι με τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογικών μεθόδων, 

οι μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών τύπων λογαριασμών, π.χ., από 

ένα λογαριασμό καταθέσεων (deposit account) σε ένα λογαριασμό όψεως 

κινούμενο με επιταγές, γίνονται κατά πολύ ευκολότερες. Αυτό αποτέλεσε 

έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν στην πληρωμή 

τόκων σε τρέχοντες λογαριασμούς . 

Από εκεί και πέρα ο αποταμιευτής μπορεί να διαλέξει από τα ακόλουθα 

εμπορεύσιμα και μη εμπορεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία έχουν 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ph. Coggan (1986), C. Broker 
(1989) και R. Harrington (1987). 

2. Βλέπε J.R.S. Réveil (1983), Chapter 7 και σελ. 132. Βλέπε επίσης Ph. 
Coggan (1986), σελ. 198. 
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υψηλότερη απόδοση και ένα μεγάλο εύρος προθεσμιών λήξης. Τέτοια μέσα 

είναι: 

- Οι λογαριασμοί καταθέσεων χρηματαγοράς. 

- Τα αμοιβαία κεφάλαια. 

- Οι καταθέσεις προθεσμίας. 

- Τα πιστοποιητικά καταθέσεων και άλλα μέσα της χρηματαγοράς. 

- Οι μεσοχρόνιες και μακροχρόνιες ομολογίες (κρατικές και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων). 

- Τα χρεόγραφα με χαρακτηριστικά συμμετοχής (προνομιούχες 

μετοχές με σταθερό μέρισμα). 

- Μέσα τοποθέτησης αποταμιεύσεων τα οποία είναι συνδεμένα με 

ασφαλιστικές υπηρεσίες. 

- Μετοχές. 

- Μετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου. 

- Χρηματικά μελλοντικά συμβόλαια, options κ.λπ. 

Τα πιο σύγχρονα και τα πιο σημαντικά χρηματοπιστωτικά μέσα, τα 

οποία χρησιμοποιούνται σήμερα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, 

περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 πιο κάτω. Στο παρόν κεφάλαιο 

αναλύονται περιληπτικά δύο μόνο από αυτά, τα οποία έχουν ήδη εισαχθεί 

στην ελληνική αγορά με αρκετή επιτυχία. Τα μέσα αυτά είναι τα πιστοποιη

τικά καταθέσεων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως και τα ομολογιακά 

δάνεια του επιχειρηματικού τομέα (commercial paper), τα οποία αναλύονται 

στην υποδιαίρεση 2.4. 

2.3. Συνθήκες ανταγωνισμού και εξελίξεις στους τομείς της κατανα

λωτικής και της ενυπόθηκης κτηματικής πίστης 

2.3.1. Ανταγωνιστικό περιβάλλον 

Ό π ω ς τονίστηκε στην προηγούμενη υποδιαίρεση, η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών στις περισσότερες χώρες, οδήγησε σε 

σημαντικές αλλαγές του τρόπου ζωής και παράλληλα σε αύξηση των 
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αποταμιευτικών τους διαθεσίμων και των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε έτσι μια ισχυρή ζήτηση για χρηματοδοτι

κές υπηρεσίες, πέρα από τις χαμηλής απόδοσης τραπεζικές καταθέσεις και 

τα κλασικά καταναλωτικά δάνεια1. 

Τονίστηκε επίσης ότι μέχρι πρόσφατα ελάχιστες τράπεζες είχαν 

ασχοληθεί συστηματικά με τους ιδιώτες πελάτες τους. Αυτό βέβαια δύσκολα 

θα μπορούσε να υποστηριχθεί στην περίπτωση χωρών όπως η Γαλλία, η 

Μεγάλη Βρετανία και η Δυτική Γερμανία, στις οποίες τα εκτεταμένα δίκτυα 

υποκαταστημάτων των τραπεζών αποδεικνύουν την έντονη προσπάθεια τους 

για σωστή εξυπηρέτηση και προσέλκυση των ιδιωτών πελατών. 

Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, είναι γενικά σωστό ότι μετά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι πρόσφατα ήταν σε ισχύ η γνωστή 

παρεμβατική πιστωτική πολιτική, σύμφωνα με την οποία προτεραιότητα 

στον τραπεζικό δανεισμό είχε η βιομηχανία και κατά δεύτερο λόγο η 

κτηματική πίστη. Τελευταίοι στις προτεραιότητες ήταν για πολλά χρόνια 

οι ιδιώτες καταναλωτές. 

Ακραίο παράδειγμα θα πρέπει να θεωρηθεί η περίπτωση χωρών όπως 

η Ελλάδα, όπου ο ιδιώτης, ως καταναλωτής ήταν τελείως αποκομμένος από 

το τραπεζικό σύστημα. Η χρηματοδότηση των καταναλωτών και του 

εμπορίου, όση υπήρχε, λάβαινε χώρα μέσω της βιομηχανίας. Από την άλλη 

μεριά, μικρή σημασία δινόταν επίσης και στον ιδιώτη αποταμιευτή, αφού ο 

τελευταίος εθεωρείτο υποχρεωμένος να καταθέσει τις αποταμιεύσεις του 

στις τράπεζες, ελλείψει άλλων διαζευκτικών τοποθετήσεων2. 

Στην ουσιαστική υποβάθμιση του ιδιώτη πελάτη από τις τράπεζες 

συνέβαλε, εκτός των άλλων, και η σχετική διαμερισματοποίηση (fragmenta-

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Merril Stevenson (March 22, 
1986). 

2. Βλέπε την έκθεση της Επιτροπής Καρατζά και το Οικονομικό 
Δελτίο της Τράπεζας Πίστεως, Φεβρουάριος 1987, Τεύχος 34. 
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tion) των χρηματοπιστωτικών συστημάτων που προαναφέρθηκε. Η κατάστα

ση αυτή κατέστησε αρκετά ισχυρούς τους δεσμούς που υπήρχαν ανάμεσα 

στις τράπεζες και στους προσωπικούς τους πελάτες. Αυτό παραπλάνησε 

πολλές τράπεζες ωθώντας τες να υποθέσουν ότι οι προσωπικοί τους 

πελάτες ήταν δικαιωματικά δικοί τους. Από την άλλη μεριά, οι ιδιώτες 

πελάτες δέχονταν αυτή την κατάσταση, παραπλανημένοι όπως ήταν με τη 

σειρά τους από την προφανή ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων, τη 

σχετική αποδοτικότητα του συστήματος μεταφοράς χρήματος και την 

έλλειψη διαζευκτικών ευκαιριών τοποθέτησης των αποταμιεύσεων τους. 

Με αυτήν την έννοια, η λειτουργία των τραπεζών στις δεκαετίες του 

1960 και του 1970, συνίστατο κυρίως : (ί) στην προσέλκυση των αποταμιεύ

σεων του κοινού σε χαμηλά (ή μηδενικά) επιτόκια, (ΐί) στο διακανονισμό 

των πληρωμών του σε επίσης χαμηλές τιμές και (iii) στο δανεισμό, με 

σχετικά ευνοϊκούς όρους, των βιομηχανικών επιχειρήσεων και του κράτους. 

Για τους λόγους αυτούς, η φιλελευθεροποίηση των αγορών προσέλκυσε 

στις αναπτυγμένες χώρες άλλους ανταγωνιστές, οι οποίοι κατάφεραν να 

εκμεταλλευτούν με επιτυχία την ανάγκη που υπήρχε για προσφορά στους 

καταναλωτές νέων ευκαιριών για αποδοτική τοποθέτηση των αποταμιεύσεων 

τους και για αποτελεσματική χρηματοδότηση των καταναλωτικών τους 

δαπανών. Στη δεκαετία του 1980 τα πράγματα άλλαξαν ουσιαστικά. Η 

σημασία του ιδιώτη καταναλωτή για τις τράπεζες αυξήθηκε σταδιακά, με 

αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση, κατά την οποία, ο 

τελευταίος βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος τόσο των τραπεζικών 

όσο και των άλλων χρηματοπιστωτικών ή μη ιδρυμάτων. 

Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, οι εμπορικές τράπεζες 

αντιμετώπισαν σκληρό ανταγωνισμό: (ϊ) από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία 

1. "The Consumer is Sovereign". Βλέπε Merril Stevenson (March 22, 
1986). 
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εξειδικεύτηκαν ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής και προώθησης των 

πιστωτικών καρτών (ii) από ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων οργανισμών, 

όπως οι αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, οι οποίες προσπαθούν 

να αυξήσουν τις πωλήσεις τους χρηματοδοτώντας με δικά τους μέσα τις 

αγορές των πελατών τους" (iii) από τους κλασικούς χρηματιστές (επενδυτι

κές τράπεζες, χρηματομεσίτες, χρηματιστές κ.λπ.), οι οποίοι πάντοτε 

συνήθιζαν να χρηματοδοτούν τις αγορές τίτλων των πελατών τους, αλλά 

πρόσφατα άρχισαν να αναλαμβάνουν και άλλες χρηματοδοτικές δραστηριό

τητες, αυξάνοντας την ανταγωνιστική τους πίεση προς τις εμπορικές 

τράπεζες κ.λπ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του (ί) είναι η περίπτωση της American 

Express, η οποία θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές μη τράπεζα, αν και 

είναι ιδιοκτήτης μιας διεθνούς τράπεζας. Έ χ ε ι 21 εκατ. πελάτες κατόχους 

της γνωστής κάρτας της στην Αμερική και αποτελεί πραγματική πρόκληση 

για τους ανταγωνιστές της 1 . 

Σχετικά με το σημείο (ii), θα πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί 

πραγματικότητα σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες χώρες. Στη Δυτική 

Γερμανία, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου προσελκύονται όλο και 

περισσότερο στον τομέα της παροχής πιστωτικών καρτών, οι οποίες 

αντικαθιστούν σταθερά τα καταναλωτικά δάνεια ως τον πιο πρόσφορο τρόπο 

παροχής καταναλωτικών πιστώσεων. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μεγάλη 

Βρετανία όπου η Marks and Spencer κατέχει ένα μεγάλο μερίδιο στην 

αγορά της καταναλωτικής πίστης και πρόσφατα πρόσθεσε και νέες 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως η προσφορά υπηρεσιών επενδύσεων 

σε μετοχές (unit trust). Στην Αμερική και στην Ιαπωνία το πρόβλημα για 

τις τράπεζες είναι ακόμα μεγαλύτερο. Εταιρείες όπως η Sears Roebuck 

(αλυσίδα καταστημάτων στην Αμερική) και η Seibu Credit (αλυσίδα 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Will Ollard (March 15,1989). 
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εταιρειών λιανικής πώλησης στην Ιαπωνία) έχουν ήδη εισέλθει δυναμικά 

στις παραδοσιακές δανειακές δραστηριότητες των τραπεζών και επιπλέον 

έχουν αρχίσει να ροκανίζουν τους κάποτε ισχυρούς δεσμούς των τραπεζών 

με τους καταθέτες τους1. Τέλος, οι χρηματιστηριακές εταιρείες ανέπτυξαν 

προγράμματα χρηματοδότησης των πελατών τους για οποιοδήποτε λόγο, 

αρκεί οι τελευταίοι να διέθεταν τους ανάλογους τίτλους για εγγύηση. Το 

επιτόκιο που προσέφεραν ήταν τις περισσότερες φορές χαμηλότερο από το 

επιτόκιο των εμπορικών τραπεζών για αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις . 

Παραδοσιακά, οι εμπορικές τράπεζες ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες 

από τον τομέα της ενυπόθηκης κτηματικής πίστης, στον οποίο λειτουρ

γούσαν, σχεδόν αποκλειστικά, εξειδικευμένα ιδρύματα, όπως οι Building 

Societies στην Αγγλία, τα Savings and Loans στις ΗΠΑ, οι Bausparkasse στη 

Γερμανία κ.λπ. Τα τελευταία όμως χρόνια, με την απορρύθμιση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και με την κατάργηση των στεγανών, παρατη

ρείται το φαινόμενο η μία κατηγορία ιδρυμάτων να μπαίνει δυναμικά στην 

περιοχή της άλλης. Οι εμπορικές τράπεζες δίνουν μεγάλη σημασία στην 

ενυπόθηκη στεγαστική πίστη όπου επιδιώκουν να κατακτήσουν σημαντικά 

μερίδια στην αγορά. Ως αποτέλεσμα έχει παρατηρηθεί μια σημαντική 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και σε αυτό τον τομέα . 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Will Ollard (March 15,1989). 
2. Βλέπε Ν. Μπορνόζης (1-11-1987). 
3. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Αγγλίας, οι εμπορικές τράπεζες 

διείσδυσαν τα τελευταία χρόνια αποφασιστικά στις αγορές των Building 
Societies, προσφέροντας στεγαστικά δάνεια σε μεγάλη κλίμακα και με 
σχετικά ευνοϊκούς όρους και εντείνοντας τις προσπάθειες τους για αύξηση 
του μεριδίου τους στην αγορά των λιανικών αποταμιεύσεων. Σε αντιπερι
σπασμό, οι Building Societies άρχισαν να επεκτείνονται ανταγωνιστικά 
στους τομείς δραστηριότητας των εμπορικών τραπεζών (ο νέος νόμος τους 
δίνει αυτή τη δυνατότητα), προσφέροντας, για παράδειγμα, στους πελάτες 
τους, συντομότερες περιόδους προειδοποιήσεων για τις καταθέσεις 
προθεσμίας. Επίσης, απέκτησαν τη δυνατότητα προσέλκυσης κεφαλαίων από 
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2.3.2. Τρόποι αντίδρασης των τραπεζών στις ανταγωνιστικές πιέσεις 

Η ανταγωνιστική πίεση που δέχονται οι τράπεζες στον τομέα της 

καταναλωτικής πίστης, σε καμιά περίπτωση δεν είχε ως αποτέλεσμα την 

οπισθοχώρηση τους και τη μείωση του μεριδίου τους σε αυτή την αγορά. 

Αντίθετα μάλιστα. Οι τράπεζες δεν είχαν περιθώρια να εγκαταλείψουν ή να 

οπισθοχωρήσουν σε αυτό τον τομέα, αφού οι ανταγωνιστικές πιέσεις που 

δέχονταν στους άλλους τομείς ήταν ακόμα πιο έντονες. Πιο συγκεκριμένα: 

Ό π ω ς τονίζεται στην επόμενη υποδιαίρεση, ο βαθμός ανταγωνιστικής 

πίεσης που δέχονται οι τράπεζες στον τομέα των δραστηριοτήτων τους 

προς τις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά υψηλός, με συνέπεια τη σημαντική 

συρρίκνωση του όγκου και της κερδοφορίας των εργασιών τους. 

Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα του δανεισμού των εθνικών κυβερνήσε

ων (sovereign lending). Ό π ω ς είναι γνωστό, τα τεράστια προβλήματα 

υπερχρέωσης που αντιμετώπισαν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες μετά το 

1982, είχαν ως συνέπεια να περιοριστεί στο ελάχιστο ο καθαρός δανεισμός 

των διεθνών τραπεζών προς τις χώρες αυτές. Επιπλέον ορισμένες μεγάλες 

διεθνείς τράπεζες βρέθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με ένα 

μεγάλο μέρος του ενεργητικού τους, αποτελούμενο από δάνεια προς τις 

υπερχρεωμένες χώρες, μη εξυπηρετούμενο. Αναγκάστηκαν τότε να 

καταγράφουν στους ισολογισμούς τους τεράστιες ζημιές από επισφαλείς 

απαιτήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να αντισταθμιστούν με κέρδη αυτών των 

τραπεζών από άλλες δραστηριότητες. Πιο πρόσφορος για το σκοπό αυτόν 

ήταν ο τομέας των λιανικών τραπεζικών εργασιών στις αναπτυγμένες χώρες. 

Για τους λόγους αυτούς, οι τράπεζες αποφάσισαν να ασχοληθούν 

περισσότερο σοβαρά με τον τομέα της προσφοράς χρηματοπιστωτικών 

τη χρηματαγορά, μπήκαν στους τομείς προσφοράς υπηρεσιών μεταφοράς 
κεφαλαίων και αύξησαν τις δυνατότητες τους δανεισμού ευρύτερων 
δραστηριοτήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε David Llewellyn 
(October 1987). 
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υπηρεσιών προς τους ιδιώτες και ειδικότερα με τους τομείς της καταναλω

τικής και της ενυπόθηκης κτηματικής πίστης. 

Γενικά, ο τομέας των λιανικών τραπεζικών εργασιών χαρακτηρίστηκε 

τα τελευταία χρόνια από έναν εξαιρετικά έντονο ανταγωνισμό, ο οποίος 

πήρε τη μορφή της προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών αργά τη νύχτα (late-

night banking), τα Σαββατοκύριακα (Saturday and Sunday banking), ολόκληρο 

το 24ωρο (24-hour a day banking), της προσφοράς δανείων από το τηλέφωνο 

(loan-by-phone) κ.λπ. Εκτός από αυτά, οι τράπεζες 1 : 

- Επεξέτειναν σημαντικά την ποικιλία και την ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσέφεραν στην αγορά. 

- Βελτίωσαν ουσιαστικά τον τρόπο προσφοράς αυτών των υπηρεσιών. 

- Προσδιόρισαν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πελατειακή τους βάση και 

εφήρμοσαν επιθετικές πολιτικές marketing. 

Οι τρόποι αυτοί αντίδρασης στον ανταγωνισμό, οι οποίοι αναλύονται 

εκτενέστερα στη συνέχεια, απαίτησαν μια σημαντική τεχνική υποστήριξη 

την οποία, ιδιαίτερα οι μεγάλες τράπεζες, προθυμοποιήθηκαν να παράσχουν 

στο ακέραιο. Για το λόγο αυτόν οι επενδύσεις σε νέα τεχνολογία εκ μέρους 

των εμπορικών τραπεζών διεθνώς πήραν πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε 

μεγάλο βαθμό αποδείχτηκαν το κλειδί της επιτυχίας τους . 

2.3.3. Εμπλουτισμός των πιστωτικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

τράπεζες προς τους ιδιώτες 

Α. Καταναλωτική πίστη - Πιστωτικές κάρτες: Γενικά 

Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, οι εμπορικές τράπεζες, για να 

αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και για να αυξήσουν τα μερίδια τους στην 

1. Βλέπε Ν. Μπορνόζης (1-11-1987). 
2. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). 
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αγορά, προσφέρουν νέα προϊόντα όπως τα ακόλουθα: 

- Ανακυκλούμενο πιστωτικό πλαφόν (revolving credit lines), για τη 

σύναψη δανείων χωρίς εγγυήσεις. Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να δανείζε

ται και να εξοφλεί πολλές φορές ένα συγκεκριμένο ποσό πάντοτε μέσα σε 

προδιαγεγραμμένα όρια. Οι επιβαρύνσεις τόκων αρχίζουν όταν ο πελάτης 

αποσύρει ένα ποσό. Το ποσό που δανείστηκε μπορεί να εξοφληθεί αμέσως 

ή να μετατραπεί σε δάνειο μακρύτερης διάρκειας, εξοφλούμενο με δόσεις. 

Το είδος αυτό των πιστώσεων δεν ήταν κάτι άγνωστο για το τραπεζικό 

σύστημα. Οι τράπεζες όμως βελτίωσαν την εφαρμογή του συνδέοντας τις 

πιστώσεις αυτές με βιβλιάρια επιταγών, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.1 

- Διάφορα προγράμματα με τα οποία διασυνδέονται οι λογαριασμοί 

που κινούνται με επιταγές και οι καταθέσεις ταμιευτηρίου με πιστωτικές 

γραμμές προς τους πελάτες. Όταν ο πελάτης ξεπεράσει ένα προκαθορι

σμένο όριο πίστωσης (overdraft), τότε επιβάλλεται ένα σχετικά υψηλό 

επιτόκιο (16,8% στην περίπτωση των ΗΠΑ, το οποίο συγκρίνεται με 

κανονικό επιτόκιο περίπου 11%). Οι μεικτοί αυτοί λογαριασμοί χρησιμοποι

ήθηκαν στην Αμερική από την Bank of America (λογαριασμοί Alpha) και 

(μαζί με την εφαρμογή και άλλων παρόμοιων καινοτομιών) βοήθησαν την 

τράπεζα αυτή να αντιστρέψει την καθοδική πορεία του μεριδίου της στην 

αμερικανική αγορά2. 

- Στη σημερινή εποχή, κύριο μέσο επέκτασης της καταναλωτικής 

πίστης είναι οι πιστωτικές κάρτες. Οι κάρτες αυτές παρέχουν στον κάτοχο 

τους πιστωτική δύναμη μέχρι ενός ανώτατου ορίου. Αυτή η πιστωτική 

δύναμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα καταστήματα εκείνα τα οποία έχουν 

συμφωνήσει να πληρώσουν στην εταιρεία που εκδίδει την πιστωτική κάρτα 

ένα ποσό ως προμήθεια επί του πιστωτικού υπολοίπου. Το ποσό των 

1. Βλέπε Ν. Μπορνόζης (1-11-1987). 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Charles McCoy (October 4, 

1989). 
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συναλλαγών που πραγματοποιείται από τον κάτοχο μιας τέτοιας κάρτας 

πρέπει να αποπληρωθεί είτε ολόκληρο μέσα σε 30-45 ημέρες, οπότε δεν 

επιβαρύνεται με τόκους, είτε σε έντοκες μηνιαίες δόσεις1. Σε αυτή τη 

δεύτερη πιθανότητα βρίσκεται το κύριο πλεονέκτημα για τις τράπεζες από 

την προώθηση αυτής της κατηγορίας των καρτών. Συνήθως τα επιτόκια που 

επιβάλλονται είναι εξαιρετικά υψηλά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες 

στις οποίες ο ανταγωνισμός στην παροχή τέτοιων καρτών δεν έχει πάρει 

μεγάλες διαστάσεις. Για το λόγο αυτόν, τούτο το είδος της καταναλωτικής 

πίστης έχει αποδειχτεί μια από τις πιο κερδοφόρες εργασίες των 

εμπορικών τραπεζών διεθνώς . 

Ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς καταναλωτικών πιστώσεων μέσω της 

χρήσης των πιστωτικών καρτών υπήρξε κατά την τελευταία δεκαετία 

εξαιρετικά υψηλός στις μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες. Το 1985 

ξοδεύτηκαν συνολικά μέσω της χρήσης των πιστωτικών καρτών 183 δισ. δολ. 

από τα οποία τα 127 δισ. δολ., στις ΗΠΑ 3 . Το 1987, ο δανεισμός μέσω των 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε J.R.S. Réveil (1983), Chapter 
2 και σελ. 141. 

2. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα ο ιδιώτης 
δανειζόμενος (μέσω των πιστωτικών καρτών ή άλλου είδους προσωπικών 
πιστώσεων) δεν φαίνεται να έχει ευαισθητοποιηθεί ως προς το πραγματικό 
κόστος του δανεισμού που αναλαμβάνει. Αντίθετα, εκείνο που φαίνεται να 
τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ευκολία με την οποία είναι σε θέση να 
χρηματοδοτηθεί, μέσω των εξελιγμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που 
είναι σήμερα διαθέσιμα στις αγορές των αναπτυγμένων χωρών. 

Το γεγονός αυτό έχει ανησυχήσει σοβαρά τις νομισματικές αρχές 
πολλών χωρών, οι οποίες υποχρεώνουν τις τράπεζες και τις άλλες εταιρείες 
που παρέχουν την καταναλωτική πίστη, να εντείνουν τις προσπάθειες τους 
για μια πιο πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή γύρω από το πραγματικό 
κόστος, σε ετήσια βάση, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Για περισσότε
ρες λεπτομέρειες, βλέπε τη βιβλιογραφία που παρατίθεται στην υποσημείω
ση 3 της σελίδας 180. 

3. Βλέπε Merril Stevenson (March 22, 1986). 
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πιστωτικών καρτών αυξήθηκε στην Αγγλία, έναντι του 1986, κατά 134 εκατ. 

λίρες. 

Οι δύο πιο σημαντικές πιστωτικές κάρτες που χρησιμοποιούνται 

παγκοσμίως, η VISA και η Mastercard, αυξήθηκαν κατά 50% στην πενταετία 

1980-1985 και το 1985 υπήρχαν σε κυκλοφορία 250 εκατ. τέτοιες κάρτες1. 

Η αξία των αγαθών και των υπηρεσιών τα οποία αγοράστηκαν με τη χρήση 

των πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ, αυξάνεται κατά ένα μέσο ετήσιο 

ποσοστό της τάξεως του 20% από το 1980 μέχρι σήμερα. Η Citicorp από 

μόνη της ανοίγει περίπου 3 εκατ. νέους λογαριασμούς πιστωτικών καρτών 

το χρόνο. Η Barkleycard, που είναι ο μεγαλύτερος εκδότης πιστωτικών 

καρτών στην Αγγλία, ενέκρινε την έκδοση 800.000 νέων καρτών το 1985, που 

αντιπροσώπευε αύξηση 10% έναντι του έτους-ρεκόρ 1984 . 

Στην Ευρώπη οι Βρετανοί είναι οι περισσότερο συνηθισμένοι στη 

χρήση της πιστωτικής κάρτας. Χωρίς να υπολογίζονται οι ατομικές κάρτες 

διάφορων καταστημάτων, η χώρα αυτή έχει σήμερα 1.100 κάρτες ανά 1.000 

μέλη του εργαζόμενου πληθυσμού. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη οι πλαστικές 

κάρτες είναι ακόμα σχετικά σπάνιο είδος. Η πιο αναπτυγμένη αγορά είναι 

της Ισπανίας, με 550 κάρτες ανά 1.000 μέλη του εργαζόμενου πληθυσμού. Η 

Γερμανία έχει μόνο 75 κάρτες ανά 1.000 άτομα. Αυτό συγκρίνεται με τις 

ΗΠΑ όπου αναλογούν 2.000 κάρτες περίπου ανά 1.000 άτομα3. 

Η τεράστια επέκταση της καταναλωτικής πίστης μέσω των πιστωτικών 

καρτών έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στις νομισματικές αρχές των 

χωρών στις οποίες αυτές έχουν διαδοθεί περισσότερο, όπως είναι οι ΗΠΑ, 

η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία4. 

1. Βλέπε Merril Stevenson (March 22, 1986). 
2. Βλέπε Merril Stevenson (March 22, 1986). 
3. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989) σελ. 28. 
4. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Banking World (August 1988, 

March 1988, June 1988, October 1988, November 1988, September 1988). 
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Η δυναμική είσοδος των τραπεζών στον τομέα των πιστωτικών καρτών 

τις βοήθησε να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τον ανταγωνισμό στον τομέα 

της καταναλωτικής πίστης. Από την άλλη μεριά όμως, η είσοδος στην 

εποχή του ηλεκτρονικού χρήματος παρέχει νέες δυνατότητες σε ανταγωνι

στές μη τράπεζες να μπουν δυναμικά στην αγορά και να διεκδικήσουν 

αξιόλογα μερίδια . 

- Χρηματοδότηση της απόκτησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 

Οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν και στο παρελθόν τους ιδιώτες πελάτες τους 

για την απόκτηση τέτοιων αγαθών (δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, 

computers και άλλα οικιακά είδη). Οι όροι όμως αυτής της χρηματοδότησης 

δεν ήταν πάντοτε ευνοϊκοί για τους πελάτες. Συνήθως οι τράπεζες 

αφαιρούσαν από την αρχή την προμήθεια τους και κατέβαλαν στους πελάτες 

τους το υπόλοιπο. Η ένταση όμως του ανταγωνισμού από τις άλλες 

τράπεζες και από μη τραπεζικούς οργανισμούς, τις ανάγκασε να καταργή

σουν τελείως την προμήθεια αυτή. Επιπλέον, αναγκάστηκαν να περιορίσουν 

και τις επιβαρύνσεις από τους τόκους. Μια επίσης σημαντική εξέλιξη ήταν 

η εφαρμογή και στην περίπτωση των καταναλωτικών δανείων του συστήμα

τος των κυμαινόμενων επιτοκίων, ενώ μέχρι πρόσφατα αυτό ήταν αποκλει

στικό χαρακτηριστικό του δανεισμού προς τις επιχειρήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση και παρά την αυξημένη ένταση του ανταγωνισμού, 

η καταναλωτική πίστη εξακολουθεί να επιβαρύνεται με υψηλότερα επιτόκια 

από ό,τι ο επιχειρηματικός δανεισμός. Τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών 

(spreads) εξακολουθούν να είναι, μεγαλύτερα στην περίπτωση της καταναλω

τικής πίστης, παρά το γεγονός ότι στον τομέα αυτόν το μέγεθος των 

πιστώσεων είναι μικρότερο, το κόστος διαχείρισης μεγαλύτερο και ο 

Βλέπε επίσης Merril Stevenson (March 22, 1986) και Anthony Sampson 
(1988). 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989) και J.R.S. Réveil (1983). 
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κίνδυνος επίσης μεγαλύτερος . 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και η σημαντική αναβάθμιση και 

βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής των τραπεζών στον τομέα της 

προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών προς τους ιδιώτες, τις έχει βοηθήσει 

ουσιαστικά να ξεπεράσουν τα τεράστια προβλήματα κόστους που πάντοτε 

υπήρχαν σε αυτό τον τομέα2. Εκτός αυτού όμως, οι μεγάλες τράπεζες στις 

αναπτυγμένες οικονομίες, έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να 

βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των αρμόδιων τμημάτων τους και να 

αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα των χρησιμοποιούμενων 

συντελεστών και ιδιαίτερα του συντελεστή εργασία. Με αυτό τον τρόπο, 

έχουν επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις στο κατά μονάδα κόστος αυτών των 

υπηρεσιών, με συνέπεια την αξιοσημείωτη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
3 τας . 

Η εξάπλωση του θεσμού της καταναλωτικής πίστης και η ανάγκη για 

την περαιτέρω προώθηση του οδήγησε την ΕΟΚ να επιδιώξει την προσέγγι

ση των διατάξεων των διάφορων χωρών-μελών στον τομέα αυτόν, με την 

Οδηγία για την καταναλωτική πίστη (87/102/ΕΟΚ). 

Ορισμένοι βασικοί κανόνες που θα διέπουν την καταναλωτική πίστη στα 

πλαίσια της εναρμόνισης αφορούν τα δικαιώματα του καταναλωτή. Σε αυτό 

τον τομέα η εξασφάλιση της σωστής και πλήρους ενημέρωσης ξεχωρίζει. 

Έτσι, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης για το ανώτατο όριο της πίστωσης, το επιτόκιο και άλλες 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25,1989), Merril Stevenson (March 22,1986) 
και G. Broker (1989), σελ. 44, υποσημείωση 11. 

2. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989) και Merril Stevenson (March 22, 
1986). 

3. Για μια αναλυτική παρουσίαση της προσπάθειας που κατέβαλε η Bank 
of America τα τελευταία χρόνια, για να προωθήσει δυναμικά τις δραστηριό
τητες της στην αμερικανική αγορά προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών προς 
τους ιδιώτες, βλέπε Charles McCoy (October 4, 1989). 
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επιβαρύνσεις, τη διαδικασία λύσης της σύμβασης, καθώς και για τους όρους 

τροποποίησης όλων των πιο πάνω. Απαιτείται η εξασφάλιση τρόπου με τον 

οποίο ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να πληροφορείται τις μεταβολές 

στην αγορά (π.χ., μεταβολή επιτοκίου) κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης1. 

Β. Καταναλωτική πίστη - Πιστωτικές κάρτες: Η περίπτωση της 

Ελλάδος 

Στην Ελλάδα η καταναλωτική πίστη ήταν μέχρι πρόσφατα σε σημαντικό 

βαθμό υποβαθμισμένη, εξαιτίας κυρίως της παρεμβατικής κυβερνητικής 

πολιτικής στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία, όπως τονίστηκε πιο πάνω, 

καθιστούσε ουσιαστικά απαγορευτική τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων 

από το επίσημο τραπεζικό σύστημα. 

Τα τελευταία χρόνια, μετά την έναρξη της διαδικασίας για την 

απελευθέρωση του συστήματος, οι εμπορικές τράπεζες μπήκαν δυναμικά και 

σε αυτό τον τομέα, κυρίως με την προσφορά των πιστωτικών καρτών. Στην 

Ελλάδα οι πιστωτικές κάρτες εξασφαλίζουν στον κάτοχο τους πιστωτική 

διευκόλυνση μέχρι 150 χιλ. δρχ. Το ποσό αυτό εξοφλείται άτοκα μέσα σε 

ένα διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Από εκεί και πέρα 

εξοφλείται με έντοκες μηνιαίες δόσεις. Οι τράπεζες εκδίδουν συνήθως δύο 

ειδών πιστωτικές κάρτες· τις εθνικές και τις διεθνείς. Οι περισσότερες 

συμμετέχουν ως κύρια μέλη στα μεγαλύτερα διεθνή συστήματα πιστωτικών 

καρτών, όπως η VISA International και η Mastercard/Eurocard. Η δραστη

ριότητα αυτή είναι σήμερα και για τις ελληνικές τράπεζες, ραγδαία 

αναπτυσσόμενη και εξαιρετικά κερδοφόρα2. Για παράδειγμα: 

1. Βλέπε Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ( Ρ Τριμηνία 1988). 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Β. Βαλαμβάνος (5-10-1989). 
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Στην περίπτωση της Εμπορικής Τράπεζας, ο αριθμός των κατόχων της 

Εμποροκάρτας/VISA αυξήθηκε κατά 30,9% το 1988 και ο αριθμός των 

συμβεβλημένων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 37,2%. Τα συνολικά έσοδα της 

τράπεζας από αυτή τη δραστηριότητα, σημείωσαν αύξηση κατά 92,5%1. 

Τον Οκτώβριο του 1988, η Τράπεζα Πίστεως κυκλοφόρησε την 

Cashcard-VISA, με την οποία ο κάτοχος μπορεί να κινεί τον τραπεζικό του 

λογαριασμό μέσω των ATMs της τράπεζας αυτής και παράλληλα να τη 

χρησιμοποιεί ως πιστωτική κάρτα αγορών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Επίσης, οι κάτοχοι μπορούν να λαμβάνουν προσωπικά δάνεια 

συγκεκριμένου ποσού από τα υποκαταστήματα της τράπεζας. Μέχρι τα τέλη 

του 1988 είχαν εκδοθεί 3.500 κάρτες και είχαν υπογραφεί συμβάσεις 

συνεργασίας με 1.500 εμπορικές επιχειρήσεις . 

Τον Οκτώβριο του 1987, η Ιονική Τράπεζα εισήγαγε δύο πιστωτικές 

κάρτες, την Ιονοκάρτα (για χρήση στο εσωτερικό) και την Ιονοκάρτα/VISA. 

Οι κάτοχοι των καρτών μπορούν να εξυπηρετηθούν από περίπου 30.000 

επιχειρήσεις και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και από 5,5 εκατ. 

επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο3. 

Από το 1987, η Εθνική Τράπεζα εκδίδει την Εθνοκάρτα (για το 

εσωτερικό) και τη διεθνή Mastercard. Η Citibank εκδίδει τη Citibank-VISA 

κ.λπ. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών με κάρτες (πιστωτικές και 

χρεωστικές) που εκπροσωπεί η Εθνική ξεπέρασε το 1986 τα 10 δισ. δρχ. Οι 

προμήθειες που εισπράχθηκαν από τη διακίνηση αυτών των καρτών 

αυξήθηκαν το 1988 κατά 63,6% έναντι του 19874. 

1. Βλέπε την Έκθεση του Προέδρου του Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας 
για το έτος 1988. 

2. Βλέπε Τράπεζα Πίστεως: Απολογισμός Χρήσεως 1988, σελ. 18. 
3. Βλέπε Ιονική Τράπεζα: Απολογισμός για το 1987 και το 1988. 
4. Βλέπε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Απολογισμός για τα έτη 1986, 

1987 και 1988. 
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Γενικά, τα δάνεια που δόθηκαν, από όλες τις τράπεζες, με πιστωτικές 

κάρτες, αυξήθηκαν κατά το 1990 κατά 7,4 δισ. δρχ., έναντι αύξησης κατά 14 

δισ. δρχ. το 1989, 19,3 δισ. δρχ. το 1988 και 6,6 δισ. δρχ. το 1987. Ο αριθμός 

των πιστωτικών καρτών αυξήθηκε κατά το 1990 κατά 57 χιλ. περίπου (έναντι 

αύξησης κατά 110 χιλ. το 1989 και κατά 176 χιλ. το 1988) και έφτασε τις 744 

χιλ. κάρτες στα τέλη του 1990. Το μέσο υπόλοιπο των δανείων κατά 

πιστωτική κάρτα αυξήθηκε από 60 χιλ. δρχ. σε 70 χιλ. δρχ. περίπου 1 . Με 

αυτά τα δεδομένα, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο θεσμός των 

πιστωτικών καρτών έχει ήδη προωθηθεί ικανοποιητικά και στην Ελλάδα και 

ότι στο μέλλον οι πιστώσεις με χρήση πιστωτικών καρτών θα κινούνται με 

χαμηλότερους ρυθμούς . Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι αντιστοιχεί μόνο 

μία κάρτα σε 14 κατοίκους, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τα ισχύοντα στις 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως προαναφέρθηκε. Επίσης, οι γρήγοροι ρυθμοί 

ανάπτυξης του πλαστικού χρήματος στις ευρωπαϊκές αγορές, δεν συνηγο

ρούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων ότι θα υπάρξει επιβράδυνση του ρυθμού 

ανάπτυξης του στην Ελλάδα, εκτός αν η πορεία προς την περαιτέρω 

απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ανακοπεί ή αν αλλάξει 

τελείως κατεύθυνση. t 

Γ. Κτηματική πίστη 

Στον τομέα της κτηματικής πίστης, στις ΗΠΑ και στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες, οι τράπεζες χρηματοδοτούν μέχρι και το 75% της τιμής 

αγοράς μιας κατοικίας. Είναι δε γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

προσωπικών δανείων σχετίζεται με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας. 

Σήμερα έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη ποικιλία ενυπόθηκων κτηματικών 

1. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τ.Ε. για το έτος 1989, σελ. 113. 
2. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τ.Ε. για το έτος 1989, σελ. 113. 
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δανείων. Τα επιτόκια είναι σταθερά ή κυμαινόμενα, ο δε χρόνος εξόφλησης 

μπορεί να είναι από 15 έως 30 έτη. 

Σημαντικές διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες χώρες ως προς 

τον τρόπο που λειτουργεί ο θεσμός της υποθηκικής πίστης. Πιο χαρακτηρι

στικές είναι οι διαφορές των νομοθεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

Δυτικής Γερμανίας. Οι βρετανικές Building Societies δέχονται καταθέσεις 

όψεως με το επιτόκιο της αγοράς και παρέχουν στεγαστικά δάνεια για 25 

έτη, επίσης με το επιτόκιο της αγοράς. Αυτό το τελευταίο είναι κυμαινόμε

νο, δηλαδή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, 

σύμφωνα με τις διακυμάνσεις των άλλων επιτοκίων στην αγορά. Από την 

άλλη μεριά, οι γερμανικές Bausparkasse συνάπτουν συμφωνίες με τους 

καταθέτες, βάσει των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα εγγυάται τη χορήγηση 

δανείου με συγκεκριμένους όρους μετά από καθορισμένα χρονικά διαστήμα

τα, στη διάρκεια των οποίων ο καταθέτης έχει κατατεθειμένο στο ίδρυμα 

ένα χρηματικό ποσό ίσο με ένα καθορισμένο ποσοστό του δανείου. Τα 

επιτόκια των καταθέσεων και των δανείων είναι σταθερά και σαφώς 

κατώτερα από τα επιτόκια της αγοράς1. 

Οι μεγάλες διαφορές στα συστήματα παροχής της ενυπόθηκης 

κτηματικής πίστης στις διάφορες χώρες της Κοινότητας, καθιστούν 

εξαιρετικά δύσκολο το εγχείρημα της ενοποίησης αυτής της αγοράς στο 

εσωτερικό της Κοινότητας μέχρι το 19922. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η ενυπόθηκη κτηματική πίστη 

προσφερόταν σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα από τους εξειδικευμένους κατά 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Peter Birch (June 1989). 
Βλέπε επίσης Γ. Ζαββός (1989), σελ. 140. Παρόμοια συστήματα με το 
γερμανικό καταβάλλεται προσπάθεια να εφαρμοστούν τελευταία και στην 
Ελλάδα από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Peter Birch (June 1989), Π.Ι. 
Κανελλόπουλος (Α' Τριμηνία 1987) και Γ. Ζαββός (1989), σελ. 140. 
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χώρα οργανισμούς (Building Societies, Savings and Loans, Bausparkasse 

κ.λπ.). Τα τελευταία όμως χρόνια οι εμπορικές τράπεζες έχουν μπει 

δυναμικά σε αυτό τον τομέα και προσπαθούν με κάθε μέσο να αυξήσουν τα 

μερίδια τους στην αγορά1. 

Παλαιότερα, οι κτηματικές τράπεζες αντλούσαν σχεδόν αποκλειστικά 

τα κεφάλαια τους με τη μορφή καταθέσεων όψεως από τον ιδιώτη καταναλω

τή. Αντίθετα, οι τράπεζες είχαν και τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από 

τη χρηματαγορά, σε μεταβλητά ή σταθερά επιτόκια. Πρόσφατα, και οι 

κτηματικές τράπεζες αποδεσμεύτηκαν από τους υπάρχοντες περιορισμούς, 

τόσο στην Αμερική όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, και μπήκαν και αυτές με 

απαιτήσεις στις χρηματαγορές. 

Οι τράπεζες που δανείζονται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου με 

κυμαινόμενα επιτόκια είναι υποχρεωμένες, όταν δίνουν μακροχρόνια δάνεια 

σταθερού επιτοκίου, να καλύπτονται έναντι των κινδύνων μεταβολής αυτών 

των επιτοκίων. Φροντίζουν επομένως να επιβαρύνουν κάπως περισσότερο 

τα σταθερά επιτόκια των μακροπρόθεσμων δανείων, ώστε να είναι σε θέση 

να αντισταθμίσουν και το κόστος της κάλυψης. 

Στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία, η κτηματική πίστη είναι πολύ 

ανταγωνιστική δραστηριότητα και αποτελεί μια από τις πιο ανοικτές 

αγορές. Τα ενυπόθηκα κτηματικά δάνεια θεωρούνται εξαιρετικά ασφαλείς 

τοποθετήσεις και μέχρι σήμερα έχουν κριθεί τα πιο κατάλληλα για 

τιτλοποίηση (securitization) . Όπως έχει ήδη τονιστεί, τα δάνεια αυτά 

1. Κατά τον ίδιο άλλωστε τρόπο οι κτηματικές τράπεζες μπαίνουν 
δυναμικά, όπως τονίστηκε, στους τομείς προσφοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούνταν μόνο από τις 
εμπορικές τράπεζες. Τα στεγανά ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πέφτουν το ένα μετά το άλλο, με αποτέλε
σμα την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και τη μείωση των περιθωρίων 
κέρδους. Βλέπε David Llewellyn (January 1987 και October 1987). 

2. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). 
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συγκεντρώνονται από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες σε μεγάλα πακέτα 

έναντι της υπολειμματικής αξίας (κεφάλαιο και τόκοι) και με βάση αυτά τα 

πακέτα εκδίδονται ομολογιακοί τίτλοι οι οποίοι πωλούνται μέσω της 

χρηματαγοράς σε διάφορους επενδυτές. Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι 

τράπεζες ανακυκλώνουν ταχύτατα τα κεφάλαια τους και είναι σε θέση να 

χορηγούν νέες πιστώσεις. Προς την κατεύθυνση της τιτλοποίησης έχει 

συμβάλει, όπως τονίζεται και σε άλλα σημεία της παρούσας μελέτης, και 

η υιοθέτηση των προτάσεων της Επιτροπής Cooke για τη φερεγγυότητα των 

τραπεζών. Η τάση της τιτλοποίησης ενυπόθηκων κτηματικών δανείων έχει 
-ι 

αρχίσει να επεκτείνεται, με αργούς όμως ρυθμούς, και στην Ευρώπη . 

2.4. Μεταβολές στον τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

2.4.1. Ανταγωνιστικό περιβάλλον 

Οι αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηματικό 

τομέα έχουν επίσης υποστεί σημαντικές μεταβολές από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960. Οι αγορές αυτές εξυπηρετούν τόσο τις μικρές και τις 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, για τις εγχώριες και τις διεθνείς τους 

δραστηριότητες, όσο και τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Μέχρι σήμερα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ελλάδα, όπου 

δεν υπήρχαν στην ουσία οργανωμένες αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι 

τράπεζες υπήρξαν οι αποκλειστικοί, ή τουλάχιστον οι κύριοι, προμηθευτές 

κεφαλαίων στις επιχειρήσεις. Το ίδιο συνέβαινε, αλλά σε πολύ μικρότερο 

βαθμό, στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες. Στις χώρες αυτές το 

χρηματιστήριο λειτουργούσε κανονικά, αλλά εξυπηρετούσε μόνο τις λίγες 

1. Βλέπε Gavin Shreeve and Shireen Kanjai (May 1988) και Will Ollard 
(March 25, 1989). 
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μεγάλες επιχειρήσεις. Γενικά η συμβολή της μη τραπεζικής χρηματοδότη

σης στη συνολική κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων 

ήταν μέχρι πρόσφατα μικρή σε σχέση με την τραπεζική χρηματοδότηση. 

Η κατάσταση αυτή αλλάζει ριζικά και προς αυτή την κατεύθυνση 

συμβάλλουν παράγοντες τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από 

την πλευρά της ζήτησης. 

Α. Η επίδραση των παραγόντων προσφοράς 

Από την πλευρά της προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

προς τις επιχειρήσεις, σημαντικό ρόλο για τη μείωση του διαμεσολαβητι

κού ρόλου των εμπορικών τραπεζών έπαιξαν οι ακόλουθες εξελίξεις: 

- Η ανάπτυξη των ευρωαγορών. 

- Η ανάπτυξη των εγχώριων αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 

- Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων για αυτόνομη 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους και για απευθείας προσφυγή στις 

χρηματαγορές και τις κεφαλαιαγορές. 

- Η ανάπτυξη των επενδυτικών τραπεζών και άλλων μη τραπεζικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μεγάλες εταιρείες αμοιβαίων 

κεφαλαίων). 

- Οι διάφοροι περιορισμοί στις δραστηριότητες των εμπορικών 

τραπεζών τύπου Glass Steagal1. 

Η ανάπτυξη των ευρωαγορών έδωσε καταρχήν πολύ μεγαλύτερες 

δυνατότητες σε μεγάλους δανειζόμενους και επενδυτές να έρθουν σε άμεση 

επαφή. Έδωσε στις μεγάλες επιχειρήσεις μια εναλλακτική πηγή χρηματο

δότησης μέσω της έκδοσης βραχυχρόνιων και μεσομακροχρόνιων ομολογια

κών δανείων. Επιπλέον, λειτούργησε ως κίνητρο για τη γρήγορη ανάπτυξη 

1. Βλέπε την υποδιαίρεση 1.2.3. του Κεφαλαίου 1. 
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των εγχώριων αγορών χρήματος και κεφαλαίου, στην αρχή στις αναπτυγμέ

νες χώρες και αργότερα σε πολλές αναπτυσσόμενες, με συνέπεια να 

αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες των επιχειρήσεων για άμεση 

χρηματοδότηση. 

Σήμερα, σε διεθνές επίπεδο, λειτουργεί η αγορά εμπορικών ευρωομολο-

γιών (eurocommercial paper ή ECP market), καθώς και οι αγορές για τα νέα 

χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 

3. Οι αγορές αυτές παρέχουν στις επιχειρήσεις σημαντικές δυνατότητες για 

αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους και των υποχρεώσεων 

τους και για το λόγο αυτόν προσελκύουν δανειστές και δανειζόμενους από 

όλο τον κόσμο. 

Στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία και σε ορισμένες άλλες 

αναπτυγμένες χώρες, οι μεγάλες επιχειρήσεις προτιμούν την έκδοση 

ομολογιών στις ευρωαγορές, γιατί σε αυτές τις αγορές μπορούν να 

συγκεντρώσουν κεφάλαια σε πολύ ικανοποιητικά επιτόκια και στα νομίσμα

τα της δικής τους επιλογής 1. Οι ευρωαγορές συγκαταλέγονται ανάμεσα 

στις πιο αναπτυγμένες και τις πιο ελεύθερες αγορές. 

Η απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε εθνικό 

επίπεδο τα τελευταία χρόνια και η ανάπτυξη των εγχώριων χρηματαγορών 

και κεφαλαιαγορών έχουν συντελέσει στη σχετική μείωση της σημασίας 

1. Οι όροι δανεισμού είναι ευνοϊκοί στις ευρωαγορές, γιατί η προσφορά 
κεφαλαίων σε αυτές είναι ικανοποιητική. Από τη μια μεριά, οι αποταμιευτές 
(επενδυτές) εκτιμούν ιδιαίτερα την ανωνυμία των μη εγγεγραμμένων 
χρεογράφων της ευρωαγοράς και τοποθετούν σε αυτά τις αποταμιεύσεις 
τους. Από την άλλη, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των διεθνών τραπεζών, 
με στόχο την κατάκτηση σημαντικών μεριδίων σε αυτή την αγορά, έχει ως 
συνέπεια τη διατήρηση εξαιρετικά χαμηλών περιθωρίων στα επιτόκια και 
εξίσου χαμηλών προμηθειών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά 
(αντασφάλιση και διανομή ομολογιακών και μετοχικών εκδόσεων, παροχή 
επενδυτικών συμβουλών κ.λπ.). Τέλος, οι ευρωομολογίες, με λίγες εξαιρέ
σεις, είναι εύκολα εμπορεύσιμες στις δευτερογενείς αγορές. 
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των ευρωαγορών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των χαρτοφυλακίων 

και χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν επίσης υποβαθμίσει το 

διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζών. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, εκμεταλλευόμενες την τεράστια ανάπτυξη 

των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών και το γεγονός ότι πολλές από 

αυτές απολαμβάνουν μιας εξαιρετικά υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας 

στην αγορά1, εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές τους σχέσεις με τις 

τράπεζες και προσπαθούν να αποκομίσουν πλεονεκτήματα ως προς το 

κόστος δανεισμού, δανειζόμενες κατευθείαν από την αγορά, μέσω της 

έκδοσης εμπορικών ομολογιών ή τη χρησιμοποίηση άλλων σύγχρονων 

μεθόδων χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των επενδυτικών τραπεζών. 

Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των ευρωαγορών και των εγχώριων 

χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, το 1986 ο τραπεζικός δανεισμός σε 

λίρες στη Μεγάλη Βρετανία αποτελούσε λιγότερο από το 10% των 

υποχρεώσεων των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων2. 

Στην Αμερική, η αγορά εμπορικών ομολογιών (commercial paper) έχει 

τετραπλασιαστεί σε μια δεκαετία και έχει απορροφήσει περισσότερες από 

τις μισές βασικές τραπεζικές εργασίες της παροχής δανείων στο εμπόριο 

και στη βιομηχανία. Το 1979 τα εκκρεμή εμπορικά ομολογιακά δάνεια 

έφταναν το ποσό των 90 δισ. δολ., ενώ τα τραπεζικά δάνεια προς τις 

επιχειρήσεις έφταναν τα 292 δισ. δολ. Στα τέλη του 1988 τα τραπεζικά 

δάνεια προς τη βιομηχανία και το εμπόριο έφταναν τα 600 δισ. δολ., ενώ τα 

εκκρεμή εμπορικά ομολογιακά δάνεια έφταναν τα 360 δισ. δολ.3 Αυτό 

σημαίνει ότι μια αναλογία ομολογιακά δάνεια/κοινά δάνεια της τάξεως του 

1/3,2 μετατράπηκε σε αναλογία της τάξεως του 1/1,7. 

1. Σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνται περισσότερο αξιόχρεες από 
πολλές τράπεζες. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). 

2. Βλέπε Banking World (February 1987), σελ. 42. 
3. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 24. 
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Η δυναμική παρουσία στην αγορά των μη τραπεζικών χρηματοπι

στωτικών ιδρυμάτων, όπως οι επενδυτικές τράπεζες και ορισμένοι θεσμικοί 

επενδυτές, οι οποίοι ασκούν και λειτουργίες επενδυτικών τραπεζών , έχει 

εντείνει σημαντικά τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές 

τράπεζες στον τομέα της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των 

επιχειρήσεων. Οι επενδυτικές τράπεζες έχουν κύρια αρμοδιότητα τη 

διάθεση στην αγορά των νέων χρεογράφων των μεμονωμένων επιχειρήσεων, 

διαμέσου της άσκησης των λειτουργιών της αντασφάλισης, της διανομής των 

χρεογράφων, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών 

υπηρεσιών2. 

Εκτός από τους περιορισμούς τύπου Glass Steagal, οι τράπεζες 

αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος κεφαλαίου σε σύγκριση με τα μη 

τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξαιτίας των περιορισμών για την 

κεφαλαιακή επάρκεια, μετά την αποδοχή των προτάσεων της Επιτροπής 

Cooke. Αυτό τις έχει ήδη εκτοπίσει από ορισμένες δανειστικές εργασίες, 

όπως, π.χ., είναι ο δανεισμός μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες χαρακτη

ρίζονται από υψηλούς βαθμούς φερεγγυότητας. Στον τομέα αυτόν οι 

τράπεζες το βρίσκουν όλο και δυσκολότερο να πραγματοποιήσουν 

οικονομικά κέρδη γιατί ο ανταγωνισμός (ο άμεσος δανεισμός μέσω της 

1. Θεσμικοί επενδυτές, όπως η Prudential Insurance και η General 
Electric Credit Corporation (G.EEC) στην Αμερική, διαθέτουν ισχυρή 
χρηματοοικονομική βάση και έχουν ήδη αναπτύξει αυξημένες δραστηριότη
τες στον τομέα των επενδυτικών τραπεζών. Η Prudential, η οποία είναι 
ιδιοκτησία των πελατών της (αμοιβαίο κεφάλαιο), αγόρασε μια χρηματο-
μεσιτική/χρηματιστική εταιρεία (a broker-dealer), την PruBache, το 1984, 
ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει τη δική της εσωτερική επενδυτική τράπεζα. Το 
ίδιο παράδειγμα έχει ακολουθήσει η G.ECC η οποία απέκτησε μια 
επενδυτική τράπεζα, την Kidder Peabody, το 1986. Βλέπε Will Ollard (March 
25, 1989). 

2. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, J.F. Weston and E.F. Brigham 
(1986), σελ. 584. 
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έκδοσης commercial paper) έχει περιορίσει τα περιθώρια (spreads) σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα. 

Στον τομέα των χονδρικών εργασιών, το κύριο πλεονέκτημα των 

τραπεζών είναι η δυνατότητα τους να χρησιμοποιούν τη μεγάλη χρηματοοι

κονομική τους επιφάνεια για να κερδίζουν τις μεγάλες δουλειές με τις 

επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο. Το πλεονέκτημα των εμπορικών 

τραπεζών δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν κάποτε. Υπάρχουν σήμερα πολλά 

μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία διαθέτουν το ίδιο 

ισχυρή χρηματοοικονομική βάση1. 

Εκτός από τη μεγάλη οικονομική δύναμη, ως μη τράπεζες οι πιο πάνω 

εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερο ευέλικτες ως προς τον τρόπο που 

χρηματοδοτούν ορισμένες πολύ ελκυστικές συμφωνίες, όπως είναι οι 

εξαγορές επιχειρήσεων. Μπορούν, π.χ., να απορροφήσουν απεριόριστο 

αριθμό μετοχών, ενώ οι αμερικανικές τράπεζες μπορούν να αποκτήσουν 

μερίδια σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, μόνο μέχρι το 5% του 

κεφαλαίου τους2. 

1. Για παράδειγμα, η Prudential Insurance και η G.EEC, που αναφέρθη
καν στην υποσημείωση 3 της σελίδας 191, διαθέτουν το ίδιο ισχυρή 
χρηματοοικονομική βάση. Η Prudential έχει ενεργητικό πάνω από 140 δισ. 
δολ. (μεγαλύτερο από εκείνο οποιασδήποτε αμερικανικής τράπεζας εκτός 
από τη Citicorp) και η G.ECC έχει ενεργητικό 51 δισ. δολ. Αυτό τους δίνει 
τη δυνατότητα να υπερφαλαγγίσουν τις τράπεζες στις περιπτώσεις 
χρηματοδότησης μεγάλων συμφωνιών (deals), όπως LBOs και κεφάλαια 
υψηλού κινδύνου (venture capital). Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 
24. 

2. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 24. Οι τράπεζες στις ΗΠΑ 
μπορούν να κατέχουν περίπου το 25% των χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών 
μιας επιχείρησης. Μπορούν επίσης να κατέχουν περίπου το 50% των 
μετοχών μιας μικρής επιχείρησης. To Fed όμως εφαρμόζει συνήθως πολύ 
αυστηρά το νόμο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στις εμπορικές 
τράπεζες, όταν οι τελευταίες προσπαθούν να συμμετέχουν σε συμφωνίες 
LBOs, οι οποίες πολλές φορές συνεπάγονται την απόκτηση κάποιου 
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Στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, η ανταγωνιστική θέση των τραπεζών 

είναι διαφορετική1. 

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες είναι και επενδυτι

κές. Ιδιαίτερα οι μεγάλες γερμανικές τράπεζες ασκούν ακόμα σημαντική 

επιρροή στους επιχειρηματικούς τους πελάτες. Έχουν στην κατοχή τους 

μεγάλα μερίδια στα μετοχικά κεφάλαια των μεγαλύτερων εταιρειών^ ενώ 

οι τελευταίες διατηρούν αντισταθμιστικούς λογαριασμούς στις τράπεζες 

τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν βοηθήσει τις γερμανικές τράπεζες να 

αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστική επίθεση των ξένων επενδυτικών 

τραπεζών. 

Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι τράπεζες σημείωσαν μικρότερη 

επιτυχία στην προσπάθεια τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων. Συχνά έχουν χάσει σημαντικά μερίδια της αγοράς από τις 

ξένες τράπεζες, καθώς και από τις επενδυτικές τράπεζες. Στην Ιταλία, τα 

μεγάλα συγκροτήματα επιχειρήσεων έχουν αποκτήσει την τάση να 

αγοράζουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ., κάλυψη ανοικτών θέσεων 

και ανταλλαγές επιτοκίων και συναλλαγμάτων) από τις ξένες τράπεζες και 

τις επενδυτικές τράπεζες 3 . Ακόμα και στην Αγγλία, οι ξένες τράπεζες, οι 

οποίες έχουν κατακλύσει το Λονδίνο, έχουν επίσης προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των βρετανικών επιχειρήσεων και έχουν αφαιρέσει εργασίες από 

τα μεγάλα εγχώρια τραπεζικά συγκροτήματα4. 

ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά επιχείρησης. Βλέπε 
R. Smith (September 20, 1989). 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 27. 
2. Η Deutsche Bank, για παράδειγμα, κατέχει το 30% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Daimler Benz. Μερικά από τα μεγαλύτερα μερίδια ίσως θα 
πρέπει να μειωθούν. Η 2η Τραπεζική Οδηγία περιορίζει τα μερίδια των 
τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων στο 15%. Βλέπε το 
Κεφάλαιο 4 πιο κάτω. 

3. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε David Lane (September 1988). 
4. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 27. 
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Στην Ιαπωνία, οι εμπορικές τράπεζες είναι ακόμα πιο περιορισμένες 

από ό,τι στην Αμερική για τους ακόλουθους λόγους1: (α) Για την προσφορά 

υπηρεσιών σε εξωχώρια βάση, χρειάζονται την άδεια των ελεγκτικών αρχών, 

(β) Αφού δεν μπορούσαν να αντασφαλίσουν και να διανείμουν τα ομολογιακά 

δάνεια και τις μετοχικές εκδόσεις των επιχειρήσεων, είχαν σε μεγάλο 

βαθμό αποκλειστεί από τη μεγάλη έκρηξη της επιχειρηματικής χρηματοδό

τησης των τελευταίων δέκα χρόνων, (γ) Η ανακύκλωση του πλεονάσματος 

του ιαπωνικού εμπορικού ισοζυγίου πραγματοποιείται μέσω των χρηματι

στηριακών εταιρειών, (δ) Οι χρηματιστηριακές εταιρείες εισπράττουν 

προμήθειες από τις επιχειρήσεις για το διακανονισμό των ομολογιακών 

τους δανείων, καθώς και των μετοχικών τους εκδόσεων (warrant issues) στο 

εξωτερικό και μετά επανεπενδύουν τις εισπράξεις τους στις αγορές 

χρεογράφων, αποκομίζοντας υψηλά κέρδη. Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι 

επιτρεπτή στις τράπεζες, (ε) Οι τράπεζες έχουν πληγεί από την απορρύθμι-

ση των επιτοκίων (η οποία έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος προσέλκυσης 

των καταθέσεων τους) και από την ανυπαρξία επιχειρηματικών δανείω\τ. 

Β. Η επίδραση των παραγόντων ζήτησης 

Από την πλευρά της ζήτησης, οι ακόλουθοι παράγοντες έχουν 

συμβάλει στη ριζική αναμόρφωση της βιομηχανίας προσφοράς χρηματο-

1. Βλέπε επίσης Andreas Prindl (April 1989). 
2. Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι οι ιαπωνικοί νόμοι, οι οποίοι τους 

απαγορεύουν την αντασφάλιση των μετοχικών και ομολογιακών εκδόσεων 
(εκτός από τα κυβερνητικά ομολογιακά δάνεια και εκείνα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης), έχουν καταστεί σήμερα άδικοι και καθόλου αναγκαίοι. Οι 
προοπτικές είναι ότι η σταδιακή απορρύθμιση του ιαπωνικού χρηματοπι
στωτικού συστήματος, που συντελείται εδώ και μερικά χρόνια, θα εξομαλύ
νει πλήρως την κατάσταση. Βλέπε επίσης την υποδιαίρεση 1.2.3. του 
Κεφαλαίου 1. 
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πιστωτικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηματικό τομέα 1: 

α. Η αυξανόμενη διεθνοποίηση της παραγωγής και του εμπορίου αγαθών 

και υπηρεσιών και η συνεπαγόμενη αύξηση της ζήτησης για χρηματοπιστω

τικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο. 

β. Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στη βιομηχανία και το εμπόριο, 

σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο, η οποία οδηγεί στην ανάγκη για 

εφαρμογή περίπλοκων συστημάτων χρηματοοικονομικής διαχείρισης και για 

τη λήψη κατάλληλων μέτρων για εκλογίκευση της οργανωτικής δομής και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

γ. Η σμίκρυνση του κύκλου ζωής των μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, 

η οποία οδηγεί σε μεταβολές στις χρηματοδοτικές τεχνικές. 

δ. Η εφαρμογή των συστημάτων ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης δεδομέ

νων και της τεχνολογίας της πληροφορικής, τα οποία διευκολύνουν την 

εφαρμογή αναπτυγμένων τεχνικών διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. 

Επιπροσθέτως, η σημαντική οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στις 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες την τελευταία εξαετία (1984-1990), 

αύξησε εντυπωσιακά τα κέρδη των επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις 

οποίες βρέθηκαν σε ορισμένες περιόδους με μεγάλα πλεονάσματα 

χρηματικών διαθεσίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως ήταν φυσικό, 

προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν σωστά αυτά τα διαθέσιμα και να κερδίσουν 

πολύ περισσότερα χρήματα τοποθετώντας τα πλεονάσματα τους σε τίτλους 

της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς μάλλον παρά σε τραπεζικές 

καταθέσεις2. 

1. Βλέπε C. Broker (1989). 
2. Στην Ιαπωνία αυτό το φαινόμενο της άμεσης λειτουργίας των 

εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
ονομάστηκε "ζαϊτέκου" και έχει διαδοθεί ακόμα και σε μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις [βλέπε Adr. Hamilton (1986) και Chr. Dimitriadou (1988)]. 
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Από την άλλη μεριά, η μεγάλη αύξηση της προβληματικοποίησης των 

επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ως αποτέλεσμα της διεθνούς ύφεσης των 

αρχών της δεκαετίας του 1980, οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης 

για υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και για υπηρεσίες 

χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, έχει 

σημειωθεί μια αυξημένη ζήτηση για κεφάλαια υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα 

για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας 

και σε άλλες βιομηχανίες. Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλει και το κύμα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, που παρατηρείται στις αναπτυγμένες χώρες, 

αλλά και σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες έχουν πρόσφατα αναλάβει 

έντονες προσπάθειες για φιλελευθεροποίηση των οικονομιών τους. 

Οι ανταγωνιστικές πιέσεις στις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

προς τις επιχειρήσεις, έχουν φτάσει σήμερα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. 

Οι οργανωμένες επιχειρήσεις είναι γενικά πιο ευέλικτες από τα ιδιωτικά 

νοικοκυριά στην επιλογή των διασυνδέσεων τους με τις τράπεζες. Τα 

τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πραγματικά μια εντυπωσιακή ανάπτυξη και 

βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων 

(assets and liabilities management) των επιχειρήσεων. Έ χ ε ι επίσης 

σημειωθεί μια αξιοσημείωτη αυτόνομη επέκταση των δραστηριοτήτων τους 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές για εκμετάλλευση των υπαρχουσών 

ευκαιριών κέρδους και για κάλυψη των ανοικτών τους θέσεων σε διάφορα 

επιτόκια και σε διάφορα νομίσματα. 

Στην Ελλάδα, η διαχείριση των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων βρίσκεται 
σε πρωτογενές επίπεδο ακόμα και στις τράπεζες. Πολύ περισσότερο αυτό 
ισχύει για τη συντριπτική πλειονότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων, με 
εξαίρεση πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. 
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Γ. Βασικές τάσεις που επικρατούν στον τομέα χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων 

Οι πιο πάνω παράγοντες, τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και 

από την πλευρά της ζήτησης, έχουν οδηγήσει στις ακόλουθες σημαντικές 

τάσεις, οι οποίες φαίνεται να επικρατούν στην αγορά χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών προς τον επιχειρηματικό τομέα1: 

Πρώτο, όσον αφορά το δανεισμό των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, 

η πιο αξιοσημείωτη εξέλιξη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, είναι η 

αυξανόμενη ζήτηση για μεσοχρόνιο δανεισμό. Αυτή οφείλεται: (ί) Στη 

ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, που έχει οδηγήσει σε ταχύτερη μεταβολή του 

βιομηχανικού εξοπλισμού, ο οποίος απαξιώνεται σήμερα σε πολύ μικρότε

ρες χρονικές περιόδους από ό,τι στο παρελθόν, (ii) Στα υψηλά και 

μεταβαλλόμενα επιτόκια και στη σημαντική βελτίωση της διαχείρισης των 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Οι τελευταίες επεδίωξαν τη μείωση των 

περιόδων λήξης του χρέους τους τόσο για να μειώσουν τον κίνδυνο από τις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων όσο και για να προσαρμόσουν τις περιόδους 

λήξης των τίτλων που προσφέρουν στην αγορά στις απαιτήσεις του 

αποταμιευτικού κοινού. 

Δεύτερο, οι μεγάλες επιχειρήσεις απευθύνονται όλο και περισσότερο 

στην εγχώρια και τη διεθνή χρηματαγορά για άμεσο δανεισμό μέσω της 

έκδοσης εμπορικών γραμματίων και ομολογιών (note issuance facilities ή 

NIFs, commercial paper σε εγχώριο νόμισμα, eurocommercial paper ή ECP, 

medium-term notes ή MTNs κλπ.). 

Τρίτο, υπάρχει η τάση για διαρκή αύξηση της ζήτησης και της 

προσφοράς των εξελιγμένης μορφής υπηρεσιών διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Για 

1. Βλέπε C. Broker (1989). 
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την προσφορά αυτών των υπηρεσιών, απαιτείται η χρήση υψηλού επιπέδου 

τεχνολογικού εξοπλισμού από τη μια μεριά και η διαθεσιμότητα μιας 

μεγάλης ποικιλίας χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και 

στοιχείων ανάληψης υποχρεώσεων, από την άλλη. Τα νέα χρηματοπιστωτικά 

μέσα, όπως τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures), τα συμβόλαια ανταλλαγής 

επιτοκίων και νομισμάτων (swaps) και τα προαιρετικά δικαιώματα (options), 

που αναλύονται στο Κεφάλαιο 3, αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των 

εργασιών των τραπεζών με τον επιχειρηματικό τομέα . Σε πολλές 

περιπτώσεις όμως, οι μεγάλες επιχειρήσεις από πελάτες γίνονται 

ανταγωνιστές των τραπεζών στην προσφορά των πιο πάνω υπηρεσιών, 

αναπτύσσοντας οι ίδιες τα δικά τους συστήματα χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης. 

Τέταρτο, υπάρχει μια γενική τάση για μεγαλύτερη ανάμειξη των 

τραπεζών στις υποθέσεις των επιχειρήσεων και μια αυξανόμενη ζήτηση 

για υπηρεσίες επενδυτικών τραπεζών, όπως: 

- Η χρηματοοικονομική και οργανωτική αναδιάρθρωση των επιχειρήσε

ων. 

- Η υποβοήθηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων 

(Μ&Α, LBOs, MBAs κ.λπ.). 

- Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για τη σωστή διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Οι εμπορικές τράπεζες, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό των 

εξειδικευμένων σ' αυτούς τους τομείς μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, έχουν καταβάλει τα τελευταία χρόνια έντονες προσπάθειες να 

αυξήσουν τα μερίδια τους στην αγορά και να απορροφήσουν ένα σημαντικό 

μέρος από την αυξανόμενη ζήτηση για τις νέες αυτές υπηρεσίες. 

Πέμπτο, ιδιαίτερες προσπάθειες έχουν καταβληθεί προς την κατεύθυν-

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989) και C. Broker (1989). 
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ση της δημιουργίας και ανάπτυξης αγορών επικίνδυνου επιχειρηματικού 

κεφαλαίου για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι προσπάθειες 

αυτές προωθούνται, είτε μέσω της ίδρυσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων 

εταιρειών επικίνδυνου επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital firms), 

καθώς και εξειδικευμένων εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε μέσω της 

δημιουργίας εξειδικευμένων τμημάτων στην οργανωμένη κεφαλαιαγορά, τα 

οποία ονομάζονται "εξω-χρηματιστηριακές αγορές" (second markets) ή 

"αγορές μη εισηγμένων τίτλων" (unlisted securities markets). Με αυτό τον 

τρόπο, έχει καταστεί δυνατό για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες 

έχουν μια δυναμική παρουσία στην αγορά αλλά δεν έχουν ακόμα τη 

δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένη εισαγωγή 

τους στα επίσημα χρηματιστήρια, να προσελκύουν τα κεφάλαια που τους 

είναι αναγκαία, είτε μέσω της έκδοσης μετοχών στην "εξωχρηματιστηριακή" 

αγορά είτε μέσω της έκδοσης ομολογιών υψηλότερου κινδύνου και 

υψηλότερης απόδοσης (junk bonds). 

Στη συνέχεια της παρούσας υποδιαίρεσης αναλύονται με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια οι πιο σημαντικές από τις πιο πάνω νέες μεθόδους χρηματοδό

τησης των επιχειρήσεων. 

2.4.2. Εμπορικά γραμμάτια και ομολογίες επιχειρήσεων (commercial 

paper) 

Οι λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται με την 

έκδοση βραχυχρόνιου χρέους. Το χρέος αυτό είναι συνήθως φτηνότερο από 

το μακροχρόνιο και μπορεί εύκολα να μεταβάλλεται το ύψος του, σύμφωνα 

με τις εποχιακές ή άλλες ανάγκες των επιχειρήσεων1. 

1. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, J.F. Weston and E.F. Brigham 
(1986). 
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Μια πηγή βραχυχρόνιων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις είναι τα 

τραπεζικά δάνεια. Ό π ω ς τονίστηκε προηγουμένως, τα ποσά που δανεί

ζονται οι επιχειρήσεις από τις τράπεζες είναι και σήμερα πολύ σημαντι

κά1. "Οι μεγάλες όμως εταιρείες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν στη διάθεση τους και μια διαζευκτι

κή πηγή προσέλκυσης κεφαλαίων μέσω της πώλησης βραχυχρόνιων εντόκων 

γραμματίων (commercial paper) κατευθείαν στην αγορά. Η πηγή αυτή 

χρηματοδότησης είναι συνήθως φτηνότερη από ό,τι η χρηματοδότηση μέσω 

των βραχυχρόνιων τραπεζικών δανείων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα αυτής της διαζευκτικής 

πηγής κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις, είναι η ύπαρξη μιας αναπτυγμένης 

κεφαλαιαγοράς2. Η αγορά αυτή πρέπει να βασίζεται σε ιδιώτες και 

θεσμικούς επενδυτές, ενημερωμένους και ευαίσθητους στους συνδυασμούς 

απόδοσης/ρίσκου κατά την τοποθέτηση των αποταμιεύσεων (διαθεσίμων) 

τους στα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα και πρόθυμους να επενδύσουν με 

σκοπό το μέσο μακροχρόνιο εισόδημα. Μια τέτοια αγορά δίνει στις 

επιχειρήσεις σημαντικές ευκαιρίες για σταθερή χρηματοδότηση, φτηνότερη 

από εκείνη η οποία παρέχεται από το τραπεζικό σύστημα. 

Στις χώρες όπου λειτουργούν σωστά οργανωμένες και αναπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, οι επιχειρηματικές μονάδες μπορεί να 

θεωρηθεί ότι κατέχουν ένα αξιόλογο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

επιχειρήσεων άλλων χωρών όπου η κεφαλαιαγορά είναι υπανάπτυκτη και οι 

επιχειρήσεις αυτές εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τραπεζικό δανεισμό. 

Τα εμπορικά γραμμάτια είναι ανασφάλιστα χρεόγραφα (υποσχετικές 

πληρωμής), τα οποία εκδίδονται για συγκεκριμένα ποσά και έχουν 

1. Βλέπε την υποδιαίρεση 2.4.1. πιο πάνω. 
2. Βλέπε Τ. Αράπογλου (17-11-1988). 

198 



συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης . Είναι διαπραγματεύσιμα στην αγορά, 

αλλά οι περισσότεροι επενδυτές κρατούν τα βραχυχρόνια γραμμάτια που 

έχουν αγοράσει μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. 

Τα εμπορικά γραμμάτια εκδίδονται όχι μόνο από βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, αλλά και από επιχειρήσεις χρηματοδότησης (finance 

companies), οι οποίες χρησιμοποιούν τα χρήματα που συγκεντρώνουν για 

να χρηματοδοτήσουν την παροχή δανείων, πιστωτικές πωλήσεις και άλλες 

συναλλαγές. Οι χρηματοδοτικές επιχειρήσεις συνήθως πωλούν τα εμπορικά 

τους γραμμάτια κατευθείαν στους επενδυτές. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

αντίθετα, εκδίδουν συνήθως τα γραμμάτια τους μέσω της χρησιμοποίησης 

χρηματομεσιτών (dealers). 

Οι συναλλαγές σε εμπορικά γραμμάτια συνήθως αφορούν μεγάλα ποσά 

(η μικρότερη ονομαστική αξία είναι 100.000 δολ.) και οι αγοραστές είναι 

επιχειρήσεις και θεσμικοί επενδυτές (ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδο

τικά ταμεία, αμοιβαία κεφαλαία κ.λπ.). 

Η μεγίστη περίοδος για την οποία μπορούν να εκδοθούν τα εμπορικά 

γραμμάτια είναι 270 ημέρες. Για μεγαλύτερες προθεσμίες λήξης, στις ΗΠΑ 

απαιτείται η εγγραφή στη Securities and Exchange Commission (SEC), αλλά 

η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή. Στην πραγματικότη

τα, οι εκδόσεις εμπορικών γραμματίων 270 ημερών είναι πολύ περιορισμέ

νες. Οι περισσότερες έχουν προθεσμίες 30 ημερών και λιγότερο. 

Το γεγονός ότι τα εμπορικά γραμμάτια επιχειρήσεων έχουν τόσο 

μικρές προθεσμίες λήξης συνεπάγεται ότι ο εκδότης συχνά δεν έχει στη 

διάθεση του κατά τη λήξη τα αναγκαία κεφάλαια για να εξοφλήσει την 

οφειλή του. Για το λόγο αυτόν, η επιδίωξη είναι να επανακυκλοφορήσει το 

χρέος, δηλαδή να πωλήσει νέα εμπορικά γραμμάτια ώστε να αποκτήσει τα 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R. Harrington (1987), Marcia 
Stigum (1978) και M. Crabbe, Ch. Grant and Martin French (November 
1985). 
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αναγκαία κεφάλαια για να εξοφλήσει το χρέος που λήγει. Φυσικά υπάρχει 

πάντα η πιθανότητα να αλλάξουν ξαφνικά οι συνθήκες της αγοράς και η 

επιχείρηση να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες για την πώληση νέων 

γραμματίων . 

Ανάλογες δυσκολίες παρατηρούνται σε περιόδους πληθωρισμού, 

μεγάλων ελλειμμάτων στο δημόσιο τομέα και νομισματικών περιορισμών. 

Σε αυτές τις περιόδους οι πωλητές εμπορικών γραμματίων και ομολογιών 
•Λ 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την αγορά . Καταφεύγουν τότε στην 

αναζήτηση των πιο δαπανηρών τραπεζικών δανείων για να ικανοποιήσουν τις 

χρηματοδοτικές τους ανάγκες . 

1. Μια τέτοια κατάσταση δημιουργήθηκε όταν η τράπεζα Penn Central 
χρεοκόπησε το 1979. Η τράπεζα αυτή είχε σε κυκλοφορία ένα μεγάλο ποσό 
εμπορικών γραμματίων. Με την κήρυξη της χρεοκοπίας, αθέτησε τις 
υποχρεώσεις της έναντι των αγοραστών αυτών των γραμματίων, μεταξύ των 
οποίων ήταν και ανώνυμες εταιρείες οι οποίες κρατούσαν τέτοια γραμμάτια 
σαν τμήμα των ρευστών αποθεμάτων τους. Αμέσως μετά την πτώχευση, η 
αγορά εμπορικών γραμματίων νεκρώθηκε, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρή
σεις, οι οποίες βάσιζαν τη χρηματοδότηση τους σε αυτή την αγορά, να 
βρεθούν κάτω από μεγάλη χρηματοδοτική πίεση, καθώς έληγαν οι προηγού
μενες εκδόσεις τους εμπορικών γραμματίων και ήταν αδύνατο να αναχρημα
τοδοτηθούν. 

2. Αυτό ισχύει περισσότερο για τις περιπτώσεις έκδοσης εμπορικών 
ομολογιώνμεσομακροχρόνιας διάρκειας (debentures). Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα της Αγγλίας όπου, ενώ στη δεκαετία του 1960 ανθούσε η 
αγορά μεσομακροχρόνιων εμπορικών ομολογιών η οποία αποτελούσε μια 
από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, στη δεκαετία του 
1970 και στις αρχές του 1980 η αγορά αυτή περιήλθε σε αφάνεια. Βλέπε 
Maggie Urry (July 10, 1985). 

3. Αν η κεφαλαιαγορά βρίσκεται σε άνθηση, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
αντικαταστήσουν την έκδοση ομολογιών μεσομακροχρόνιας διάρκειας με 
την έκδοση διάφορων κατηγοριών μετοχών για την άντληση του αναγκαίου 
κεφαλαίου. Αυτό συνέβη το πρώτο εξάμηνο του 1990 και στην Ελλάδα όπου 
οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου πολλών επιχειρήσεων μέσω της 
εκρηκτικά (booming) ανθούσης ελληνικής κεφαλαιαγοράς, αντικατέστησαν 
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Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις 

διακυμάνσεις της αγοράς, οι επιχειρήσεις εκδότες εμπορικών γραμματίων 

επιδιώκουν την κάλυψη του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους 

τους που είναι σε κυκλοφορία, με την εξασφάλιση πιστωτικών γραμμών 

(credit lines) από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται. Μια πιστωτι

κή γραμμή είναι μια συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της τράπεζας, 

σύμφωνα με την οποία η τράπεζα υπόσχεται να δανείσει τον πελάτη 

οποιοδήποτε ποσό, μέχρις ενός συμφωνημένου ορίου, αν προκύψει η 

σχετική ανάγκη. Το κόστος της εξασφάλισης πιστωτικών γραμμών 

πληρώνεται μέσω της διατήρησης στην τράπεζα αντισταθμιστικών 

καταθέσεων ή/και με την πληρωμή προμήθειας. 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η 

εισαγωγή στις ευρωαγορές των εμπορικών γραμματίων και ομολόγων 

επιχειρήσεων (eurocommercial paper) έγινε με την εισαγωγή στην αγορά 

των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, των διευκολύνσεων της επαναλαμ

βανόμενης έκδοσης βραχυχρόνιων ομολογιών ή γραμματίων (note issuance 

facilities ή NIFs), τα κύρια χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 

Τα επιτόκια που προσφέρονται στα εμπορικά γραμμάτια εξαρτώνται 

από την περίοδο λήξης τους, από το συνολικό ποσό που θέλει να δανειστεί 

ο εκδότης, από το επίπεδο στο οποίο έχουν διαμορφωθεί τα επιτόκια στη 

χρηματαγορά και από το βαθμό της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη. 

Στις ΗΠΑ όλες οι εκδόσεις εμπορικών γραμματίων ταξινομούνται σχετικά 

με τον πιστωτικό κίνδυνο που περικλείουν, από έναν ή περισσότερους 

οργανισμούς, εξειδικευμένους στην ταξινόμηση αυτών των κινδύνων1. 

Σε ορισμένες περιόδους, μόνο οι επιχειρήσεις με τον υψηλότερο βαθμό 

σε κάποιο βαθμό την τραπεζική χρηματοδότηση. 
1. Τέτοιοι οργανισμοί είναι η Moody's Investor Service, η Standard & 

Poor's Corporation και η Fitch Investment Service. 
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πιστοληπτικής ικανότητας είναι σε θέση να πωλήσουν τα εμπορικά τους 

γραμμάτια στην αγορά. Και σε αυτήν όμως την περίπτωση, εξακολουθεί να 

υπάρχει ο κίνδυνος της πτώχευσης του εκδότη, σε μια περίοδο κατά την 

οποία έχει μεγάλες ποσότητες εμπορικών γραμματίων σε κυκλοφορία. 

Εξαιτίας της ύπαρξης αυτού του κινδύνου, οι αποδόσεις των εμπορικών 

γραμματίων είναι κατά κανόνα υψηλότερες από τις αποδόσεις των εντόκων 

γραμματίων του Δημοσίου της ίδιας περιόδου λήξης. 

Στις ΗΠΑ, η δημιουργία αγοράς εμπορικών γραμματίων χρονολογείται 

από τις αρχές του 19ου αιώνα και είχε αφορμή τους αυστηρούς περιορι

σμούς στη διαπολιτειακή παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. Τα κεφάλαια που 

ήταν σε κυκλοφορία δεν ήταν δυνατό να ανακυκλωθούν σε εθνική βάση από 

το τραπεζικό σύστημα. Για το λόγο αυτόν, οι επιχειρήσεις που ήταν 

εγκατεστημένες σε περιοχές όπου οι τραπεζικές πιστώσεις ήταν περιορι

σμένες, επεδίωκαν να συγκεντρώσουν κεφάλαια, εκδίδοντας εμπορικά 

γραμμάτια και επιταγές αποδοχής τραπεζών (bankers' acceptances) σε 

άλλες πολιτείες όπου υπήρχε σχετικό πλεόνασμα αποταμιεύσεων1. 

Στην αγορά των ΗΠΑ συμμετέχουν ενεργά ως δανειζόμενοι οι 

εταιρείες χαρτοφυλακίου τραπεζών (bank holding companies), καθώς και 

πολλές ξένες, τραπεζικές κυρίως, εταιρείες. Με την είσοδο αυτών των 

εταιρειών, η αγορά εμπορικών γραμματίων των ΗΠΑ αυξήθηκε σημαντικά 

σε όγκο. Το 1960 τα εμπορικά γραμμάτια που ήταν σε κυκλοφορία δεν 

ξεπερνούσαν τα 5 δισ. δολ. Από εκεί και πέρα η ανάπτυξη ήταν ραγδαία. Η 

αξία αυτών των γραμματίων έφτασε τα 40 δισ. δολ. το 1970, ξεπέρασε τα 160 

δισ. δολ. στα τέλη του 1981, έφτασε τα 326 δισ. δολ. στα τέλη του 1986 και 

ξεπέρασε τα 442 δισ. δολ. στα τέλη του 19882. 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της αγοράς εμπορικών γραμματίων 

1. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, R. Harrington (1987) και 
Marcia Stigum (1978). 

2. Βλέπε Financial Times (January 30, 1989). 
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στις ΗΠΑ σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με την έξαρση που παρατηρεί

ται στους τομείς των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 

εκείνων που πραγματοποιούνται με τη μέθοδο του δανεισμού, ο οποίος 

καλύπτεται από τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εξαγορά επιχείρησης 

(leveraged buy-outs ή LBOs). Οι εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν αυτή τη 

μέθοδο επέκτασης, έχουν την τάση να δανείζονται στην αρχή στη βραχυχρό

νια αγορά κεφαλαίων, μέσω της έκδοσης εμπορικών γραμματίων για την 

περίοδο μέχρι να βάλουν τα πράγματα σε κάποια τάξη και να αρχίσει η 

κανονική λειτουργία της νέας επιχείρησης. Μετά καταφεύγουν στις 

μακροχρόνιες αγορές ομολογιών και μετοχών για να αναδιαρθρώσουν σε πιο 

υγιείς βάσεις τις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη πλευρά, η ευρεία χρήση 

της αγοράς εμπορικών γραμματίων στις LBOs αφήνει τους εκδότες αυτών 

των γραμματίων ευάλωτους στην πιθανότητα αποτυχίας της LBO . 

Στη Γαλλία, λειτουργεί από το 1986 η αγορά βραχυπρόθεσμων τίτλων 

(Billets de Trésorerie), η οποία αποτελεί τη γαλλική έκδοση του commercial 

paper. Οι τίτλοι αυτοί είναι γραμμάτια εις διαταγήν, τα οποία αντιπροσω

πεύουν τοκοφόρο δικαίωμα ελάχιστου ποσού 5 εκατ. γαλλικών φράγκων, 

διάρκειας 10-180 ημερών. Εκδίδονται αποκλειστικά από επιχειρήσεις, είτε 

του ιδιωτικού τομέα (ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν ιδρυθεί τουλάχι

στον πριν από δύο έτη και έχουν δημοσιεύσει δύο τουλάχιστον κερδοφόρους 

ισολογισμούς) είτε του Δημοσίου (με ίδια κεφάλαια πάνω από 1,5 εκατ. 

γαλλικά φράγκα) ή από ομίλους επιχειρήσεων. Οι τίτλοι αυτοί είναι 

ελεύθερα διαπραγματεύσιμοι σε μια αγορά η οποία διέπεται από συγκεκρι-

1. Τις περισσότερες φορές η χρηματοδότηση των LBOs γίνεται με 
εμπορικά γραμμάτια και ομολογίες υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου 
(junk bonds). (Βλέπε την υποδιαίρεση 2.4.4. πιο κάτω.) Τότε, αν κάτι πάει 
στραβά και οι ταμειακές εισπράξεις της επιχείρησης μετά την πραγματο
ποίηση του LBO δεν είναι αρκετές για να εξυπηρετηθεί το χρέος, 
δημιουργείται πρόβλημα επιβίωσης της επιχείρησης. Βλέπε J. Greenwald 
(August 14, 1989). 
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μένους κανονισμούς, αλλά που διαφοροποιείται σε σχέση με το χρηματιστή

ριο. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει ακριβής αιτιολόγηση για την έκδοση 

αυτών των γραμματίων, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι μεγάλοι όμιλοι 

μπορούν να προβούν σε εκδόσεις στο επίπεδο της εταιρείας του ομίλου 

(holding). Οι αγοραστές είναι κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια, οι ασφαλιστι

κές εταιρείες και άλλοι θεσμικοί φορείς. Παρεμπιπτόντως, αγοραστές 

τέτοιων τίτλων μπορεί να είναι και επιχειρήσεις και τράπεζες, οι οποίες 

διακρίνονται από ταμειακή ευχέρεια1. 

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς, οι αρχές επιθυμούσαν να περιορίσουν 

τις διαστάσεις της για το 1986, σε 10-20 δισ. γαλλικά φράγκα. Αντί αυτού 

όμως το ακαθάριστο μέγεθος των εκδόσεων πλησίασε τα 10 δισ. γαλλικά 

φράγκα το μήνα. Το γεγονός αυτό ανησύχησε πολύ τις γαλλικές τράπεζες. 

Η Γαλλική Ένωση Τραπεζών χαρακτήρισε τη δημιουργία της αγοράς 

εμπορικών γραμματίων "κερδοσκοπικό υπερκαπιταλισμό κατά τον αμερικα

νικό τρόπο, που δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές προτεραιότητες της 

γαλλικής οικονομίας"2. 

Σε διεθνές επίπεδο, λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια η αγορά 

εμπορικών ευρωδολαρίων (eurocommercial paper ή ECP market) η οποία 

σχετίζεται άμεσα με την αγορά ομολογιών αντασφαλισμένης επαναλαμβανό

μενης έκδοσης (revolving underwriting facilities ή note issuance facilities ή 

RUFs ή NIFs). Η αγορά αυτή, όπως τονίστηκε προηγουμένως, έχει 

προσελκύσει δανειστές και δανειζόμενους από όλο τον κόσμο και αποτελεί 

μια από τις πιο αναπτυγμένες και τις πιο ελεύθερες αγορές. Η αγορά 

εμπορικών ευρωδολαρίων έχει αποκτήσει στρατηγικό ενδιαφέρον για τις 

αμερικανικές τράπεζες, για τις οποίες μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τη μόνη 

Ι. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, Ph. Engerer (Α' Τριμηνία 
1986). 

2. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, Ph. Engerer (Α' Τριμηνία 
1986), σελ. 52. 
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δυνατότητα να μπουν στους τομείς δραστηριότητας των επενδυτικών 

τραπεζών, πράγμα που δεν μπορούσαν να κάνουν στην εγχώρια αγορά των 

ΗΠΑ. Επίσης, στρατηγικό ενδιαφέρον αποτελεί η αγορά ECP και για τις 

ιαπωνικές εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες έχουν παίξει ένα σπουδαίο 

ρόλο σε αυτή την αγορά1. 

Στα αρχικά στάδια λειτουργίας της αγοράς ECP, στην περίοδο 1981-

1985, οι περισσότερες εκδόσεις ομολογιών ήταν της μορφής των ομολογιών 

της αντασφαλισμένης επαναλαμβανόμενης έκδοσης (NIFs ή RUFs). Οι 

εμπορικές και οι επενδυτικές τράπεζες εκείνη την εποχή αναλάμβαναν την 

υποχρέωση της αντασφάλισης των επαναλαμβανόμενων εκδόσεων αυτών των 

ομολογιών. Αν οι ομολογίες δεν ήταν δυνατό να πωληθούν στην αγορά, τότε 

τις αγόραζαν όλες οι τράπεζες που τις είχαν αντασφαλίσει2. 

Στα αρχικά στάδια οι NIFs, ή άλλες παρόμοιες συμβάσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται με άλλο όνομα, ήταν στην ουσία μεταμφιεσμένα κοινοπρα

κτικά δάνεια ή αποτελούσαν ένα χαμηλότερου κόστους υποκατάστατο για 

τα δάνεια αυτά. Οι κυριότεροι δανειζόμενοι ήταν τράπεζες, κυβερνήσεις και 

δημόσιοι οργανισμοί των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Το 1985 όμως, μη 

τραπεζικές επιχειρήσεις, κυρίως από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν καταστεί οι κυριότεροι δανειζόμενοι σε αυτή την 

αγορά των ευρωομολογιών αντασφαλισμένης επαναλαμβανόμενης έκδοσης 

σε δολάρια. Για τους δανειζόμενους αυτούς, οι NIFs δεν ήταν μια διαζευκτι

κή πηγή κεφαλαίων έναντι των κοινοπρακτικών δανείων, αλλά διαζευκτική 

ή συμπληρωματική πηγή δανεισμού έναντι των ομολογιών κυμαινόμενου 

επιτοκίου (FRNs) και των προγραμμάτων έκδοσης εμπορικών γραμματίων 

στην αγορά των ΗΠΑ. 

Από το 1985 και μετά άρχισαν να καταβάλλονται προσπάθειες διαχωρι-

1. Βλέπε Stephen Fidler (January 30, 1989). 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 3. 

205 



σμού της διανομής (placement) των ευρωομολογιών επαναλαμβανόμενης 

έκδοσης από τη λειτουργία της αντασφάλισης (underwriting). Ως αποτέλε

σμα σημειώθηκε μια μεγάλη στροφή στις προτιμήσεις των δανειζομένων 

υπέρ της έκδοσης εμπορικών ευρωομολογιών χωρίς αντασφάλιση και σε 

βάρος της έκδοσης ευρωομολογιών αντασφαλισμένης επαναλαμβανόμενης 

έκδοσης (NIFs)1. 

Οι NIFs και οι άλλες αντασφαλισμένες εκδόσεις, που είχαν φτάσει το 

1985 τα 49,6 δισ. δολ., έπεσαν το 1988 στα 16,6 δισ. δολ. Σύμφωνα δε με τα 

υπάρχοντα στοιχεία, αναμενόταν νέα μεγάλη πτώση το 1989. 

Αντίθετα, τα προγράμματα έκδοσης εμπορικών ευρωομολογιών (ECP) 

σημείωσαν σημαντική άνοδο την ίδια περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, από 12,6 

δισ. δολ. το 1985, έφτασαν το 1986 τα 59 δισ. δολ., για να παραμείνουν στο 

ίδιο επίπεδο τα επόμενα δύο έτη, 55,8 δισ. δολ. το 1987 και 58,1 δισ. δολ. 

το 1988. Κάποια πτώση αναμενόταν να προκύψει και σε αυτά τα προγράμμα

τα το 19892. 

Αιτία για την εγκατάλειψη από τους δανειζόμενους των ομολογιών 

αντασφαλισμένης επαναλαμβανόμενης έκδοσης ήταν ασφαλώς το πρόσθετο 

κόστος που συνεπάγεται η αντασφάλιση το οποίο, όπως αποδείχτηκε, δεν 

προσθέτει σημαντικές διευκολύνσεις σε δανειζόμενους υψηλής πιστοληπτι

κής ικανότητας. Περισσότερο χρήσιμα είναι τα NIFs για δανειζόμενους 

χαμηλότερου βαθμού πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι με την αντασφά

λιση εξασφαλίζουν ένα σταθερό ρυθμό χρηματοδότησης, πράγμα που μπορεί 

να είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιχείρηση τους. 

Μια άλλη αιτία ήταν ότι η μεγάλη ανάπτυξη των υποχρεώσεων των 

τραπεζών από την παροχή αντασφολιστικών υπηρεσιών στην αγορά των 

1. Βλέπε Financial Market Trends (November 1986, November 1988 και 
May 1989). 

2. Βλέπε Financial Market Trends (November 1986, November 1988 και 
May 1989). 
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NIFs, παρακίνησε τις εποπτικές αρχές σε πολλές χώρες να θέσουν 

απαιτήσεις ως προς τη διατήρηση ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων έναντι αυτών 

των υποχρεώσεων. Η πρώτη που κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν 

η Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία τον Απρίλιο του 1985 χαρακτήρισε τις 

αντασφαλιστικές δεσμεύσεις από την έκδοση των NIFs ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις (contingent liabilities) και συμπεριέλαβε αυτές τις υποχρεώ

σεις στον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας (επικίνδυνο 

ενεργητικό/ίδια κεφάλαια) με βάρος 50%. Άλλες εποπτικές αρχές 

προχώρησαν σε παρόμοια ή στην ίδια ρύθμιση, η οποία συμπεριλαμβάνεται 

επίσης στις ρυθμίσεις που επιβάλλονται σε διεθνές επίπεδο μετά την 

αποδοχή των προτάσεων της Επιτροπής Cooke1. 

Αυτές οι εξελίξεις συνέβαλαν στη σημαντική ανάπτυξη των προγραμμά

των έκδοσης των εμπορικών ευρωομολογιών, χωρίς αντασφάλιση των 

επαναλαμβανόμενων εκδόσεων τους, για τους δανειζόμενους υψηλού βαθμού 

πιστοληπτικής ικανότητας. Οι NIFs χρησιμοποιούνται σήμερα μόνο από 

δανειζόμενους χαμηλότερης πιστοληπτικής ικανότητας. 

Εκτός από το διαχωρισμό της έκδοσης των εμπορικών ευρωομολογιών 

από την προσφορά αντασφαλιστικών διευκολύνσεων, εισήχθησαν στην αγορά 

και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά που μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ 

συνηθισμένα στα προγράμματα έκδοσης εμπορικών γραμματίων στις ΗΠΑ. 

Τέτοια χαρακτηριστικά ήταν η διαθεσιμότητα ομολογιών με μικρότερες 

προθεσμίες λήξης (οι βασικές προθεσμίες των εμπορικών ευρωομολογιών 

ήταν τρεις έως έξι μήνες, ενώ η βασική προθεσμία στα εμπορικά γραμμάτια 

των ΗΠΑ είναι 22 ημέρες), ο προσδιορισμός των επιτοκίων με απόλυτο 

τρόπο και όχι όπως γινόταν ως ποσοστό πάνω από το LIBOR, η εισαγωγή 

συστημάτων ταξινόμησης των δανειζομένων ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο 

κ.λπ. Αυτές οι προσπάθειες έχουν ανοίξει το δρόμο για προγράμματα 

1. Βλέπε R. Harrington (1987). Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 5 πιο κάτω. 
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έκδοσης εμπορικών ομολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία δίνουν τη 

δυνατότητα της έκδοσης ταυτόχρονα εμπορικών γραμματίων στην αγορά των 

ΗΠΑ και εμπορικών ευρωομολογιών στη διεθνή αγορά. Ένα τέτοιο 

πρόγραμμα μπορεί επιπροσθέτως να περιέχει μια δεσμευτική υπό αναμονή 

ευκολία δανεισμού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν επαναλαμ

βανόμενη πιστωτική υποστήριξη σε περιόδους που επικρατούν δυσμενείς 

συνθήκες, ή αλλιώς, σαν μια μερική υποστήριξη της έκδοσης των εμπορικών 

γραμματίων τόσο στην ευρωαγορά όσο και στην αγορά των ΗΠΑ 1 . 

2.4.3. Προσπάθειες για τη δημιουργία αγοράς εμπορικών γραμματίων 

και ομολογιών στην Ελλάδα 

Τα τελευταία τρία έτη (1987-1990), έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για 

το επικείμενο άνοιγμα και στην Ελλάδα της αγοράς ομολογιακών δανείων 

εκδιδόμενων από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ορισμένες μάλιστα επιχειρήσεις 

(η City Leasing, η τσιμεντοβιομηχανία ΉΤΑΝ, οι εταιρείες ΠΙΤΣΟΣ και 

ΒΙΟΣΟΛ, η εταιρεία ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ, η κλωστοϋφαντουργική εταιρεία 

ΚΟΡΦΙΛ κ.λπ.) έχουν πράγματι προχωρήσει στην έκδοση τέτοιων δανείων, 

μέσω της Citibank, της Midland Bank, της Εθνικής Τράπεζας, της ΕΤΒΑ 

κ.λιι. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την οργάνωση, διαχείριση και αντασφάλιση 

αυτών των δανείων. Τα δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα είναι 

κυρίως μεσοχρόνια, από ένα έως πέντε έτη. Για να εισαχθούν στο χρηματι

στήριο για διαπραγμάτευση απαιτείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η παραχώρηση της οποίας είναι 

αρκετά χρονοβόρα, πράγμα που αποτελεί αντικίνητρο για την έκδοση 

τέτοιων δανείων. Ορισμένες τράπεζες (π.χ., η Citibank) παρέχουν στους 

κατόχους των ομολογιών αυτών των δανείων κάποιες υπηρεσίες δευτερογε-

1. Βλέπε R. Harrington (1987) και Financial Times (January 30, 1989). 
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νους αγοράς, για να τους εξασφαλίσουν μια σχετική ρευστότητα και να 

καταστήσουν τις ομολογίες πιο ελκυστικές στους επενδυτές. Το επιτόκιο 

των δανείων αυτών καθορίζεται μία έως δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από 

το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. 

Εμπόδιο στην επέκταση της αγοράς ομολογιακών δανείων στην Ελλάδα 

αποτελεί, μέχρι σήμερα, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους τόκους 

των δανείων των οποίων οι ομολογίες αγοράζονται από τράπεζες. Γενικότε

ρα, οι προοπτικές επέκτασης αυτής της αγοράς δεν είναι πολύ ευνοϊκές για 

τους ακόλουθους λόγους : 

- Η μη τραπεζική επενδυτική (αποταμιευτική) βάση είναι ακόμα και 

σήμερα σχετικά μικρή, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη του χρηματιστηρίου το 

1990 και τη σημαντική αύξηση των τοποθετήσεων του κοινού απευθείας σε 

έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και σε ομόλογα τραπεζών. Ως αποτέλεσμα, 

αν προχωρήσει η έκδοση ομολογιακών δανείων από πολλές επιχειρήσεις, 

οι τίτλοι προφανώς θα μείνουν στην ανάδοχο τράπεζα ως συνηθισμένα 

χρηματικά περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, τα δάνεια αυτά δεν θα έχουν 

σημαντικές διαφορές από τα κοινά τραπεζικά δάνεια2. 

- Οι επενδυτές, για να προτιμήσουν να επενδύσουν σε ομολογίες, θα 

πρέπει αυτές να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, αντίθετα με τις 

καταθέσεις. Αυτό δέν θα μπορεί να γίνει αν οι ανάδοχοι αυτών των 

1. Βλέπε Τ. Αράπογλου (17-10-1988). 
2. Βέβαια, οι εξελίξεις κατά το 1989 και το πρώτο εξάμηνο του 1990, θα 

μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την άποψη αυτήν, ιδιαίτερα αν 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τόσο οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου 
επιχειρήσεων μέσω της έκδοσης νέων μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο 
επιχειρήσεων, που εισήχθησαν για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο, όσο και 
τα διάφορα ομολογιακά δάνεια υπερκαλύφθηκαν, κατά τη δημόσια εγγραφή, 
σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 20 φορές. Στην ίδια περίοδο 
σημειώθηκε για πρώτη φορά μείωση στο απόλυτο μέγεθος των τραπεζικών 
καταθέσεων σε τρέχουσες τιμές. Οι συνθήκες όμως αντιστράφηκαν κατά το 
1991. 
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εκδόσεων δεν έχουν καταφέρει να πωλήσουν τις ομολογίες σε μια ευρεία 

επενδυτική βάση. Αν αυτοί κρατούν τις περισσότερες ομολογίες στα χέρια 

τους, θα μπορούν να προσδιορίζουν και την τιμή στη δευτερογενή αγορά 

στα επίπεδα που τους συμφέρει . 

- Η ελληνική αγορά ομολογιών εταιρειών θα είχε αναπτυχθεί πολύ πιο 

νωρίς, αν οι τόκοι των ομολογιών αυτών δεν φορολογούνταν. Σήμερα οι 

επενδυτές προτιμούν να τοποθετούν τα χρήματα τους σε βραχυπρόθεσμες 

τραπεζικές καταθέσεις και σε κρατικά ομόλογα ή ομόλογα κρατικών 

τραπεζών (μέχρι τρία έτη), για τα οποία οι τόκοι είναι αφορολόγητοι . 

- Το γεγονός ότι η αγορά κρατικών ομολογιών είναι ακόμα και σήμερα 

σχετικά υπανάπτυκτη, θέτει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα ανάπτυξης 

δευτερογενούς αγοράς ομολογιών επιχειρήσεων. 

2.4.4. Προσφορά υπηρεσιών διαχείρισης των διαθεσίμων και των 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 

Σε χώρες εκτός της Ηπειρωτικής Ευρώπης, οι εμπορικές τράπεζες δεν 

κατάφεραν να. μπουν στους τομείς της αντασφάλισης και της διανομής των 

εκδόσεων εμπορικών ομολογιών (commercial paper) και μετοχών στους 

ιδιώτες αποταμιευτές και στους θεσμικούς επενδυτές. Στην Αμερική και 

στην Ιαπωνία, αυτές οι δραστηριότητες ήταν απαγορευμένες με τους νόμους 

τύπου Glass Steagal . Ως συνέπεια, η σχετική μείωση των δανειστικών 

εργασιών των εμπορικών τραπεζών προς τις επιχειρήσεις και επομένως η 

1. Και εδώ ισχύουν τα όσα επισημάνθηκαν στην προηγούμενη υποση
μείωση. Στην περίοδο 1989-1990 οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο 
αυξήθηκαν σημαντικά. Ελπίζεται ότι οι δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν 
κατά το 1991 δεν θα συνεχιστούν και δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα την 
απομάκρυνση αυτών των επενδυτών από το χρηματιστήριο. 

2. Βέβαια από 1-1-1991 φορολογούνται και οι τραπεζικές καταθέσεις. 
3. Βλέπε την υποδιαίρεση 2.4.7. πιο κάτω. 
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μείωση των εισπράξεων από τα περιθώρια επιτοκίων (spreads), δεν ήταν 

δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις να αντισταθμιστεί με αύξηση των εισπράξε

ων των τραπεζών από προμήθειες από την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών 

τραπεζών. 

Με αυτά τα δεδομένα, οι εμπορικές τράπεζες προσπάθησαν να 

επωφεληθούν από την επιθυμία των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν τόσο 

στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές χρήματος, κεφαλαίου και 

συναλλάγματος, για να επιτύχουν μια ικανοποιητική διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου των διαθεσίμων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων τους. 

Προσέφεραν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του 

εξειδικευμένου τους προσωπικού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σχετικά με τις συνθήκες της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς, καθώς και 

τις τάσεις που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και στην 

αγορά εξωτερικού συναλλάγματος1. Προσέφεραν τη δυνατότητα σύνδεσης 

με τα συστήματα των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών, καθώς και τις 

διασυνδέσεις τους με τα εγχώρια και τα διεθνή συστήματα ηλεκτρονικής 

μεταφοράς κεφαλαίων, εντολών πληρωμών και αυτόματης εμπορίας στις πιο 

πάνω αγορές. Προσέφεραν, τέλος, τη μεγάλη οικονομική τους δύναμη, η 

οποία, εκτός των άλλων, βασιζόταν και στη δυνατότητα τους να στηρίζονται 

στις κεντρικές τράπεζες οι οποίες λειτουργούσαν ως δανειστές τελευταίας 

ανάγκης (lender of last resort). 

Ό π ω ς τονίστηκε στο Κεφάλαιο 1, οι μεγάλες τράπεζες ήδη τοποθετούν 

απευθείας γραμμές από τις αίθουσες συναλλαγών τους (dealing rooms) στις 

επιχειρήσεις με τις οποίες έχουν μεγάλες και συχνές συναλλαγές, για να 

επιτρέπουν στις τελευταίες αυτόματη συμμετοχή στις εγχώριες και τις 

διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Ιδιαίτερα, επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την παροχή των νέων χρηματοπιστωτικών 

1. Βλέπε W. Hall (10-5-1982) και Financial Times Survey (19-11-1986). 
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μέσων, για την κάλυψη των κινδύνων από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα οποία περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3. 

Η σύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μιας μικρής ή μεγάλης 

επιχείρησης με την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, δίνει τη δυνατότη

τα στον οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή 

τα υπόλοιπα των κεφαλαίων της επιχείρησης που είναι κατατεθειμένα στην 

τράπεζα, τις υποχρεώσεις της και τις απαιτήσεις της τόσο σε εγχώριο 

νόμισμα όσο και σε διεθνή νομίσματα, τα ανοίγματα της στην αγορά 

συναλλάγματος, τις μελλοντικές δεσμεύσεις της στις αγορές συναλλάγμα

τος ή εμπορευμάτων και πρώτων υλών, την ευαισθησία των οικονομικών της 

στις μεταβολές των επιτοκίων (interest rate risk), το ύψος των τοποθετήσε

ων της σε μετοχές, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της προς ομολογιούχους 

κ.λπ. 

Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, αντιμετωπίζοντας σκληρό ανταγωνι

σμό στον τομέα της επιχειρηματικής χρηματοδότησης, ήταν οι πρώτες που 

διαπίστωσαν τη δυνατότητα που είχαν να χρησιμοποιήσουν τη νέα 

τεχνολογία για να προσφέρουν μια πλήρη σειρά σύγχρονων υπηρεσιών προς 

τις επιχειρήσεις πελάτες τους . 

Ό π ω ς τονίστηκε, οι τράπεζες αυτές ήταν ήδη συνδεμένες με τα 

αυτόματα διατραπεζικά συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων που 

λειτουργούν στις ΗΠΑ (Fedwire και CHIPS), αλλά και με τα διεθνή 

διατραπεζικά συστήματα άμεσης μετάδοσης μηνυμάτων πληρωμών, όπως το 

SWIFT. Έτσι, όταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μιας επιχείρησης 

συνδέεται με τον υπολογιστή της τράπεζας, η επιχείρηση έχει πρόσβαση 

σε αυτά τα συστήματα. Οι τράπεζες είναι σε θέση να αναπτύξουν ολοκληρω

μένα συστήματα διαχείρισης των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων αυτών 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). 
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των επιχειρήσεων . Τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις είναι 

σημαντικά. 

Οι πιο πάνω υπηρεσίες είχαν ιδιαίτερη χρησιμότητα για τις πολυεθνι

κές επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν λογαριασμούς σε τράπεζες διάφορων 

εθνικοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο και σε διάφορα νομίσματα και 

επιτόκια. Η τεράστια ανάπτυξη των διεθνών επικοινωνιών έδωσε στις 

μεγάλες τράπεζες τη δυνατότητα σωστής διαχείρισης του διεθνούς 

χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων και απαιτήσεων αυτών των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων . Η δραστηριότητα αυτή των μεγάλων τραπεζών αποδείχτηκε 

εξαιρετικά επικερδής. 

Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες έχουν μέχρι σήμερα ένα σημαντικό 

προβάδισμα στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλα

κίων σε διεθνές επίπεδο. Αυτό αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα τους στην 

προσπάθεια που καταβάλλουν να μπουν δυναμικά στις αγορές της Ευρώπης 

και της Ιαπωνίας3. 

2.4.5. Χρηματοδότηση της επιχειρηματικής και της χρηματοοικονομι

κής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων 

Τα τελευταία χρόνια, μια σημαντική δραστηριότητα των εμπορικών 

τραπεζών στις αναπτυγμένες χώρες είναι η παροχή εκ μέρους τους 

ουσιαστικής βοήθειας στην προσπάθεια να εξευρεθούν τα αναγκαία 

κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του φαινομένου της αναδιάρθρωσης της 

επιχειρηματικής δομής αυτών των χωρών μέσω των συγχωνεύσεων και 

1. Βλέπε W. Hall (10-5-1982). 
2. Βλέπε C. Broker (1989), σελ. 27-28 και Financial Times Survey ( 19-11-

1986). 
3. Βλέπε Financial Times Survey ( 19-11-1986) και Will Ollard (March 25, 

1989). 
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εξαγορών επιχειρήσεων και μέσω της εξυγίανσης προβληματικών επιχειρή

σεων. Η διαδικασία αυτή παίρνει μια από τις ακόλουθες μορφές: 

- Υποβοήθηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων, με 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή περίπλοκων χρηματοδοτικών προγραμμά

των (LBOs, Bridge Loans κ.λπ.). 

- Υποβοήθηση των εξαγορών επιχειρήσεων από τα διοικητικά τους 

στελέχη (management buy-outs ή MBOs). 

- Υποβοήθηση της διοικητικής οργανωτικής και χρηματοοικονομικής 

αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων. 

Ο ogocleveragßd buy-outs (LBOs) μπορεί να ερμηνευτεί ως δανεισμός 

σημαντικών χρηματικών ποσών από έναν επενδυτή ή μια ομάδα επενδυτών, 

με σκοπό την εξαγορά μιας εταιρείας, ο οποίος καλύπτεται από τα 

περιουσιακά στοιχεία ή τα μελλοντικά έσοδα της υπό εξαγορά εταιρείας. 

Μια ομάδα δυναμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων συχνά και 

ορισμένων διοικητικών στελεχών μιας επιχείρησης, δανείζεται σημαντικά 

ποσά και αγοράζει την εταιρεία. Ως ασφάλειες στους δανειστές, εμπορικές 

τράπεζες ή ομολογιούχους, προσφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία ή/και 

οι μελλοντικές εισπράξεις από την πώληση των προϊόντων της επιχείρη-

σης-στόχου. Όταν αποκτηθεί η εταιρεία, πωλούνται ορισμένα από τα 

περιουσιακά της στοιχεία και οι εισπράξεις χρησιμοποιούνται για να 

ξεπληρωθεί το σύνολο ή μέρος του χρέους που είχε αναληφθεί. Σε λίγες 

μόνο περιπτώσεις η αποπληρωμή του χρέους πραγματοποιείται με τη 

χρησιμοποίηση μόνο των εισπράξεων της επιχείρησης από τις πωλήσεις 

των προϊόντων της. 

Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να αυξάνεται εντυπωσιακά η αξία της 

εταιρείας λίγο καιρό μετά την εξαγορά της. Αυτό βοηθά τους αγοραστές 

και τα διοικητικά στελέχη, που συμμετείχαν στην ομάδα των επενδυτών, να 

πωλήσουν ξανά, αν το επιθυμούν, την εταιρεία και να ξεπληρώσουν τα χρέη 

τους, αποκομίζοντας ταυτόχρονα σημαντικά κέρδη μέσα σε σχετικά μικρό 

214 



χρονικό διάστημα. Ο κυριότερος λόγος που αναφέρεται για να δικαιολο

γηθεί η αύξηση της αξίας της εταιρείας μετά την εξαγορά, είναι η 

σημαντική αναδιοργάνωση που συνήθως λαβαίνει χώρα, το ξεπούλημα των 

μη αποδοτικών δραστηριοτήτων της, και γενικά η καλύτερη διοίκηση. 

Σημαντικός παράγοντας είναι η πίεση που ασκείται πάνω στα διοικητικά 

στελέχη, για επίτευξη οικονομιών και κερδών, εξαιτίας της υπερχρέωσης 

της επιχείρησης μετά την εξαγορά της. Αν δεν καταβληθεί έντονη 

προσπάθεια από όλους για εξάλειψη της σπατάλης, για βελτίωση της 

παραγωγικότητας και γενικά για τον περιορισμό των αυξήσεων του κόστους 

εργασίας και για αύξηση των εισπράξεων και των κερδών, η επιχείρηση δεν 

θα κατορθώσει να εξυπηρετήσει τα χρέη της και τότε όλοι θα βρεθούν σε 

δυσμενή θέση, τόσο τα διοικητικά στελέχη και οι εργαζόμενοι όσο και οι 

τράπεζες οι οποίες έχουν χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή . 

Αν και στον οικονομικό τύπο παρουσιάζεται η ειδησεογραφία για τις 

μεγάλες δοσοληψίες LBOs, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται το ίδιο 

αποτελεσματικά και στην περίπτωση των εξαγορών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες σε αυτό τον τομέα (LBO firms) οι 

οποίες διακανονίζουν τη δοσοληψία και φροντίζουν για τη συγκέντρωση των 

απαραίτητων κεφαλαίων2. 

Bridge Loan είναι ένα προσωρινό δάνειο το οποίο παραχωρείται από 

μια τράπεζα σε μια επιχείρηση για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρις ότου 

αντικατασταθεί από την έκδοση εκ μέρους της επιχείρησης ενός ισόποσου 

1. Βλέπε John Greenwald (August 14, 1989). 
2. Μια τέτοια εταιρεία, η οποία απασχόλησε έντονα το διεθνή 

οικονομικό τύπο στην περίοδο 1988-1989, είναι η Kohlberg Kravis and 
Roberts (KKR). Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το θέμα των 
LBOs, βλέπε: John Paul Newport, JR (January 2,1989). Gary Hector (January 
19, 1987). Carol J. Loomis (December 7, 1987). James McNeill Stancill 
(January-February 1988). 
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ομολογιακού δανείου, συνήθως ομολογιών υψηλού κινδύνου και υψηλής 

απόδοσης (junk bonds). 

Management buy-out ή MEO είναι η εξαγορά μιας επιχείρησης ή 

μέρους μιας επιχείρησης (ενός υποκαταστήματος ή μιας θυγατρικής 

εταιρείας) από τα διοικητικά της στελέχη. Η μέθοδος αυτή διοικητικής και 

οργανωτικής αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης έχει γνωρίσει μεγάλη 

ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Μεγάλη 

Βρετανία. Σε μικρότερη έκταση έχει χρησιμοποιηθεί και στις άλλες 

αναπτυγμένες οικονομίες1. 

Συμπεριλαμβάνεται στη γενικότερη τάση για αναδιάρθρωση του 

επιχειρηματικού τομέα των περισσότερων χωρών, η οποία προκλήθηκε κατά 

ένα μέρος από τη μεγάλη οικονομική ύφεση των αρχών της δεκαετίας του 

1980 και κατά το άλλο από το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρή

σεων που παρατηρείται παγκοσμίως στην περίοδο 1985-1989. 

Η εξαγορά μιας επιχείρησης, ή ενός μέρους της, από τα διοικητικά της 

στελέχη μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο οδυνηρός τρόπος για να απαλλαγεί 

ένα μεγάλο επιχειρηματικό συγκρότημα από κάποιες ανεπιθύμητες 

περιφερειακές δραστηριότητες του. Τα διοικητικά στελέχη ορισμένων 

υποκαταστημάτων αισθάνονται συχνά απομονωμένα από τα κεντρικά γραφεία 

του συγκροτήματος. Οι αλλαγές τις οποίες θέλουν να πραγματοποιήσουν 

και οι νέες ιδέες που θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή συνθλίβονται πολλές 

φορές κάτω από την πίεση των γραφειοκρατικών εμποδίων. 

Αν αυτά τα στελέχη αποκτήσουν απόλυτο διοικητικό έλεγχο πάνω στο 

υποκατάστημα για το οποίο είναι υπεύθυνα, εξαγοράζοντας την πλειοψηφία 

των μετοχών του από τη μητρική επιχείρηση, τότε παρατηρείται πολλές 

φορές ένα ισχυρό "αποτέλεσμα απελευθέρωσης", το οποίο ενισχύεται από 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Financial Times Survey (10-
10-1986). 
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το ίδιο συμφέρον για την πρόοδο της επιχείρησης, αφού τώρα τα διοικητικά 

στελέχη κατέχουν μεγάλα μερίδια του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Οι εμπορικές τράπεζες είχαν μέχρι σήμερα ουσιαστική συμμετοχή στην 

προώθηση και χρηματοδότηση των MBOs. Οι MBOs, όπως και οι LBOs, 

έχουν αποδειχτεί εξαιρετικά κερδοφόρες δραστηριότητες, οι οποίες ανθούν 

σε μια περίοδο κατά την οποία οι άλλες δανειστικές εργασίες των 

τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, καθώς και τα κοινοπρακτικά δάνεια σε 

ανεξάρτητα κράτη, έχουν υποστεί καθίζηση . 

Μέχρι σήμερα οι περισσότερες MBOs ήταν επιτυχημένες, όπως 

άλλωστε συνέβη και για τις LBOs. Οι αποτυχίες στις MBOs δεν ξεπερνούν 

το 10%, ενώ οι αποτυχίες στις LBOs υπολογίζονται περίπου στο 5% του 

συνόλου. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που κάνει τις τράπεζες να 

διάκεινται ευνοϊκά έναντι της χρηματοδότησης των εξαγορών επιχειρήσεων, 

είτε από τα διοικητικά τους στελέχη είτε από άλλες επιχειρήσεις. 

Ο βαθμός εξωτερικής χρηματοδότησης των MBOs είναι πολύ υψηλός 

στις ΗΠΑ, όπου φτάνει το 8:1 έως το 9:1. Ο αντίστοιχος βαθμός στη 

Μεγάλη Βρετανία φτάνει μόνο το 3:1 έως 4:1. 

Ό τ α ν μια ΜΒΟ πραγματοποιηθεί με υψηλό βαθμό εξωτερικής 

χρηματοδότησης, υπάρχουν ισχυρά κίνητρα μετά την εξαγορά να προωθηθεί, 

όπως και στις LBOs, η πώληση διάφορων περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας, για να μειωθεί η υπερχρέωση. 

Η εξαγορά επιχειρήσεων από τα διοικητικά τους στελέχη αποτελεί 

διαδικασία επανασύνδεσης συμφερόντων, ανάμεσα στα στελέχη και τους 
2 μέτοχους της επιχείρησης . 

Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό οι πιο πάνω δραστηριότητες ανήκουν στη 

δικαιοδοσία των επενδυτικών τραπεζών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι 

1. Βλέπε Financial Times Survey (10-10-1986). 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ph. Coggan (May 18,1988) και 

Banking World (January 1986). 
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εμπορικές τράπεζες δεν είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση τους. 

Και αυτό ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι εμπορικές τράπεζες έχουν 

σήμερα εισχωρήσει αρκετά βαθιά στους τομείς δραστηριότητας των 

επενδυτικών τραπεζών και μάλιστα στους πιο κερδοφόρους από αυτούς . 

Οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν οι ίδιες, οργανώνουν κοινοπραξίες 

τραπεζών για τη συγκέντρωση των αναγκαίων κεφαλαίων και ακόμα πωλούν 

μέρη των δανείων που έχουν συνάψει για τους πιο πάνω σκοπούς σε άλλες 

τράπεζες ή μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η συμμετοχή τους 

στις μεγάλες συμφωνίες LBOs είναι αναντικατάστατη, παρά το γεγονός ότι 

σήμερα σημαντικά ποσά κεφαλαίων εξασφαλίζονται από την πώληση 

ομολογιών, μέσω των επενδυτικών τραπεζών, ιδιαίτερα ομολογιών υψηλού 

κινδύνου (junk bonds). 

Ομολογίες υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης (junk bonds) όπως 

ονομάζονται από αυτούς που τις εισήγαγαν στην αγορά, εκδίδονται από 

επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται χαμηλά, ή δεν κατατάσσονται 

καθόλου, στον πίνακα μέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας2. Εκδίδο

νται επίσης από επιχειρήσεις, κατά τη διαδικασία της εξαγοράς εκ μέρους 

τους, άλλων επιχειρήσεων. Αυτά τα είδη των επικίνδυνων εμπορικών 

ομολογιακών δανείων, τα οποία είναι εμπορεύσιμα στην αμερικανική αγορά, 

εισήχθησαν από την επενδυτική τράπεζα Drexel Burnham Lambert, η οποία 

ήταν μέχρι το Μάρτιο του 1990 ο κύριος αντασφαλιστής τέτοιων επιχειρη

ματικών ομολογιακών δανείων. Η εταιρεία όμως αυτή δέχτηκε τα τελευταία 

χρόνια από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ σημαντικές κατηγορίες και 

καταδίκες για χρηματοπιστωτικές απάτες, με συνέπεια ένα τεράστιο 

χρηματοοικονομικό κόστος. Αντιμετώπισε επίσης μια μεγάλη κρίση στην 

αγορά των junk bonds, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί το Μάρτιο του 1990 

1. Βλέπε Financial Times Survey (10-10-1986). 
2. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται από τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις 

οι οποίες αναφέρθηκαν στην υποδιαίρεση 2.4.2. 
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να κηρύξει στάση πληρωμών. Σήμερα βρίσκεται υπό εκκαθάριση. 

Οι ομολογίες υψηλού κινδύνου αγοράζονται από τις επενδυτικές 

εταιρείες, τις εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, από τις ασφαλιστικές 

εταιρείες, από αποταμιευτικές και δανειστικές τράπεζες, από επιχειρήσεις 

και ιδιώτες. Η αγορά ομολογιών υψηλού κινδύνου (junk bonds) αναπτύχθηκε 

με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς στη δεκαετία του 1980. Το 1978 οι 

χαμηλής ποιότητας ομολογίες, που ήταν σε κυκλοφορία, δεν ξεπερνούσαν 

τα 1,5 δισ. δολ. Το 1983 έφτασαν τα 7,4 δισ. δολ., το 1986 τα 48 δισ. δολ. και 

στις αρχές του 1989 έφτασαν τα 200 δισ. δολ. Οι επενδυτικές τράπεζες που 

τα προωθούσαν στην αγορά κατόρθωσαν να πείσουν τους επενδυτές ότι ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με ομολογίες υψηλού κινδύνου και υψηλής 

απόδοσης υπερκάλυπτε τους επενδυτές για τον κίνδυνο που αντιμετώπι

ζαν . Βέβαια, οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στην αγορά ομολογιών υψηλού 

κινδύνου κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 1990 δεν δικαιώνουν αυτές 

τις απόψεις. Μέσα σε λίγους μήνες η αξία των ομολογιών υψηλού κινδύνου 

που ήταν σε κυκλοφορία μειώθηκε κατά 35% περίπου . 

Σύμφωνα με έρευνα της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ 

(Fed), το 15% περίπου των εμπορικών και βιομηχανικών δανείων που έχουν 

παραχωρηθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν σχέση με συγχωνεύσεις και 

εξαγορές επιχειρήσεων. Για ορισμένες δε μεγάλες τράπεζες το ποσοστό 

αυτό φτάνει το 40%. Διαφαίνεται δηλαδή μια έντονη προσπάθεια των 

τραπεζών να αντικαταστήσουν τα μειωμένα μερίδια τους στην αγορά της 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για κεφάλαια κινήσεως, με την αυξημένη 

συμμετοχή τους στην παροχή δανείων για την πραγματοποίηση συγχωνεύ

σεων και εξαγορών επιχειρήσεων - μια δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί 

τελευταία με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε F.S. Worthy (March 16,1987) 
Βλέπε επίσης F.S. Worthy (December 7, 1987). 

2. Βλέπε Financial Market Trends (May 1990), σελ. 129. 
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Ευρώπη . 

Αυτές οι νέες εργασίες των τραπεζών είναι τόσο κερδοφόρες ώστε οι 

τράπεζες δεν φαίνεται να έχουν σκοπό να οπισθοχωρήσουν από αυτό τον 

τομέα, όσο η ζήτηση για τέτοιου είδους δάνεια εξακολουθεί να είναι ισχυρή. 

Υπολογίζεται ότι τα περιθώρια που κερδίζουν οι τράπεζες χρηματοδοτώ

ντας εξαγορές επιχειρήσεων, οι οποίες γίνονται με δανεισμό που καλύπτε

ται από τα περιουσιακά στοιχεία της υπό αγορά επιχείρησης (LBOs), είναι 

τουλάχιστον διπλάσια από το κανονικό περιθώριο πάνω από το LIBOR το 

οποίο κερδίζουν από τις συνήθεις τους εργασίες. Εκτός όμως από αυτό, οι 

τράπεζες κερδίζουν και σημαντικές προμήθειες κατά την υπογραφή των 

συμβολαίων, οι οποίες τελικά έχουν φτάσει να είναι πολλαπλάσιες από τα 

ποσά που κερδίζουν παραχωρώντας τυποποιημένα δάνεια για κεφάλαιο 

κινήσεως. 

Βέβαια, η υπερεπέκταση αυτών των δανείων εγκυμονεί κινδύνους για τις 

τράπεζες και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ως σύνολο, πράγμα που 

έχει τονιστεί με έμφαση από τις οικονομικές αρχές των ΗΠΑ και αλλού2. 

2.4.6. Εξωχρηματιστηριακές αγορές και επιχειρηματικό κεφάλαιο 

υψηλού κινδύνου 

Μέχρι πρόσφατα οι σύγχρονες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

απολάμβαναν μόνο την παραδοσιακού τύπου χρηματοπιστωτική βοήθεια από 

το τραπεζικό σύστημα. Ενώ οι αντίστοιχες αμερικανικές και βρετανικές 

επιχειρήσεις είχαν άμεση πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου 

και είχαν στη διάθεση τους μια μεγάλη σειρά χρηματοπιστωτικών προϊό

ντων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, οι επιχειρήσεις της Ηπειρωτι-

1. Βλέπε Financial Market Trends (May 1989). 
2. Βλέπε επίσης Lowell L. Bryan (January-February 1987) και Amar 

Bhide (May-June 1988). 
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κής Ευρώπης ήταν υποχρεωμένες, ή επέλεγαν από μόνες τους, να βασίζο

νται μόνο στη ρηχή και μονότονη αγορά των τραπεζικών δανείων και 

πιστώσεων. 

Στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία υπάρχουν σήμερα περισσότερες 

από 100.000 σημαντικές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν εισαγάγει τις 

μετοχές τους στα επίσημα χρηματιστήρια και είναι στην πραγματικότητα 

οικογενειακές εταιρείες 1. Αν δε εξετάσει κανένας την περίπτωση χωρών 

όπως η Ελλάδα, διαπιστώνει ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο ακραία. 

Η χρησιμότητα και η οικονομικότητα της άμεσης χρηματοδότησης, 

μέσω της έκδοσης μετοχών ή ομολογιών στις αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου, δεν είχε μέχρι πρόσφατα γίνει πλήρως αποδεκτή από τις 

επιχειρήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. 

Η αποκλειστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 

τραπεζικό κεφάλαιο, οδήγησε στην περίοδο της κρίσης σε φαινόμενα 

υπερβολικής διόγκωσης της σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Αυτό, σε 

συνδυασμό με την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των επενδυτών για τις 

χρηματιστηριακές αγορές και τις κινητές αξίες (securities) και κυρίως για 

τοποθετήσεις υψηλής απόδοσης, οδήγησε σε μια σειρά δραματικές αλλαγές 

στον τρόπο χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ευρωπαϊ

κές χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα, προωθήθηκε η δημιουργία ειδικών χρηματιστηριακών 

αγορών (εξωχρηματιστηρισκές αγορές) για επιχειρήσεις μικρού και 

μεσαίου μεγέθους, οι οποίες δεν πληρούν ακόμα όλες τις προϋποθέσεις για 

άμεση εισαγωγή στις επίσημες χρηματιστηριακές αγορές . Πρόκειται 

κυρίως για σχετικά νέες επιχειρήσεις, οι οποίες αισθάνονται την ανάγκη να 

1. Βλέπε Tony Shale (January 1988). Βλέπε επίσης Matthew Barrett 
(August 1987). 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Financial Times Survey (12-
3-1984, 30-1-1985 και 20-1-1987). 
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βγουν στην αγορά για να προσελκύσουν νέο κεφάλαιο, συνήθως μετά τα δύο 

ή τρία πρώτα έτη της λειτουργίας τους. Τα κίνητρα με τα οποία μπορούν 

να διαθέσουν ένα μερίδιο του μετοχικού τους κεφαλαίου στο πλατύ κοινό (to 

go public) είναι δύο ειδών: Πρώτο, αυτός είναι ένας τρόπος για τους 

ιδιοκτήτες της επιχείρησης να ρευστοποιήσουν την αξία ενός μέρους 

τουλάχιστον της επένδυσης τους στην επιχείρηση. Δεύτερο, είναι ένας 

τρόπος για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη 

της επιχείρησης. Η εξωχρηματιστηριακή αγορά επιτρέπει την ικανοποίηση 

και των δύο αυτών σκοπών με πολύ χαμηλότερο κόστος από ό,τι το επίσημο 

χρηματιστήριο. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, οι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας, οι οποίοι 

επιθυμούν να πωλήσουν ένα μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω της 

εξωχρηματιστηριακής αγοράς, έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν 

τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ στην επίσημη αγορά 

πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25% *. 

Επίσης, προωθήθηκε ο θεσμός του επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού 

κινδύνου (venture capital), το οποίο αποτελεί μια ενδιάμεση χρηματοδότηση 

(με ίδια κεφάλαια) μεταξύ της ίδρυσης μιας εταιρείας (ή της ανάληψης μιας 

σημαντικής επενδυτικής πρωτοβουλίας από μια υπάρχουσα εταιρεία) και 

της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο (είτε στην παράλληλη είτε στην 

επίσημη αγορά). Αφορά επενδύσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο νέων, μικρών 

εταιρειών για τις οποίες ο επενδυτής πιστεύει ότι έχουν προοπτικές 

γρήγορης ανάπτυξης και δημιουργίας κερδών. Τα αναμενόμενα από τον 

επενδυτή κέρδη θα προέλθουν κυρίως από την πώληση των μετοχών της 

εταιρείας στο χρηματιστήριο σε μεταγενέστερο χρόνο, σε τιμή πολύ 

μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς τους. 

1. Βλέπε Banking World (January 1986), σελ. 42, Χρ. Κατσάνης (Α' 
Τριμηνία 1987), Γ.Ι. Παπαϊωάννου (1986) και Financial Times Survey (12-3-
1984, 30-1-1985 και 20-1-1987). 
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Οι εταιρείες venture capital, εκτός από τη χρηματοδότηση, προσφέρουν 

συνήθως στις επιχειρήσεις που προωθούν (κυρίως εκείνες που δραστηριο

ποιούνται στους τομείς υψηλής τεχνολογίας και γρήγορης ανάπτυξης) και 

υπηρεσίες management, έρευνα αγοράς, αξιολόγηση επενδυτικών προγραμ

μάτων, οργανωτική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων κ.λπ. Επειδή οι κίνδυνοι 

που αναλαμβάνονται είναι συνήθως πολύ μεγάλοι, το ποσοστό απόδοσης των 

κεφαλαίων που διατίθενται θα πρέπει επίσης να είναι εξαιρετικά υψηλό. 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία στις χώρες της ΕΟΚ και αλλού, το 

προσδοκώμενο ποσοστό απόδοσης των κεφαλαίων των εταιρειών venture 

capital κυμαίνεται, σε ετήσια βάση, μεταξύ 25% (για επενδύσεις σχετικά 

χαμηλού κινδύνου) και 60% (προκειμένου για χρηματοδότηση νεοϊδρυόμενων 
-ι 

επιχειρήσεων) . 

Βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και διάδοση του θεσμού του 

venture capital αποτελεί η ύπαρξη και αποτελεσματική λειτουργία 

οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς, όχι μόνο για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους εισαγωγής στην επίσημη αγορά, αλλά 

και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να μπουν 

αμέσως στο επίσημο χρηματιστήριο. Για το λόγο αυτόν, η ανάπτυξη της 

παράλληλης αγοράς τίτλων, που προαναφέρθηκε, αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη του venture capital. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται 

η αναγκαία εμπορευσιμότητα και η αποδοτική και ομαλή ανακύκλωση του 

χαρτοφυλακίου των εταιρειών venture capital. 

Σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες οι εταιρείες venture 

capital συμπεριλαμβάνουν στον κατάλογο των δραστηριοτήτων που 

προωθούν, είναι οι ακόλουθες: εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων και 

νέων μεθόδων εμπορίας υπαρχόντων προϊόντων, συγχωνεύσεις και εξαγορές 

επιχειρήσεων (π.χ., MBOs), η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μηχανισμού 

1. Βλέπε Financial Times Survey (8-12-1986). 
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προβληματικών επιχειρήσεων κ.λπ. 

Οι εξωχρηματιστηριακές αγορές και το venture capital διευκόλυναν, 

όπως τονίστηκε, την εισαγωγή στην αγορά των νέων χρηματοπιστωτικών 

πρακτικών για την προώθηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 

επιχειρήσεων, όπως τις LBOs, MBOs, που προαναφέρθηκαν. Τα προϊόντα 

αυτά αποτελούν σήμερα τα μέσα για την αναδιάρθρωση της δομής των 

επιχειρηματικών μονάδων και του βιομηχανικού τομέα ως συνόλου ενόψει 

του 1992. Στη Μεγάλη Βρετανία, κάτι λιγότερο από το ένα τρίτο του 

συνολικού κεφαλαίου υψηλού κινδύνου που διοχετεύτηκε στις επιχειρήσεις 

το 1984, αφορούσε τη χρηματοδότηση εξαγορών επιχειρήσεων από τα 

διοικητικά τους στελέχη (MBOs). Το ποσοστό αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο 

το 19851. 

Η εξέλιξη των ημιεπίσημων (εξωχρηματιστηριακών) χρηματιστηριακών 

αγορών, καθώς και των αγορών τίτλων υψηλού κινδύνου (junk bonds), υπήρξε 

θεαματική τόσο στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στην 

Ηπειρωτική Ευρώπη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια . 

2.4.7. Προσπάθειες ανάπτυξης στην Ελλάδα των θεσμών του venture 

capital και της παράλληλης χρηματιστηριακής αγοράς 

Το Δεκέμβριο του 1989 υπογράφηκε η υπουργική απόφαση3 για τη 

δημιουργία της παράλληλης αγοράς στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπως 

προβλέπεται από το ν. 1806/1988 για το χρηματιστήριο. Οι απαιτήσεις για 

1. Βλέπε Banking World (January 1986) σελ. 36, και Financial Times 
Survey (8-12-1986 και 10-10-1986). 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε: Θ.Δ. Μπουντουράκης (Α' 
Τριμηνία 1987), Χ. Κατσάνης (Α' Τριμηνία 1987), Τ. Shale (January 23, 1988), 
R. Parsonson and Ph. Sington (July 1988) και Financial Times Survey (8-12-
1986). 

3. Με αρ. 119/50454/15-12-1989. 
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την είσοδο μιας εταιρείας σε αυτή την αγορά διαμορφώθηκαν ως εξής: 

- Ελάχιστα ίδια κεφάλαια 100 εκατ. δρχ. 

- Να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον τρεις κερδοφόρους ισολογισμούς. 

- Το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να αυξηθεί κατά 15% τουλάχιστον 

πριν από την εισαγωγή. Νέες μετοχές θα πρέπει να διανεμηθούν (αποδε

δειγμένα) σε σημαντικό αριθμό επενδυτών (τουλάχιστον 100 φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα). 

- Την έκδοση των μετοχών θα πρέπει να την αναλαμβάνει underwriter 

(ανάδοχος). 

- Μετοχές εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

δεν μπορούν να είναι εισηγμένες και στην παράλληλη αγορά. 

- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις με 

λιγότερα από τρία έτη ύπαρξης . 

Το Σεπτέμβριο του 1990 αποφασίστηκε να γίνουν λιγότερο αυστηρές οι 

πιο πάνω προϋποθέσεις για να διευκολυνθεί η είσοδος επιχειρήσεων στην 

παράλληλη αγορά, δεδομένου ότι μέχρι αυτή την ημερομηνία μόνο δύο 

επιχειρήσεις είχαν μπει σε αυτή την αγορά. Επετράπη η εισαγωγή των 

μετοχών ακόμα και νεοσύστατων εταιρειών, αν συντρέχουν ορισμένες 

προϋποθέσεις, ή η εισαγωγή εταιρειών που είχαν δύο και όχι τρία 

κερδοφόρα έτη λειτουργίας. Επετράπη επίσης η είσοδος εταιρειών που 

πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στην επίσημη αγορά . 

Ανάλογες με τις πιο πάνω, καθώς και ορισμένες ιδιαίτερες προϋποθέ

σεις, ισχύουν για την εισαγωγή στην παράλληλη αγορά ομολογιακών 

δανείων εταιρειών^. 

Η επιτυχία της παράλληλης αγοράς στην ελληνική οικονομία αμφισβη

τείται για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Βλέπε Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Α' Εξαμηνία 1990). 
2. Βλέπε Μ. Ανδρονόπουλος (5-9-1990). 
3. Βλέπε Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Α' Εξαμηνία 1990). 

225 



- Η φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων δεν είναι ικανοποιητική, 

ενώ το επίπεδο των προμηθειών των χρηματιστών είναι εξαιρετικά υψηλό. 

Κατά συνέπεια, το κόστος της χρηματοδότησης μέσω αυτής της αγοράς, 

εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν φαίνεται να είναι ανταγωνιστικό. 

Βέβαια, πολλά εξαρτώνται και από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τα 

επιτόκια και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. 

Ως προς αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα υψηλά επιτόκια 

χρηματοδότησης που επικράτησαν κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της 

παράλληλης αγοράς, δημιούργησαν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για 

την ανάπτυξη της. Παρόλα αυτά, όπως τονίστηκε, μόνο δύο επιχειρήσεις 

χρησιμοποίησαν μέχρι σήμερα το νέο θεσμό. 

- Στο βαθμό που η κύρια αγορά καλύπτει μέχρι σήμερα μόνο το 30% 

περίπου των μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων, συνεπάγεται ότι είναι 

μάλλον προτιμότερο να διευρυνθεί αυτή η αγορά παρά να δημιουργηθεί μια 

καινούργια. Πράγματι, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 1990 υπήρξε μια 

σημαντική έξαρση στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην επίσημη αγορά, 

κάτι που δεν συνέβη με την παράλληλη αγορά. 

Με το ν. 1775/1988, δίνεται η δυνατότητα και ρυθμίζονται οι διαδικα

σίες για την ίδρυση στην Ελλάδα Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικού 

Κεφαλαίου (ΕΠΕΚ). Οι εταιρείες αυτές θα έχουν υποχρεωτικά τη μορφή 

ΑΕ ή ΕΠΕ, με ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου 500 εκατ. δρχ. Στόχος 

τους είναι να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να συνάψουν συνεργασίες, 

προκειμένου να βοηθήσουν μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι 

οποίες συνδυάζουν τεχνολογικά και καινοτομικά προτερήματα, να υλοποιή

σουν τα επενδυτικά τους προγράμματα. 

Οι ΕΠΕΚ μπορούν να αντλούν δανειακά κεφάλαια, μέχρις ενός 

ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων τους, με την έκδοση ομολογιακών δανείων, 

μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές. Οι τόκοι των δανείων αυτών είναι αφορολόγητοι. 

Για τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, οι ΕΠΕΚ 
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θα επιχορηγούνται σε ποσοστό 30% των αντίστοιχων μετοχικών κεφαλαίων, 

ενώ παράλληλα έχουν το δικαίωμα να εκπίπτουν από το φορολογητέο 

εισόδημα τους, 3% του υπολοίπου αυτών των συμμετοχών. Τα κέρδη 

υπεραξίας από τη ρευστοποίηση του σχετικού χαρτοφυλακίου των ΕΠΕΚ 

απαλλάσσονται επίσης του φόρου εισοδήματος. Ανάλογες φορολογικές 

διευκολύνσεις παρέχονται και στα πρόσωπα που συμπράττουν με τις ΕΠΕΚ 

για την πραγματοποίηση του σκοπού τους1. 

Η εισαγωγή του θεσμού του venture capital στην Ελλάδα, με αρκετά 

χρόνια καθυστέρηση αφού στις ευρωπαϊκές χώρες έχει καθιερωθεί από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 , αποτελεί αναμφισβήτητα μια πολύ θετική 

εξέλιξη, αφού αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στις προσπάθειες για 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και της επενδυτικής δραστηριότητας 

της χώρας και επίσης στον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος με την εισαγωγή σύγχρονων χρηματοδοτι

κών θεσμών, αναγκαίων για την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης μέσα 

στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. Από πολλούς εκφράζεται η άποψη ότι 

αυτές οι εταιρείες θα καταστούν σύντομα το κύριο εργαλείο για την 

υιοθέτηση στην Ελλάδα των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών3. 

Πέντε τράπεζες έχουν ήδη προωθήσει τις διαδικασίες για την ίδρυση 

στην Ελλάδα εταιρειών venture capital4, πράγμα που υποδηλώνει ότι αυτός 

1. Βλέπε επίσης Αρ. Καπερώνης (Β' Τριμηνία 1987). 
2. Βλέπε Financial Times Survey (8-12-1986). 
3. Βλέπε Κ. Τσαούσης (17-6-1990). 
4. Η ΕΤΕΒΑ ίδρυσε, πρώτη, την εταιρεία Ελληνικές Συμμετοχές ΕΠΕΚ. 

Η Τράπεζα Πίστεως, σε συνεργασία με τη θυγατρική της Alpha Finance, 
ίδρυσε την εταιρεία Alpha Ventures, και η Citibank ίδρυσε τη City? 
Επενδυτική. Επίσης εταιρείες venture capital προτίθενται να ιδρύσουν η 
ΕΤΒΑ και η Τράπεζα Εργασίας. Η δεύτερη θα προσφέρει υπηρεσίες 
παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου μέσω της θυγατρικής της επενδυτικής 
τράπεζας Ergofin, η οποία είναι ακόμα υπό ίδρυση. 
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ο νέος χρηματοδοτικός θεσμός, με τα σημαντικά κίνητρα που παρέχονται 

με τη θέσπιση του, έχει ήδη τύχει ευνοϊκής υποδοχής από τους ενδιαφερό

μενους, για την προσφορά των υπηρεσιών, χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 

Το ερώτημα είναι αν η ζήτηση που θα δημιουργηθεί από την πλευρά των 

παραγωγικών επιχειρήσεων, για τις νέες αυτές χρηματοδοτικές υπηρεσίες, 

θα είναι αρκετή για να καλύψει έναν ικανοποιητικό όγκο εργασιών των 

εταιρειών ΕΠΕΚ που θα δημιουργηθούν. 

2.4.8. Οι περιορισμοί τύπου Glass Steagal και η μειωμένη ζήτηση για 

τραπεζική χρηματοδότηση από τον επιχειρηματικό τομέα 

Στην αρχή οι πιο πάνω εξελίξεις λάβαιναν χώρα ενώ ήταν ακόμα σε 

ισχύ ο διαχωρισμός των χρηματοδοτήσεων των εμπορικών τραπεζών 

(έμμεση χρηματοδότηση) από τη χρηματοδότηση απευθείας από την αγορά 

με τη βοήθεια των επενδυτικών τραπεζών (άμεση χρηματοδότηση). Μέχρι 

πρόσφατα, οι νόμοι τύπου Glass Steagal στην Αμερική, στην Ιαπωνία και 

στον Καναδά, εξακολουθούσαν να είναι σε ισχύ. Με βάση αυτούς τους 

νόμους, οι εμπορικές τράπεζες δεν μπορούσαν να κατέχουν στο χαρτοφυλά

κιο τους μετοχές ή ομολογίες επιχειρήσεων, εκτός από μετοχές και 

ομολογίες άλλων τραπεζών ή επιχειρήσεων οι οποίες σχετίζονταν άμεσα 

με την τραπεζική δραστηριότητα. 

Η πιο πάνω απαγόρευση συμπεριελάμβανε ακόμα και την προσωρινή 

κατοχή τέτοιων χρεογράφων. Αυτό σημαίνει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα των 

εν λόγω χωρών δεν είχαν (και δεν έχουν) τη χωρίς περιορισμούς δυνατότητα 

να προσφέρουν υπηρεσίες αντασφάλισης των ομολογιακών δανείων ή των 

μετοχικών εκδόσεων των επιχειρήσεων. Επίσης, αντιμετώπιζαν δυσκολίες 

όταν συμμετείχαν σε συμφωνίες χρηματοδότησης της εξαγοράς μιας 

επιχείρησης στις οποίες ως ασφάλειες χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά 

στοιχεία της υπό εξαγορά επιχείρησης (LBOs, MBOs κ.λπ.). Τούτο είχε 
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σημαντικές συνέπειες για τις τράπεζες αυτές, γιατί στην ουσία τους 

απαγόρευε να αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων από τη σημαντική 

μείωση της πιστωτικής τους επέκτασης προς τις επιχειρήσεις, με αύξηση 

των εσόδων τους από προμήθειες, λειτουργώντας ως επενδυτικές τράπεζες. 

Βέβαια, η κατάσταση αυτή αλλάζει γρήγορα τόσο στις ΗΠΑ όσο και 

στην Ιαπωνία. Οι υπό συζήτηση νόμοι έχουν ήδη αποδυναμωθεί με αλλεπάλ

ληλες τροποποιήσεις και προβλέπεται να καταργηθούν τελείως στο άμεσο 

μέλλον. Πολλές εμπορικές τράπεζες έχουν ήδη μπει στον τομέα της 

προσφοράς υπηρεσιών επενδυτικών τραπεζών, κυρίως μέσω της εξαγοράς 

τέτοιων τραπεζών, ενώ ορισμένες τράπεζες σχεδιάζουν να εξειδικευτούν 

αποκλειστικά σε αυτό τον τομέα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους 

σε παγκόσμιο επίπεδο . 

Η κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες ως προς αυτό το θέμα ήταν 

παραδοσιακά πιο ευνοϊκή για τις εμπορικές τράπεζες. Σε ορισμένες χώρες 

κάποια παρόμοια απαγόρευση υπήρχε, αλλά οι εμπορικές τράπεζες είχαν 

και έχουν τη δυνατότητα να αντασφαλίζουν τις μετοχικές και ομολογιακές 

εκδόσεις των επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν στην 

αγορά τις μετοχές που παραμένουν στα χαρτοφυλάκια τους από την άσκηση 

αυτής της δραστηριότητας, σε κάποιο καθορισμένο χρόνο. Υπάρχουν όμως 

και χώρες, όπως η Αυστρία, η Ελβετία, η Δυτική Γερμανία και το Λουξεμ-

1. Για τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με αυτό το θέμα στις ΗΠΑ, βλέπε την 
υποσημείωση 2 της σελίδας 190. Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 1, υποδιαίρεση 
1.2.3. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η Citicorp (η μεγαλύτερη 
εμπορική τράπεζα της Αμερικής) επιδιώκει σήμερα να καταστεί ένας από 
τους πιο μεγάλους διαπραγματευτές (dealers) στις παγκόσμιες χρηματαγο
ρές και αγορές ομολογιών, καθώς και στα διεθνή χρηματιστήρια για 
αγοραπωλησίες μετοχών, όταν αυτό θα της επιτραπεί από την πλήρη 
κατάργηση του νόμου Glass Steagal. Βλέπε Adr. Hamilton (1986), σελ. 14. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξαγορά επενδυτικών 
τραπεζών από ιαπωνικές εμπορικές τράπεζες, βλέπε Kerns Hikaru and 
Eamonn Fingleton (March 1988). 
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βούργο, όπου δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν καθόλου απαγορευτικές 

διατάξεις ως προς την κατοχή εκ μέρους των εμπορικών τραπεζών, μετοχών 

και ομολογιών παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων1. 

Με τη 2η Τραπεζική Οδηγία, η αντασφάλιση των μετοχικών και των 

ομολογιακών εκδόσεων αποτελεί μια από τις βασικές υπηρεσίες των 

εμπορικών τραπεζών, η δε επιτρεπόμενη συμμετοχή αυτών των τραπεζών 

στο μετοχικό κεφάλαιο μη τραπεζικών επιχειρήσεων περιορίζεται στο 10% 

των ιδίων κεφαλαίων τους2. 

Στην Ελλάδα, ο νέος νόμος για το χρηματιστήριο προβλέπει ρητά τη 

συμμετοχή των τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω θυγατρικών τους 

χρηματιστηριακών εταιρειών. Η διάταξη αυτή δέχτηκε έντονη κριτική τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία (όπου σχεδιάζονται παρόμοιες ρυθμίσεις). 

Κύριο επιχείρημα εναντίον της συμμετοχής των τραπεζών είναι ότι οι 

τράπεζες έχουν τεράστια οικονομική δύναμη την οποία είναι δυνατό να 

χρησιμοποιήσουν για να επιβάλουν τους δικούς τους όρους του παιχνιδιού, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συναλλαγές που θα σχετίζονται με συγχωνεύ

σεις και εξαγορές επιχειρήσεων3. 

Εκτός από τα πιο πάνω, με την ΠΔ/ΤΕ 1187/30-11-1987 επετράπη στις 

τράπεζες επενδύσεων να παρέχουν υπηρεσίες underwriting. 

Με την ΠΔ/ΤΕ 1164/16-10-1987, όπως συμπληρώθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 

1621/12-10-1989 (παρ. 1), επετράπη, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 

Τράπεζας της Ελλάδος, η επένδυση διαθεσίμων των πιστωτικών ιδρυμάτων 

1. Για το λόγο αυτό στη Γερμανία, όπως προαναφέρθηκε, οι εμπορικές 
τράπεζες κατέχουν σημαντικά μερίδια στα μετοχικά κεφάλαια μεγάλων 
βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Το ίδιο συμβαίνει και στην 
Ελλάδα, αλλά τα χαρτοφυλάκια των εμπορικών τραπεζών απαρτίζονται, ως 
επί το πλείστον, από μετοχές προβληματικών επιχειρήσεων. 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 4. 
3. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, Χρ. Κατσάνης (Γ' Τριμηνία 

1988). 
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σε τίτλους νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και σε τίτλους που 

προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Τέλος, με την ΠΔ/ΤΕ 1720/1990 (η οποία αντικατέστησε την ΠΔ/ΤΕ 

1187/1987), επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες και στις τράπεζες 

επενδύσεων να αναλαμβάνουν τη διάθεση σε δημόσια εγγραφή μετοχικών και 

ομολογιακών τίτλων, για λογαριασμό επιχειρήσεων και την απορρόφηση του 

τυχόν μη διατεθέντος τμήματος (underwriting), χωρίς προηγούμενη κατά 

περίπτωση έγκριση της Τ.Ε. Αυτό θα γίνεται υπό τον όρο ότι οι τράπεζες 

θα πωλούν τους τίτλους που αποκτούν κατά την παροχή υπηρεσιών 

underwriting μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία ανάληψης της σχετικής 

υποχρέωσης. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν 

στην Τ.Ε. κάθε συγκεκριμένη περίπτωση παροχής των πιο πάνω υπηρεσιών. 

2.5. Επιπτώσεις από τη ραγδαία ανάπτυξη των χρηματαγορών 

2.5.1. Οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία 

Η τεράστια ανάπτυξη των χρηματαγορών (χονδρικές αγορές χρήματος) 

έχει συμβάλει στη σχετική εμπορευματοποίηση του χρήματος το οποίο 

γίνεται αντικείμενο εμπορίας μέσω της χρησιμοποίησης μιας μεγάλης 

σειράς χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου 

και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα διατραπεζικά κεφάλαια, οι 

συμφωνίες επαναγοράς (repurchase agreements), οι επιταγές αποδοχής 

τραπεζών (bankers' acceptances), τα πιστοποιητικά καταθέσεων (CDs), τα 

εμπορικά γραμμάτια και ομολογίες (commercial paper), οι ομολογίες 

κυμαινόμενου επιτοκίου (FRNs), τα προθεσμιακά ή μελλοντικά συμβόλαια 

(financial futures), οι ανταλλαγές επιτοκίων και συναλλαγμάτων (interest rate 

και currency swaps), τα προαιρετικά δικαιώματα (options) κ.λπ. 

Στις χρηματαγορές συμμετέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι 
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εθνικές κυβερνήσεις, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δημόσιες 

και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμοί, οι 

εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ. 

Η ανάπτυξη των χρηματαγορών έχει ανατρέψει τον παραδοσιακό τρόπο 

λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών. Οι τράπεζες αυτές βασίζονταν στην 

προσέλκυση καταθέσεων για να προωθήσουν την πιστωτική τους επέκταση. 

Σήμερα όμως είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κεφάλαια από τη 

χρηματαγορά, πληρώνοντας το επιτόκιο που επικρατεί σε αυτή την αγορά. 

Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να τοποθετούν στη βραχυχρόνια αγορά οποιοδή

ποτε πλεόνασμα κεφαλαίων διαθέτουν, ακόμα και για εξαιρετικά μικρά 

χρονικά διαστήματα, εισπράττοντας το τρέχον επιτόκιο. Τέλος, είναι σε 

θέση να λειτουργούν σε αυτή την αγορά, είτε ως πράκτορες, προσφέροντας 

υπηρεσίες διαχείρισης των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων των πελατών 

τους, είτε για δικό τους λογαριασμό, προσπαθώντας να αποκομίσουν κέρδη 

από τις διακυμάνσεις της αγοράς1. 

Ό π ω ς τονίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η ανάπτυξη των 

χρηματαγορών έδωσε και στις επιχειρηματικές μονάδες νέες ευκαιρίες να 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν άμεσα από την αγορά, παρακάμπτοντας τις 

τράπεζες, επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και 

καλύτερη διαχείριση των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων τους. 

Τέλος, όπως επίσης τονίστηκε προηγουμένως, η ανάπτυξη των 

χρηματαγορών βελτίωσε σημαντικά την αποδοτικότητα των αποταμιεύσεων 

του ιδιωτικού τομέα. 

Όσον αφορά την οργανωτική δομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

η ραγδαία ανάπτυξη των χρηματαγορών μετατόπισε σε σημαντικό βαθμό το 

κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων τους γύρω από τις αίθουσες συναλλαγών 

τους (dealing rooms). Οι εμπορικές τράπεζες κατάλαβαν ότι από εδώ και 

1. Βλέπε R. Harrington (1987). 
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πέρα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι σε θέση να 

πωλήσουν στις επιχειρήσεις, δεν θα έχουν σχέση με την παροχή δανείων, 

αλλά με την προσφορά ολόκληρου του φάσματος των νέων χρηματοπιστωτι

κών προϊόντων, όπως συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλαγμάτων 

(swaps), προαιρετικά δικαιώματα (options), προθεσμιακά χρηματοπιστωτικά 

συμβόλαια (financial futures contracts) κ.λπ. Ό π ω ς τονίστηκε στα προηγού

μενα, πολλές τράπεζες έχουν επιτρέψει στους καλούς επιχειρηματικούς 

πελάτες τους αυτόματη σύνδεση με τις αίθουσες συναλλαγών τους για να 

έχουν τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής στις εργασίες των αγορών 

συναλλάγματος και των εγχώριων χρηματαγορών1. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία χρόνια πολλές τράπεζες έχουν 

αποκομίσει τεράστια κέρδη από τη λειτουργία τους στις αγορές συναλ

λάγματος και στις εγχώριες χρηματαγορές. Τα ανοίγματα που πολλές 

φορές αφήνουν οι τράπεζες σε αυτές τις αγορές, με την προσδοκία 

επίτευξης σημαντικών κερδών, έχουν προκαλέσει έντονες προειδοποιητικές 

αναφορές από πολλούς αναλυτές, για τους μεγάλους κινδύνους που 

διατρέχουν τόσο οι ίδιες οι τράπεζες όσο και το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα γενικότερα, από τυχόν δυσμενείς εξελίξεις στην πορεία των 

βασικών μεγεθών της αγοράς . 

2.5.2. Η ελληνική πραγματικότητα 

Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας είναι χαρακτηριστική η 

ανυπαρξία, μέχρι πρόσφατα, τόσο της εσωτερικής χρηματαγοράς όσο και 

της εξωτερικής αγοράς συναλλάγματος: 

- Η δημιουργία εσωτερικής χρηματαγοράς εμποδίστηκε από την 

1. Βλέπε επίσης Will Ollard (March 26, 1988) και Marcia Stigum (1978). 
2. Βλέπε Peter Lee (May 1988) και Will Ollard (March 26, 1988). 
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κρατική πολιτική στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι ελληνικές τράπεζες επί 

πάρα πολλά χρόνια ήταν σε θέση να απορροφούν τις αποταμιεύσεις του 

ελληνικού λαού με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και χωρίς στην πραγματικό

τητα να καταβάλλουν καμιά σημαντική προσπάθεια προσέλκυσης αυτών των 

καταθέσεων. Από την άλλη μεριά, οι λεπτομερείς ρυθμίσεις της πιστωτικής 

πολιτικής των τραπεζών από τις νομισματικές αρχές, οι οποίες απέκλειαν 

ολόκληρους παραγωγικούς τομείς από τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται 

από αυτό το σύστημα, δεν έδινε κανένα κίνητρο στις τράπεζες να επιδιώ

ξουν με δυναμισμό την επέκταση των χρηματοδοτικών τους δραστηριοτήτων. 

Τέλος, τα πλεονάζοντα κεφάλαια των τραπεζών, είτε ήταν λίγα (λόγω των 

μεγάλων δεσμεύσεων) είτε το κόστος τους δεν υπολογιζόταν όπως θα 

έπρεπε. Το ρόλο της χρηματαγοράς έπαιζε με ad hoc τρόπο η Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει από τη στιγμή που το σύστημα 

άρχισε να απελευθερώνεται και η αποδοτικότητα των τραπεζών άρχισε να 

γίνεται δικό τους πρόβλημα. Τότε εκφράστηκε έντονα η ανάγκη για τη 

δημιουργία εσωτερικής χρηματαγοράς και πολλές ενέργειες έγιναν για την 

προώθηση της. 

Σήμερα, οι εμπορικές τράπεζες είναι ιδιαίτερα δραστήριες στη 

διατραπεζική αγορά, στην οποία δανείζουν και από την οποία δανείζονται 

κεφάλαια για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα (συνήθως από μία ημέρα 

μέχρι μία εβδομάδα). Δανείζονται επίσης κεφάλαια για μεγαλύτερες 

περιόδους, εκδίδοντας διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων 

(certificates of deposits) με διάρκεια συνήθως τρεις έως δώδεκα μήνες. 

Τέλος, στην περίοδο 1988-1990, η Τ.Ε. χρησιμοποίησε το σύστημα των 

συμφωνιών επαναγοράς (repurchase agreements), σύμφωνα με το οποίο οι 

εμπορικές τράπεζες πωλούν στην Τ.Ε. γραμμάτια του Δημοσίου, αναλαμβά

νοντας όμως την υποχρέωση να τα επαναγοράσουν σε μια μεταγενέστερη 

ημερομηνία. Το σύστημα αυτό βοηθά τις τράπεζες σε περιόδους κατά τις 
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οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Στην ουσία, η 

συμφωνία αυτή ισοδυναμεί με ένα βραχυπρόθεσμο ενυπόθηκο δάνειο1. 

Κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργίας της ελληνικής χρηματαγοράς 

μέχρι σήμερα, είναι οι μεγάλες μεταβολές που σημειώνονται στην 

υπάρχουσα ρευστότητα και οι τεράστιες διακυμάνσεις στα επιτόκια, τα 

οποία είναι δυνατό μέσα σε διάστημα λίγων μηνών να κυμανθούν από 5% 

έως και 25%. Η Τράπεζα της Ελλάδος, επιδιώκοντας κατά καιρούς 

διαφορετικούς σκοπούς, π.χ., την απορρόφηση των τίτλων του Δημοσίου, δεν 

επεμβαίνει πάντοτε σταθεροποιητικά σε αυτή την αγορά. Αντίθετα, έχει 

συμβεί το φαινόμενο να επέμβει για να μειώσει τη ρευστότητα σε περιόδους 

υψηλών επιτοκίων, ενώ αποφεύγει να επέμβει σε περιόδους κατά τις οποίες 

τα επιτόκια έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο τους (2%-5%). 

Η συμμετοχή τόσο του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο 

και των επιχειρήσεων και των ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην ελληνική 

χρηματαγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτό είναι αξιοσημείωτο γιατί στις 

περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου αυτοί οι οργανισμοί συμμετέχουν 

με τεράστια ποσά και σημαντικά μερίδια στις χρηματαγορές, είτε ως 

δανειστές είτε ως δανειζόμενοι. 

Η ανυπαρξία εσωτερικής χρηματαγοράς συνοδεύτηκε στην περίπτωση 

της Ελλάδος και από την ουσιαστική έλλειψη της αγοράς συναλλάγμα

τος2". Μέχρι το 1980 η συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής καθοριζόταν 

από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά κανόνα σε υπερτιμημένα επίπεδα. 

Στήριγμα της πολιτικής αυτής ήταν το περίπλοκο σύστημα των συναλλαγμα-

1. Βλέπε επίσης το Σχέδιο Πενταετούς Προγράμματος 1988-1992(1988), 
σελ. 147. 

2. Βλέπε Π. Μπαρούνος ( Ρ Τριμηνία 1988) και Γκ. Μάναλης ( Ρ 
Τριμηνία 1988). 
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τικών περιορισμών, το οποίο είναι σε ισχύ ακόμα και σήμερα . Οι εμπορι

κές τράπεζες μέχρι τα τέλη του 1980 εφήρμοζαν απλώς τις τιμές που 

καθόριζε η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να υπάρχει γι' αυτές κανένας 

συναλλαγματικός κίνδυνος. Ό,τι πλεόνασμα είχαν σε συνάλλαγμα το 

εκχωρούσαν σε καθημερινή βάση στην Τ.Ε. και ό,τι έλλειμμα είχαν το 

αγόραζαν από την Τ.Ε., στην καθορισμένη ισοτιμία. Οι εργασίες συναλλάγ

ματος ήταν απλές μεσολαβητικές εργασίες και οι εμπορικές τράπεζες 

εισέπρατταν προμήθεια από την Τ.Ε. 

Από τις 12-11-1980 απελευθερώθηκαν οι άμεσες πράξεις συναλλάγματος 

και δημιουργήθηκε η διατραπεζική αγορά συναλλάγματος. Οι τιμές του 

συναλλάγματος άρχισαν να προσδιορίζονται από την προσφορά και τη 

ζήτηση εκ μέρους των τραπεζών, ενώ κυρίαρχη θέση σε αυτή την αγορά 

εξακολουθεί να κατέχει η Τ.Ε. Κάθε τράπεζα ανέλαβε μόνη της το 

συναλλαγματικό κίνδυνο που συνεπάγονται οι πράξεις συναλλάγματος και 

λειτουργεί στην αγορά για ίδιο κέρδος. 

Η απελευθέρωση όμως της αγοράς συναλλάγματος γίνεται με αργά 

βήματα και μέχρι σήμερα είναι απελευθερωμένη μόνο η άμεση αγορά (spot). 

Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος (forward exchange market) εξακολου

θεί να λειτουργεί με ευθύνη της Τ.Ε., κυρίως για τη διευκόλυνση των 

εξαγωγέων. Οι εμπορικές τράπεζες εξακολουθούν να παίζουν απλώς το 

ρόλο του πράκτορα, εισπράττοντας προμήθειες για τη συμμετοχή τους, 

χωρίς όμως να αναλαμβάνουν το συναλλαγματικό κίνδυνο. Είναι αυτονόητο 

ότι η απελευθέρωση και η ανάπτυξη της αγοράς συναλλάγματος, με την 

εξοικείωση των εμπορικών τραπεζών να λειτουργούν αποδοτικά σε αυτή την 

αγορά, αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της 

προσπάθειας που έχει αναληφθεί, στα πλαίσια των διαδικασιών για την 

1. Για τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί, βλέπε την υποδιαίρεση 1.2.1. 
του Κεφαλαίου 1. 
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ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, για την πλήρη απελευθέρωση 

των εμπορικών ανταλλαγών και της κίνησης κεφαλαίων από και προς την 

Ελλάδα, και για την πλήρη απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

2.6. Προσπάθειες για βελτίωση του τρόπου προσφοράς των τραπεζι

κών υπηρεσιών 

Από όσα αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, είναι δυνατό να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι οι τράπεζες κατά τα τελευταία χρόνια έχουν καταβάλει 

ουσιαστικές προσπάθειες να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα της 

εξυπηρέτησης που προσφέρουν στην πελατεία τους, τόσο στον τομέα των 

ιδιωτών όσο και στον τομέα των επιχειρήσεων, με την ανάπτυξη και την 

παροχή των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, την ανάπτυξη και 

ορθολογικοποίηση των δικτύων των υποκαταστημάτων τους, με την 

ανάπτυξη της τεχνολογικής τους βάσης και την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών παροχής μιας μεγάλης σειράς τραπεζικών εργασιών και, τέλος, 

με την ανάπτυξη της εξειδίκευσης και της ποιοτικής βελτίωσης του 

προσωπικού τους. 

Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν, μπορεί επίσης να λεχθεί ότι και 

στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος ως συνόλου, έχουν γίνει αξιόλογα βήματα προς την κατεύθυνση 

του εκσυγχρονισμού. Αλλά κυρίως εξαιτίας του πολύ χαμηλού επιπέδου 

ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονταν τα ελληνικά ιδρύματα κατά την έναρξη, 

το 1986, της διαδικασίας του εκσυγχρονισμού και εξαιτίας επίσης της 

ύπαρξης, ακόμα και σήμερα, αρκετών μη εποικοδομητικών θεσμικών 

ρυθμίσεων και προβλημάτων που απορρέουν από τη γενικότερη οικονομική 

πολιτική, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει 

μειώσει την απόσταση ως προς το επίπεδο ανάπτυξης, η οποία πάντοτε 
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υπήρχε ανάμεσα στα ελληνικά και τα ξένα ιδρύματα. Στη συνέχεια της 

παρούσας υποδιαίρεσης, παρουσιάζονται ορισμένα ειδικότερα θέματα της 

πορείας προς τον εκσυγχρονισμό και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότη

τας κυρίως των εμπορικών τραπεζών, ως αντίδραση στο νέο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Σε μεγάλο βαθμό οι ακόλουθες εξελίξεις 

προσδιορίζουν επίσης την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η πορεία προς 

τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ελληνικών ιδρυμάτων. 

Τα δίκτυα υποκαταστημάτων έχουν μεγάλη σημασία για τη λιανική 

προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών. Ό μ ω ς τα υποκαταστήματα απαιτούν 

υψηλές δαπάνες πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Σήμερα το μοντέλο 

ανάπτυξης των τραπεζών μέσω της συνεχούς ίδρυσης νέων υποκαταστημά

των, μέχρι και την τελευταία συνοικία, έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Ως 

διαζευκτική λύση χρησιμοποιείται η ταχεία επέκταση του δικτύου των 

ATMs1. Από την άλλη μεριά, τα υπάρχοντα υποκαταστήματα δεν αντιμετω

πίζονται σαν αναγκαστικό απομεινάρι του παρελθόντος. Οι τράπεζες 

καταβάλλουν έντονες προσπάθειες να τα αναδιοργανώσουν, εξοπλίζοντας τα 

με κατάλληλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (mini-computers)2, 

μεταφέροντας μεγάλο μέρος των διαχειριστικών εργασιών σε κέντρα 

διαχείρισης πέρα από τα υποκαταστήματα, και εκπαιδεύοντας κατάλληλα 

1. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο η Citibank επεδίωξε 
να μπει στην αγορά των ιδιωτών και να ανταγωνιστεί δυναμικά τα άλλα 
ιδρύματα για να αυξήσει το μερίδιο της στο τεράστιο απόθεμα των "μικρών 
αποταμιεύσεων". Από το 1977, η τράπεζα αυτή άρχισε να τοποθετεί ATMs 
σε όλη την έκταση της Νέας Υόρκης. Μεγάλοι γερανοί ξεφόρτωναν 
προκατασκευασμένα λευκά περίπτερα σε στρατηγικές θέσεις στα περίχωρα, 
τα οποία περιείχαν αυτοματοποιημένες μικρές τράπεζες χωρίς κανέναν 
ταμία ή άλλο προσωπικό. Οι απρόσωπες αυτές τράπεζες ήταν σε θέση να 
παίρνουν καταθέσεις και να δίνουν μετρητά καθ' όλη τη διάρκεια του 
24ώρου. Τα κεντρικά γραφεία της Citibank έγιναν το κέντρο της μηχανο
ποιημένης τράπεζας. Βλέπε Anthony Sampson (1988), σελ. 213. 

2. Βλέπε την υποδιαίρεση 1.4.1. Β. του Κεφαλαίου 1. 
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το προσωπικό, ώστε να τα μετατρέψουν σε δυναμικά κέντρα πώλησης 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όλων των ειδών. 

Σήμερα το κλασικό κατάστημα της τράπεζας και ο παραδοσιακός ρόλος 

του τραπεζίτη (από το διευθυντή μέχρι τον ταμία) διαφοροποιούνται 

σημαντικά, λόγω της τεράστιας προόδου που έχει σημειωθεί στην 

πληροφορική, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στις επικοινωνίες και 

στη χρήση τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα μηχανογραφικά 

κέντρα των τραπεζών αυτοματοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα και όχι μόνο 

οι διαδικασίες εκείνες που αφορούν τη λογιστική λειτουργία. Η αυτοματο

ποίηση αυτή έδωσε στις τράπεζες τη δυνατότητα να επεκταθούν δυναμικά 

στην αγορά υπηρεσιών προς τους ιδιώτες, με τρόπους που θα ήταν 

οικονομικά ασύμφοροι με τις παλαιές μεθόδους. 

Τα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται σήμερα 

έχουν τελείως αλλάξει την ταχύτητα, την ακρίβεια και τα οικονομικά 

δεδομένα του συστήματος πληρωμών1. Περίπου το 80%-90% των δοσολη

ψιών ρουτίνας είναι δυνατό να αυτοματοποιηθούν και πολλές έχουν ήδη 

αυτοματοποιηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διαδικασίες υποβολής 

αιτήσεων για δάνεια, ανακοίνωσης του υπολοίπου των διάφορων λογαρια

σμών, υποβολής καταστάσεων και ασφαλιστικών συμβολαίων. Η νέα 

τεχνολογία καθιστά επίσης δυνατή την προσφορά μιας ευρύτερης σειράς 

λιανικών προϊόντων, ενώ η ανάπτυξη συστημάτων, όπως οι ATMs και η 

προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών στο σπίτι ή στο κατάστημα της επιχείρη

σης μέσω της χρήσης της τηλεόρασης ή του P.C., αλλάζουν τελείως τα μέσα 

με τα οποία διοχετεύονται στην αγορά οι τραπεζικές υπηρεσίες. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του τομέα προσφοράς χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι η ουσιαστική διαφοροποίηση του 

προϊόντος που προσφέρεται από τα διάφορα ιδρύματα είναι πρακτικά 

1. Βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988). 
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αδύνατη. Κάθε νέα υπηρεσία, η οποία εισάγεται στην αγορά από μια 

τράπεζα, μπορεί πολύ γρήγορα να υιοθετηθεί από τις άλλες τράπεζες, 

αφαιρώντας κάθε δυνατότητα από την πρώτη να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά, 

έστω και πρόσκαιρα, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Εκείνο που μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει μια διαφορά 

ανάμεσα σε μια τράπεζα και τις άλλες είναι η ποιότητα του προσωπικού 

της. Με αυτή τη σκέψη, οι τράπεζες έχουν εμπλακεί σε φιλόδοξα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, με τα οποία επιδιώκουν να διδάξουν το 

προσωπικό τους την τεχνική των πωλήσεων των διάφορων χρηματοπιστωτι

κών προϊόντων, με στόχο να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους. 

Νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται για εξειδικευμένο προσωπικό, 

το οποίο θα καταγράφει και θα προωθεί την ανάπτυξη των εργασιών του 

υποκαταστήματος ή του ιδρύματος ως συνόλου, ενώ σε όλους τους υπαλλή

λους γίνονται εκκλήσεις, ασκούνται πιέσεις και παραχωρούνται κίνητρα για 

να καταβάλουν ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, με στόχο την προσέλκυση, 

την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη 1. 

Στην προσπάθεια τους για βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού 

τους, για προώθηση της εξειδίκευσης και για εντατικοποίηση της 

προσπάθειας για βελτίωση της παραγωγικότητας και για αποτελεσματική 

προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά απορρέουν από την αδυναμία που 

υπάρχει σε κάθε μεγάλο οργανισμό για σωστή επικοινωνία με το προσω

πικό και για προώθηση αποτελεσματικών συστημάτων κινήτρων και 

ανταμοιβών, καθώς και από την αρνητική στάση που παίρνει συνήθως το 

προσωπικό σε κάθε προσπάθεια για αλλαγή και εκσυγχρονισμό2. 

1. Βλέπε Malcolm Macfarlane (February 1989) και Ph. Coggan (1986). 
2. Βλέπε Malcolm Macfarlane (February 1989). 
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Το να μετατραπεί ένας υπάλληλος υποκαταστήματος μιας τράπεζας, ο 

οποίος μέχρι σήμερα γνώριζε σχεδόν όλες τις εργασίες διεκπεραίωσης 

εργασιών του υποκαταστήματος, σε εξειδικευμένο πωλητή χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών, είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο έργο. Οι αρχαιότεροι 

τραπεζικοί υπάλληλοι δεν δέχονται πρόθυμα να καταβάλουν την πρόσθετη 

προσπάθεια που χρειάζεται για να προσαρμοστούν και να προσφέρουν έργο 

στις νέες συνθήκες. Γι' αυτό πολλές φορές δέχονται με ικανοποίηση τα 

διάφορα προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης που τους προσφέρονται. 

Για τους νεότερους υπαλλήλους είναι πραγματικά πολύ πιο εύκολο να 

προσαρμοστούν, αρκεί η τράπεζα να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για 

την προώθηση των εργασιακών σχέσεων και να ακολουθήσει τα κατάλληλα 

προγράματα επιμόρφωσης στις νέες εργασίες 1. 

Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες επιδιώκουν να προσλάβουν νέο 

εξειδικευμένο προσωπικό, όπου αυτό είναι απαραίτητο, πληρώνοντας 

πολλές φορές εξαιρετικά υψηλές αμοιβές. Οι συχνές αντιδράσεις από το 

υπάρχον προσωπικό για την τακτική αυτή δημιουργεί προβλήματα στις 

τράπεζες, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να χάνουν πολλές φορές ικανά 

στελέχη επειδή δεν έχουν τρόπο να πληρώσουν τις αμοιβές της αγοράς 

χωρίς να ενοχλήσουν το υπάρχον προσωπικό2. 

1. Βλέπε Malcolm Macfarlane (February 1989). 
2. Βλέπε Malcolm Macfarlane (February 1989) και Ph. Coggan (1986). Η 

ουσιαστική αδυναμία ενίσχυσης των κρίσιμων υπηρεσιών με νέα εξειδικευ
μένα στελέχη πέρα από την ιεραρχία της τράπεζας, φαίνεται να αποτελεί 
ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των ελληνικών και ιδιαίτερα των 
κρατικών τραπεζών. Για λόγους που σχετίζονται με την εξάρτηση τους, ως 
προς τη στελέχωση τους, σε μεγάλο βαθμό απο την κεντρική κυβέρνηση, και 
επίσης με τη στάση των συνδικάτων, οι κρατικές τράπεζες όχι μόνο δεν 
έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να προσελκύσουν ικανό αριθμό καινούργιων 
στελεχών για την προώθηση των νέων υπηρεσιών, αλλά πολλές φορές χάνουν 
ικανά στελέχη, προς όφελος των ιδιωτικών ή των ξένων τραπεζών. Πολλά 
από αυτά τα προβλήματα αναμένεται να λυθούν μετά την ψήφιση του νέου 
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Ό λ α τα πιο πάνω στοχεύουν στη σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών 

που προσφέρουν οι τράπεζες στους πελάτες τους. Συνεπάγονται σημαντική 

ωφέλεια τόσο στον καταναλωτή όσο και στην τραπεζική επιχείρηση. Στον 

καταναλωτή προσφέρεται η δυνατότητα να επωφεληθεί από μια πραγματικά 

μεγάλη σειρά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ευνοϊκό κόστος. Στην 

τραπεζική επιχείρηση προσφέρεται η δυνατότητα να αυξήσει το εύρος των 

δραστηριοτήτων της, επιτυγχάνοντας είτε ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους 

είτε αξιόλογα συνολικά κέρδη. Ο ανταγωνισμός σε κάθε περίπτωση είναι 

πάρα πολύ έντονος και οι τεράστιες επενδύσεις σε νέα τεχνολογία 

αυξάνουν σημαντικά τις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 

κεφάλαια και σε εξειδικευμένο προσωπικό1. 

2.7. Προσδιορισμός της πελατειακής βάσης των τραπεζών και η νέα 

επιθετική στρατηγική marketing 

Το γεγονός της όξυνσης του ανταγωνισμού, όχι μόνο μεταξύ τραπεζών 

αλλά και μεταξύ των τραπεζών και των <άλλων ιδρυμάτων που τις ανταγωνί

ζονται σε διάφορους τομείς, όπως προαναφέρθηκε, σε συνδυασμό με τη 

ραγδαία τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της προσφοράς χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών, υποχρεώνει τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα να προβούν σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις της επιχειρηματικής τους 

δομής και να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους για επιβίωση και για 

δυναμική ανάπτυξη στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Είναι αξιοσημείωτο το ότι στην προσπάθεια τους οι εμπορικές 

τράπεζες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό, φαίνεται να 

καταφεύγουν όλες στις ίδιες περίπου ενέργειες, επιδιώκοντας να προσφέ-

αναπτυξιακού νόμου (καλοκαίρι 1990). 
1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 

242 



ρουν στην αγορά την ίδια σειρά χρηματοπιστωτικών προϊόντων και νέων 

υπηρεσιών1. Για παράδειγμα: 

- Όλες στοχεύουν να μπουν στους τομείς λειτουργίας των τραπεζών 

επενδύσεων μέσω της αντασφάλισης ευρωομολογιών, εσωτερικών ομολογια

κών δανείων και μετοχικών εκδόσεων και της παροχής συμβουλών και 

χρηματοδότησης για εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Στις χώρες 

δε όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί τύπου Glass Steagal, κάθε εμπορική 

τράπεζα έχει κάτω από τον έλεγχο της και μια εξειδικευμένη επενδυτική 

τράπεζα. 

- Όλες στοχεύουν να αυξήσουν τα μερίδια τους στον τομέα της 

παροχής δανείων σε μικρές και μεσαίες δυναμικές επιχειρήσεις, πολλές δε 

προωθούν τη δημιουργία εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού 

κινδύνου. 

- Όλες δίνουν μεγάλη έμφαση στην προσφορά χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα προς τα άτομα με 

αυξημένη καθαρή περιουσία και εισόδημα. 

- Όλες προσφεύγουν σε τεράστιες επενδύσεις σε συστήματα νέας 

τεχνολογίας για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις και για 

να μειώσουν σημαντικά το κόστος διαχείρισης των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

Τα περιθώρια κέρδους στις περισσότερες από τις νέες δραστηριότητες 

στις οποίες προσπαθούν να μπουν τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές 

τράπεζες, είναι ακόμα αρκετά υψηλά. Η τεράστια όμως αύξηση της 

προσφοράς υπηρεσιών, που σημειώνεται και σε αυτούς τους τομείς, είναι 

επόμενο ότι θα έχει ως συνέπεια τη σημαντική μείωση και αυτών των 

περιθωρίων. 

1. Βλέπε Dwight Β. Crane and R.G. Eccles (November-December 1987). 
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Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον 

έντονο ανταγωνισμό, οι τράπεζες στρέφουν την προσοχή τους στην επίτευξη 

μιας πιο σωστής διοίκησης και οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους, καθώς 

και στο σχεδιασμό με ακρίβεια της στρατηγικής την οποία θα πρέπει να 

ακολουθήσουν, λαμβανομένων υπόψη των νέων συνθηκών που δημιουργούνται 

στην αγορά1. 

Τα βασικά στάδια από τα οποία διέρχονται οι τράπεζες στην προσπά

θεια τους να κτίσουν τη νέα οργανωτική τους δομή μπορούν να συνοψιστούν 

1. Βλέπε Dwight Β. Crane and R.G. Eccles (November - December 1987) 
και Will Ollard (March 25, 1989). Για την περίπτωση των ελληνικών 
τραπεζών, οι βασικές στρατηγικές επιλογές που αντιμετωπίζουν ενόψει του 
1992 (από τότε θεωρείται ότι αρχίζει η χρηματοπιστωτική επανάσταση για 
την Ελλάδα) είναι, κατά τον Γ. Ζαββό (1989), σελ. 324, οι ακόλουθες: 

- Πρέπει να μετατραπούν σε τράπεζες "γενικών συναλλαγών" ή σε 
τράπεζες ειδικευμένες σε ορισμένα μόνο προϊόντα; 

- Πρέπει ή όχι να συνάψουν συνεργασίες με ξένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα; 

- Αρκεί το σημερινό τους μέγεθος για την αντιμετώπιση του ανταγωνι
σμού; 

- Ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις τράπεζες και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες; 

- Ποιες θα πρέπει να είναι οι διεθνείς φιλοδοξίες των ελληνικών 
τραπεζών; 

- Είναι η ιδιωτικοποίηση αναγκαία στρατηγική για τις κρατικές 
τράπεζες; 

- Θα πρέπει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα να αποβλέπει στην 
εξυπηρέτηση μόνο των αναγκών της ελληνικής οικονομίας ή θα πρέπει να 
επιδιώξει και την "εξαγωγή" χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε άλλες 
χώρες; 

Τα θέματα αυτά, καθώς και άλλα προβλήματα που αναμένεται να 
αντιμετωπίσει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσα στην ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, αναλύονται στο Κεφάλαιο 6 πιο κάτω, όπου παρατίθενται 
και η εμπειρία και οι προοπτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Βλέπε 
επίσης Γ. Ζαββός (1988), σελ. 324-335. 
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περιληπτικά στα ακόλουθα : 

Πρώτο, οι τράπεζες διαχωρίζουν τις δραστηριότητες τους και 

αντιμετωπίζουν την κάθε μία από αυτές ως ξεχωριστή πηγή κόστους και 

εσόδων. Σε αυτό το στάδιο, η τράπεζα προσπαθεί να προωθήσει κάποια 

διοικητική αυτονομία στις επιμέρους δραστηριότητες της, χρησιμοποιώντας 

καταστάσεις κερδών και ζημιών για να δώσει κίνητρα και να ελέγξει τα 

διοικητικά στελέχη αυτών των δραστηριοτήτων. Τελικά κατανέμει το 

κεφάλαιο της, το οποίο πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά δαπανηρό μετά την 

αποδοχή των προτάσεων της Επιτροπής Cooke, στις πιο κερδοφόρες από 

αυτές τις δραστηριότητες. 

Δεύτερο, αναπτύσσονται διαφορετικές (εξειδικευμένες) στρατηγικές 

για κάθε μία από τις δραστηριότητες της τράπεζας. Από τη στιγμή που 

διαχωρίζεται από την υπόλοιπη τράπεζα, η κάθε δραστηριότητα (διοικητική 

μονάδα) προσδιορίζει για τον εαυτό της τη συγκεκριμένη πηγή συγκριτικού 

(ανταγωνιστικού) πλεονεκτήματος στο οποίο σκοπεύει να βασιστεί για να 

διατηρήσει και να βελτιώσει τη θέση της στη συγκεκριμένη αγορά. 

Αναπτύσσονται επομένως στην τράπεζα, μια σειρά διαφορετικές στρατηγι

κές, η κάθε μία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της συγκεκριμένης δραστη

ριότητας για την οποία έχει σχεδιαστεί. 

Τρίτο, προσδιορίζονται σημεία-κλειδιά πάνω στα οποία προωθείται η 

συνεργασία των οργανωτικών δομών των επιμέρους δραστηριοτήτων. 

Επιδίωξη των τραπεζών είναι να κάνουν κάτι περισσότερο από το να 

διαχειρίζονται με ικανοποιητικό τρόπο δραστηριότητες στεγανά διαχωρι

σμένες μεταξύ τους. Για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες της 

τράπεζας, τα κορυφαία διοικητικά της στελέχη προσπαθούν να προσδιορί

σουν τις διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες 

της και να προωθήσουν κάθε δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα σε αυτές τις 

1. Βλέπε Dwight Β. Crane and R. G. Eccles (November-December 1987). 
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δραστηριότητες, προς όφελος και της ίδιας της τράπεζας. 

Ή δ η οι εμπορικές τράπεζες μοιάζουν σήμερα πολύ περισσότερο με 

κανονικές επιχειρήσεις από ό,τι έμοιαζαν πριν από μία δεκαετία. Κατα

τάσσουν τον εαυτό τους σύμφωνα με τα ποσοστά κέρδους που επιτυγχάνουν, 

δίνοντας περισσότερη έμφαση στην απόδοση των μετοχών τους παρά στο 

μέγεθος τους. Διαχωρίζουν τις εργασίες τους σε ξεχωριστές πηγές εσόδων 

και χρησιμοποιούν το κεφάλαιο τους για να προωθήσουν τις πιο κερδοφόρες 

από αυτές. Η εποχή που οι τράπεζες περίμεναν παθητικά τον πελάτη να τις 

επισκεπτεί έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα κύρια δραστηριότητα του 

προσωπικού των τραπεζών δεν είναι η άσκηση διαχειριστικών εργασιών 

(αυτό γίνεται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές), αλλά η προσέλκυση και 

η σωστή εξυπηρέτηση των πελατών. 

Η εφαρμογή των αρχών του επιθετικού marketing, με στόχο όχι μόνο τη 

διατήρηση αλλά και τη διεύρυνση των μεριδίων στην αγορά χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών, είναι απόλυτα απαραίτητη. Το ίδιο απαραίτητες είναι 

και οι τεράστιες επενδύσεις σε νέα τεχνολογία για να γίνει δυνατή η 

προσφορά με ανταγωνιστικό κόστος και αποτελεσματικότητα των νέων 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών . Τέλος, η εκμετάλλευση των υπαρχουσών 

οικονομιών κλίμακος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για επιβίωση στην 

αγορά , καθώς και η συνεργασία με τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

για παροχή από κοινού ορισμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών^. 

1. Βλέπε Νικ. Μπορνόζης (1-11-1987), Will Ollard (March 25, 1989), Κ. 
Λυμπερόπουλος (Α' Τριμηνία 1987) και Ε. Γ. Μητσιόπουλος (Δ' Τριμηνία 
1987). 

2. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). 
3. Βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988), σελ. 11. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

3.1. Εισαγωγή 

Οι τεράστιες διακυμάνσεις στις νομισματικές ισοτιμίες, τα υψηλά και 

σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτα ποσοστά πληθωρισμού και οι μεγάλες 

ανισορροπίες στα ισοζύγια πληρωμών και στους δημόσιους προϋπολογι

σμούς πολλών χωρών, συνέβαλαν στην εμφάνιση σημαντικών διακυμάνσεων 

στα ονομαστικά και στα πραγματικά επιτόκια και παρακίνησαν τους 

επενδυτές και τους δανειζόμενους να ζητήσουν, και το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα να παράσχει περισσότερο ευέλικτα μέσα για την τοποθέτηση των 

αποταμιεύσεων και για την κάλυψη των κινδύνων από αυτές τις διακυμάν

σεις. Τέτοια μέσα ήταν ορισμένα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, όπως η προσφορά εντόκων καταθέσεων όψεως διακινούμενων με 

επιταγές και η προσφορά ενυπόθηκων κτηματικών δανείων με μεταβλητό 

επιτόκιο. Άλλα μέσα είναι η προσφορά μεσομακροπρόθεσμων δανείων με 

μεταβλητό επιτόκιο, η χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης ομολογιακών 

δανείων μεταβλητού επιτοκίου, και η αυξημένη χρήση σύγχρονων πιστωτι

κών μέσων όπως τα options, τα financial futures, τα swaps κ.ά. 

Επιπλέον, με συντονισμένες προσπάθειες των διεθνών χρηματοπιστωτι

κών οργανισμών δημιουργήθηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν παγκόσμιας εμβέλειας 

εξειδικευμένες δευτερογενείς αγορές για αγοραπωλησίες πολλών 

κατηγοριών πιστωτικών μέσων, νέων και παλαιών. 

Επινοήθηκαν και προωθήθηκαν νέες μορφές δανείων προς θεσμικούς 

πελάτες (κράτη, μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί) με χαρακτηριστικά τα οποία 

διευκολύνουν ενδεχόμενη, στη συνέχεια, διαπραγμάτευση των δανείων αυτών 
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στις δευτερογενείς αγορές (securitization) . 

Για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών που δημιουργήθηκαν στη 

διεθνή αγορά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα αντέδρασε ως ακολούθως: 

ΐ. Σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη μετάθεση της έμφασης από τα 

σταθερά στα μεταβλητά επιτόκια και από τις μακροχρόνιες τοποθετή

σεις σε βραχυχρόνιες ή εμπορεύσιμες τοποθετήσεις. Τα κοινοπρακτικά 

δάνεια σταθερού επιτοκίου τα διαδέχτηκαν αντίστοιχα δάνεια μεταβλητού 

επιτοκίου, χρησιμοποιώντας το LIBOR ως βασικό επιτόκιο. Τα ομολογιακά 

δάνεια σταθερού επιτοκίου τα διαδέχτηκαν ομολογιακά δάνεια μεταβλητού 

επιτοκίου (FRNs). Επίσης δημιουργήθηκαν νέα χρηματοπιστωτικά μέσα τα 

οποία είχαν στόχο να συνδυάσουν τα χαμηλότερα επιτόκια που επικρατού

σαν στην αγορά βραχυχρόνιων ομολογιών με την εγγυημένη χρηματοδότηση 

των δανειζομένων για μεσομακροχρόνιες περιόδους. Για το λόγο αυτόν 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αντασφάλισης της επαναλαμβανόμενης 

έκδοσης βραχυχρόνιων ομολογιακών δανείων (RUFs, NIFs κ.λπ.). 

Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό των εξελίξεων στο διεθνές χρηματοπι

στωτικό σύστημα την τελευταία δεκαετία, είναι η σημαντική αύξηση της 

εμπορευσιμότητας των βασικών χρηματοπιστωτικών μέσων. Τα σχετικώς μη 

εμπορεύσιμα στοιχεία του ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

(μεσομακροχρόνια δάνεια) περιορίζονται. Το φαινόμενο της τιτλοποίησης 

1. "Στους νέας μορφής κινδύνους που διαμόρφωνε το διεθνές οικονομικό 
σκηνικό, οι πιστωτικοί οργανισμοί αντέδρασαν δυναμικά. Πλήθυναν και 
εκσυγχρόνισαν τις διαθέσιμες ποικιλίες χρηματοπιστωτικών μέσων και 
υπηρεσιών, βελτίωσαν τη λειτουργία εξειδικευμένων δευτερογενών αγορών 
ή δημιούργησαν νέες, επινόησαν βελτιωμένες μεθόδους για επιμερισμό και 
περιορισμό των κινδύνων. Μεσολαβητικοί οργανισμοί και συναλλασσόμενοι 
αναπροσάρμοσαν την πιστωτική συμπεριφορά τους με κεντρικό στόχο την 
αποτελεσματικότερη άμυνα στην οικονομική αστάθεια. Πρωταρχικό 
κριτήριο της νέας συμπεριφοράς η μεγαλύτερη διασφάλιση από την 
αυξημένη αβεβαιότητα και τις εντονότερες νομισματικές διακυμάνσεις". 
Βλέπε Γ. Παπαδάκης (17 Νοεμβρίου 1988). 
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κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η διάρθρωση των εσόδων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων έχει αλλάξει ριζικά. Τα έσοδα από προμήθειες σήμερα υπερβαί

νουν κατά πολύ τα έσοδα από τα περιθώρια των επιτοκίων (spreads). 

ii. Δημιουργείται και προσφέρεται στην αγορά μια ολόκληρη σειρά 

νέων χρηματοπιστωτικών μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων: 

- Από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, όπως τα μελλοντικά χρηματο

πιστωτικά συμβόλαια (financial futures), οι προθεσμιακές συμφωνίες ως 

προς το επιτόκιο (forward rate agreements), τα προαιρετικά δικαιώματα ως 

προς το επιτόκιο (interest rate options), οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων 

(interest rate swaps) και η έκδοση ειδικών ομολογιών (caps, floors, collars, 

bond options ή bond convertibles, bond warrants κ.λπ.). 

- Από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως η 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, τα προαιρετικά δικαιώματα αγοραπω

λησίας συναλλάγματος (currency options), τα μελλοντικά συμβόλαια 

αγοραπωλησίας συναλλάγματος (currency futures) και οι συμφωνίες 

ανταλλαγής νομισμάτων (currency swaps). 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα αναλυθούν τα πιο πάνω 

χρηματοπιστωτικά μέσα, δίνοντας έμφαση στη σημερινή τους σπουδαιότητα 

σε σχέση με τις συνολικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 

3.2. Η μετάθεση της έμφασης από τα σταθερά στα μεταβλητά 

επιτόκια και από τις μακροχρόνιες τοποθετήσεις σε βραχυχρό

νιες ή εμπορεύσιμες τοποθετήσεις 

Ό π ω ς τονίστηκε ήδη, η πρώτη αντίδραση των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων στην έξαρση των πληθωριστικών συνθηκών και των διακυμάνσεων 

των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ήταν να μεταθέσουν την 

έμφαση όσον αφορά τις δανειοδοτήσεις τους από τον παραδοσιακό 

μακροπρόθεσμο δανεισμό με σταθερά επιτόκια, στο βραχυπρόθεσμο και στο 
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μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό μεταβλητού επιτοκίου και στην προσπάθεια 

για όσο το δυνατόν πιο προωθημένη "τιτλοποίηση" (εμπορευματοποίηση) 

του ενεργητικού τους. 

Έτσι, εισήχθησαν στην αγορά τα κοινοπρακτικά δάνεια μεταβλητού 

επιτοκίου, καθώς και τα χρεόγραφα μεταβλητού επιτοκίου (FRNs), τα οποία 

διακανονίζονται σχεδόν στο σύνολο τους σε όρους μεταβλητού επιτοκίου, 

με βάση το London Interbank Offered Rate (LIBOR)1. Επιπροσθέτως, και 

τα στεγαστικά δάνεια διακανονίζονται σήμερα, σε πολλές χώρες, με 

μεταβλητό επιτόκιο. Επίσης, οι χρηματιστηριακές εταιρείες, ακολουθούμε

νες από τις τράπεζες, ανέπτυξαν νέες πηγές χρηματοδότησης, βασισμένες 

στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, με τις οποίες προσπαθούν να 

προσφέρουν εγγυημένη μεσοχρόνια χρηματοδότηση στους πελάτες τους με 

κόστος το οποίο προσεγγίζει τα χαμηλά επίπεδα της βραχυχρόνιας 

χρηματοδότησης (NIFs, RUFs). Τέλος, η υιοθέτηση των προτάσεων της 

Επιτροπής Cooke παρακίνησε τις τράπεζες να βρουν αποτελεσματικούς 

τρόπους αύξησης της εμπορευσιμότητας των βασικών στοιχείων του 

ενεργητικού τους. Αυτό οδήγησε στην πρακτική της τιτλοποίησης η οποία 

έχει επεκταθεί σήμερα τόσο πολύ, ώστε από τα εξειδικευμένα περιοδικά 

να εγείρονται ερωτήσεις του τύπου "should bankers be in banking?"2. 

Οι ίδιες οι τράπεζες άρχισαν να δίνουν έμφαση στην αναθεώρηση του 

τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούν τις εργασίες τους, δηλαδή στην 

αναδιάρθρωση της πλευράς των υποχρεώσεων του ισολογισμού τους 

(liability managenent). Για το λόγο αυτόν άρχισαν να εκδίδουν τα δικά τους 

βραχυχρόνια χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, τα πιστοποιητικά 

καταθέσεων (CDs), τα οποία είναι τίτλοι στον κομιστή και είναι εύκολα 

1. Βλέπε E.H. Rotberg (March 18, 1985). 
2. Βλέπε Kent Price (February 1987). 
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εμπορεύσιμα στην αγορά . 

Στη συνέχεια αυτής της υποδιαίρεσης θα περιγραφούν αναλυτικά τα 

- σπουδαιότερα από τα πιο πάνω χρηματοπιστωτικά μέσα. 

3.2.1. Τα κοινοπρακτικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου (variable rate 

syndicated loans) 

Η κατάργηση του συστήματος των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

το 1971, έδωσε μια σημαντική ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς 

ευρωνομισμάτων. Στην αγορά αυτήν επιχειρήσεις και αποταμιευτές από όλο 

τον κόσμο μπορούν να δανείσουν ή να δανειστούν σημαντικά ποσά, στο 

επιτόκιο που προσφέρεται για τις διάφορες κατηγορίες καταθέσεων και 

δανείων2. 

Η αγορά ευρωνομισμάτων είναι μια βραχυχρόνια αγορά στην οποία οι 

επιχειρήσεις ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να δανειστούν σε 

διάφορα νομίσματα χρησιμοποιώντας μια μεγάλη σειρά χρηματοπιστωτικών 

μέσων με ποικίλη διάρκεια. Προσδιορίζονται επιτόκια για δανεισμό μίας 

νύχτας (overnight), μίας εβδομάδας, ενός μηνός, δύο μηνών, έξι μηνών, εννέα 

μηνών και ενός έτους. Τα ευρωεπιτόκια για τα διάφορα νομίσματα και για 

διάφορες διάρκειες δημοσιεύονται κάθε ημέρα στις στήλες των οικονομικών 

εφημερίδων. 

Εκτός όμως από τη χρηματοδότηση για βραχυχρόνιες περιόδους, η 

ευρωαγορά προσφέρεται και για πιο μακροχρόνια χρηματοδότηση μεγάλων 

πολυεθνικών και εθνικών επιχειρήσεων ή/και εθνικών κυβερνήσεων και 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 2, υποδιαίρεση 
2.2.3. 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 137. 
Βλέπε επίσης Financial Times (March 30, 1981, February 18, 1980 και 
March 14, 1983). 
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κρατικών οργανισμών. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο πιο δημοφιλής τρόπος για 

δανεισμό μεγάλων ποσών για μακροχρόνιες περιόδους ήταν τα κοινοπρακτι

κά δάνεια (syndicated loans). Τα δάνεια αυτά υπήρξαν πολύ ελκυστικά για 

πολλά κράτη τα οποία επιθυμούσαν να δανειστούν σημαντικά ποσά με μία 

και μοναδική πράξη δανεισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

τεράστιος όγκος δανεισμού των αναπτυσσόμενων οικονομιών στην περίοδο 

1973-1982, κυρίως για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων των ισοζυγίων 

πληρωμών τους1. 

Τα δάνεια αυτά ήταν κερδοφόρα για τις τράπεζες, γιατί αντιπροσώπευ

αν δανεισμό μεγάλων ποσών μακροχρόνια, με επιτόκιο υψηλότερο από το 

κόστος προσέλκυσης των αναγκαίων κεφαλαίων. 

Μέχρι το 1975, ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των δανείων ήταν δάνεια 

σταθερού επιτοκίου. Από εκεί και πέρα επικράτησε η πρακτική των δανείων 

μεταβλητού επιτοκίου. 

Πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, πολλοί δανειζόμενοι 

(επιχειρήσεις, κράτη κ.λπ.) προτιμούσαν να δανείζονται με σταθερό 

επιτόκιο, το οποίο τους έδινε τη δυνατότητα να υπολογίσουν από την αρχή 

το συνολικό κόστος του δανεισμού τους. Στην προτίμηση τους αυτή 

συνηγορούσαν τα τότε σχετικά χαμηλά επιτόκια, καθώς και η αδυναμία 

εξεύρεσης ενός βασικού δείκτη (επιτοκίου) πάνω στο οποίο θα μπορούσε 

να στηριχτεί ο υπολογισμός του μεταβλητού επιτοκίου των κοινοπρακτικών 

και των ομολογιακών δανείων. 

Τα υψηλά και διακυμαινόμενα επιτόκια, που επικράτησαν μετά τα μέσα 

της δεκαετίας του 1970, άλλαξαν ουσιαστικά την κατάσταση. 

Όταν τα επιτόκια είναι σχετικά υψηλά, ο μακροχρόνιος δανεισμός σε 

1. Μέσω των κοινοπρακτικών δανείων, έγινε από το διεθνές τραπεζικό 
σύστημα η ανακύκλωση των καταθέσεων πετροδολαρίων μετά την πρώτη 
πετρελαιακή κρίση. 

252 



σταθερά επιτόκια είναι ασύμφορος, γιατί οι προοπτικές μείωσης τους, ή 

διατήρησης τους κατά τη διάρκεια του δανείου σε χαμηλότερα επίπεδα, 

είναι μεγάλες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι δανειζόμενοι προτιμούν να 

δανείζονται με μεταβλητό επιτόκιο το οποίο διακυμαίνεται γύρω από ένα 

βασικό επιτόκιο (benchmark rate), π.χ., το LIBOR. Από την άλλη μεριά, το 

μεταβλητό επιτόκιο που εφαρμόστηκε στην περίοδο των μεγάλων διακυμάν

σεων στα επιτόκια, προφύλασσε τις τράπεζες από οποιαδήποτε αρνητική 

επίδραση των διακυμάνσεων του επιτοκίου πάνω στα κέρδη τους1. 

Επειδή τα δάνεια αυτά δεσμεύουν πολύ μεγάλα ποσά για μεσομακρο-

χρόνιες περιόδους, καμιά τράπεζα δεν μπορεί να τα αναλάβει μόνη της. ΓΥ 

αυτό, δημιουργούνται για κάθε περίπτωση κοινοπραξίες τραπεζών, με μία 

τράπεζα ηγέτη (leader) η οποία παίζει το ρόλο του οργανωτή και αναλαμβά

νει την προώθηση του δανείου. Οι τράπεζες που συμμετέχουν στην 

κοινοπραξία παίζουν το ρόλο του αντασφαλιστή (underwriting) της έκδοσης 

του δανείου. Εκ των υστέρων πωλούν τμήματα του δανείου σε μικρότερες 

τράπεζες. 

Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται ως ένα μικρό ποσοστό (margin) 

πάνω από το LIBOR . Εταιρείες, χώρες και οργανισμοί με υψηλούς 

1. Τα δάνεια μεταβλητού επιτοκίου (floating rate loans) συνέβαλαν κατά 
κύριο λόγο στη μεταφορά του κινδύνου από τις διακυμάνσεις του επιτοκίου 
(interest rate risk), από τις τράπεζες στους δανειζόμενους. Αυτό όμως σε 
πολλές περιπτώσεις δεν βοήθησε τις τράπεζες, αφού αυτές δεν φρόντισαν 
να καλυφθούν ικανοποιητικά και έναντι του πιστωτικού κινδύνου (credit risk). 
Έτσι, όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν δραματικά στην περίοδο 1979-1982, η 
άμεση επίδραση δεν ήταν στις τράπεζες (οι οποίες ήταν καλυμμένες) αλλά 
στις δανειζόμενες χώρες. Οι τελευταίες όμως δεν ήταν σε θέση να 
σηκώσουν τα εξαιρετικά αυξημένα βάρη εξυπηρέτησης των δανείων, με 
αποτέλεσμα να επέλθει για τις τράπεζες, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 

2. Εκτός από το LIBOR (London Interbank Offered Rate), το οποίο 
είναι το επιτόκιο στο οποίο οι διεθνείς τράπεζες προσφέρονται να 
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βαθμούς πιστοληπτικής ικανότητας, μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να 

δανειστούν με επιτόκιο ίσο, ή και μικρότερο από το LIBOR. Οι δανειζόμε

νοι όμως, των οποίων η χρηματοοικονομική κατάσταση δεν είναι και τόσο 

υγιής, δανείζονται συνήθως με επιτόκιο αυξημένο με ένα σημαντικό 

περιθώριο πάνω από το LIBOR1. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μέχρι το 1985, η αγορά 

κοινοπρακτικών δανείων σημείωσε μια σημαντική πτώση . Βασικός 

παράγοντας που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη ήταν η κρίση της υπερχρέω

σης πολλών αναπτυσσόμενων οικονομιών η οποία οδήγησε σε σημαντική 

μείωση του καθαρού δανεισμού τους από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. 

Πολλές τράπεζες βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αφού ένα μεγάλο 

μέρος του ενεργητικού τους κατέστη επισφαλές. Οι περισσότερες 

αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη μεταφορά σημαντικών ποσών από αυτά τα 

δάνεια στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων τους, σαν ζημιές, για να 

διορθώσουν τη διάρθρωση και το βαθμό ασφάλειας του ενεργητικού τους. 

Μετά την αποτυχία τους στον τομέα της παροχής κοινοπρακτικών 

δανείων σε ανεξάρτητα κράτη, πολλές τράπεζες άρχισαν να στρέφονται 

δανείσουν κεφάλαια στη διεθνή διατραπεζική αγορά του Λονδίνου, κατά 
καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως βασικά επιτόκια (benchmark rates) το 
επιτόκιο στα αμερικανικά έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου (T-Bill rate), 
καθώς και το επιτόκιο των πιστοποιητικών καταθέσεων (CD-rate) στην 
αμερικανική αγορά. Πολλές φορές προσφέρεται η δυνατότητα στο 
δανειζόμενο να μετατρέψει τη βάση υπολογισμού του επιτοκίου κατά τη 
διάρκεια του δανείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Financial 
Times (March 18, 1985). 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διακυμάνσεις στα 
περιθώρια πάνω από το LIBOR που σημειώθηκαν σε διάφορες περιόδους, 
ιδιαίτερα στην περίοδο 1978-1983, βλέπε Financial Times (March 30, 1981, 
February 18, 1980 και March 14, 1983). 

2. Τα κεφάλαια τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω της σύναψης κοινο
πρακτικών δανείων, μειώθηκαν από 137,5 δισ. δολ. το 1981, σε 67,2 δισ. δολ. 
το 1983 και σε 43 δισ. δολ. το 1985. Βλέπε Financial Market Trends 
(February 1987). 
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προς νέους τομείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα 

μετά την υιοθέτηση των προτάσεων της Επιτροπής Cooke για την κεφαλαια

κή επάρκεια των τραπεζών, άρχισαν να αποφεύγουν τη δέσμευση σημαντικών 

χρηματικών ποσών σε μεσομακροχρόνιο δανεισμό του τύπου των κοινοπρα

κτικών δάνειων. 

Άρχισαν τότε οι τράπεζες να δανείζουν χρήματα με τρόπους που ήταν 

περισσότερο ρευστοποιήσιμοι, ή να ενεργούν ως μεσάζοντες μάλλον, παρά 

ως προμηθευτές, στους τομείς παροχής μακροχρόνιας χρηματοδότησης σε 

επιχειρήσεις και ανεξάρτητα κράτη. Τέθηκαν δηλαδή σε εφαρμογή οι 

πρακτικές της τιτλοποίησης και της αποδιαμεσολάβησης, οι οποίες θα 

αναπτυχθούν εκτενέστερα πιο κάτω. 

Παρόλα αυτά, η διεθνής αγορά κοινοπρακτικών δανείων σημείωσε μια 

εντυπωσιακή ανάκαμψη στη διετία 1987-1988. Η αξία των παραχωρηθέντων 

κοινοπρακτικών δανείων αυξήθηκε από 52,4 δισ. δολ. το 1986, α»ε 91,7 δισ. 

δολ. το 1987 και σε 125,6 δισ. δολ. το 1988. Στις αρχές του 1989 η αγορά 

αυτή φαίνεται να κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα του 1988. Η ανάκαμψη 

αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην παροχή δανείων σε μεγάλες 

επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες, για τη χρηματοδότηση κυρίως μεγάλων 

συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων, μια δραστηριότητα που 

σημείωσε μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια. Η παροχή κοινοπρακτικών 

δανείων σε εθνικά κράτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα 1 . 

3.2.2. Οι ομολογίες μεταβλητού επιτοκίου (floating rate notes-FRNs) 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, τα κοινοπρακτικά δάνεια μεταβλη

τού επιτοκίου άρχισαν να αντικαθίστανται με γρήγορους ρυθμούς, ως 

1. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, Financial Market Trends 
(May 1989). 
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μέθοδος μακροχρόνιας χρηματοδότησης, από τα ομολογιακά δάνεια 

μεταβλητού επιτοκίου (floating rate notes ή FRNs). Ήταν και αυτό μια 

σημαντική εκδήλωση της τάσης που σημειώνεται διεθνώς στη δεκαετία του 

1980, για ουσιαστική ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των χρησιμοποιούμε

νων χρηματοπιστωτικών μέσων. Στόχος ήταν η αποφυγή του κόστους της 

τραπεζικής διαμεσολάβησης. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το επιτόκιο των FRNs είναι συνδεμένο 

με το LIBOR έξι μηνών και επαναπροσδιορίζεται κάθε έξι μήνες. Οι 

περισσότεροι δανειζόμενοι πληρώνουν κάποιο περιθώριο πάνω από το 

LIBOR. 

Οι FRNs υπήρξαν ιδιαίτερα ελκυστικές για τις τράπεζες, οι οποίες 

συμμετείχαν ενεργά στη συγκεκριμένη αγορά, τόσο ως αγοραστές όσο και 

ως εκδότες τέτοιων ομολογιών1. Συμμετείχαν ως εκδότες FRNs γιατί 

πολλές φορές το χαρτοφυλάκιο των απαιτήσεων τους ήταν γεμάτο από 

δάνεια μεταβλητού επιτοκίου. Επιθυμούσαν επομένως να αποκαταστήσουν 

μια σταθερή σχέση ανάμεσα στην απόδοση των τοποθετήσεων τους σε 

δάνεια και στο κόστος προσέλκυσης των αναγκαίων κεφαλαίων, επιτυγχά

νοντας με αυτό τον τρόπο μια σταθερή καθαρή απόδοση. Από την άλλη 

μεριά, συμμετείχαν ως αγοραστές ομολογιών μεταβλητού επιτοκίου (με 

πρωταγωνιστές σε αυτό τον τομέα τις ιαπωνικές τράπεζες), γιατί είχαν 

ανάγκη να αγοράσουν χρηματικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία να τους 

εγγυώνται μια απόδοση πάνω από το κόστος προσέλκυσης των κεφαλαίων 

τους, έστω και αν η διαφορά ήταν πολύ μικρή . 

1. Βλέπε Maggie Urry (March 18, 1985 και March 17, 1986). 
2. Αυτό βέβαια οφείλεται στα πολύ σημαντικά διαθέσιμα που ήταν στη 

διάθεση των ιαπωνικών τραπεζών, οι οποίες σε πρόσφατες περιόδους δεν 
ήταν σε θέση να τα επενδύσουν αποδοτικά στο εσωτερικό της Ιαπωνίας. 
Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, Adr. Hamilton (1987) και Hr. 
Dimitriadou (1988). 
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Στην αρχή, τα δύο τρίτα των εκδοτών FRNs ήταν τράπεζες. Ό μ ω ς από 

το 1983 και μετά, και άλλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις εισέρχονται στην 

αγορά FRNs, ιδιαίτερα δε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί. Καθώς η 

πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών μειώθηκε στην περίοδο 1982-1986, 

κυρίως εξαιτίας της κρίσης στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων, άλλοι 

δανειζόμενοι κατάφεραν να μπουν στην αγορά και να δανειστούν σημαντικά 

ποσά με πολύ μικρότερα (ή και αρνητικά) περιθώρια πάνω από το LIBOR. 

Δεδομένου ότι το επιτόκιο στα FRNs επαναπροσδιορίζεται κάθε έξι 

μήνες, αυτό σημαίνει ότι η τιμή των εν λόγω ομολογιών στη δευτερογενή 

αγορά μπορεί να υφίσταται ουσιαστικές διακυμάνσεις. Οι διακυμάνσεις 

όμως της τιμής των FRNs είναι ασφαλώς πολύ μικρότερες από αυτές της 

τιμής των ομολογιών σταθερού επιτοκίου. 

Τα FRNs αποτελούσαν ένα από τα πιο σημαντικά μέσα των ευρωαγορών 

ήδη από τη δεκαετία του 1970. Στη δεκαετία αυτή χρησιμοποιήθηκαν πλατιά 

κατά τα έτη 1970 και 1974, οπότε οι συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για τη 

χρησιμοποίηση αυτού του μέσου. Αλλά η μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αγορά 

των FRNs σημειώθηκε στη διετία 1984-1985, οπότε το ύψος των δοσοληψιών 

έφτασε στο ανώτατο επίπεδο . Μετά το 1985, σημειώνεται μια σημαντική 

ύφεση στη χρησιμοποίηση των FRNs από τους δανειζόμενους ενώ παρατη

ρείται κάποια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την αγορά κοινοπρακτι-

κών δανείων και για ομολογίες σταθερού επιτοκίου . Κύρια αιτία ασφαλώς 

για τις εξελίξεις αυτές υπήρξε η σημαντική μείωση των επιτοκίων διεθνώς, 

από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στα οποία είχαν φτάσει στην προηγούμε-

1. Οι νέες εκδόσεις FRNs αυξήθηκαν από 19,5 δισ. δολ. το 1983, σε 38,2 
δισ. δολ. το 1984 και σε 58,4 δισ. δολ. το 1985. Βλέπε Financial Market 
Trends (May 1989 και February 1987). 

2. Από 58,4 δισ. δολ. το 1985, οι νέες εκδόσεις FRNs μειώθηκαν σε 51,2 
δισ. δολ. το 1986, σε 13 δισ. δολ. το 1987 και σε 21,9 δισ. δολ. το 1988. 
Βλέπε Financial Market Trends (May 1989). 
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νη περίοδο. Επίσης, σημαντική επίδραση θα πρέπει να είχε το γεγονός ότι 

η λεγρμενη καμπύλη απόδοσης (yield curve) είχε μέχρι πρόσφατα την 

κανονική της κλίση. Δηλαδή, τα μακροχρόνια επιτόκια ήταν υψηλότερα από 

τα βραχυχρόνια. Πιο αναλυτικά: 

Οι αποταμιευτές (θεσμικοί επενδυτές) είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να 

αγοράσουν τις ομολογίες μεταβλητού επιτοκίου όταν τα βραχυχρόνια 

επιτόκια είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα μακροχρόνια. Δηλαδή όταν 

έχει αντιστραφεί η καμπύλη απόδοσης (yield curve) η οποία συσχετίζει την 

απόδοση ενός δανείου με τη χρονική του διάρκεια1. Στην περίπτωση αυτήν, 

εφόσον η απόδοση των FRNs προσδιορίζεται από το ύψος ενός βραχυπρόθε

σμου επιτοκίου (του LIBOR), στην τρέχουσα περίοδο θα είναι υψηλότερη 

από την απόδοση ενός μακροχρόνιου δανείου σταθερού επιτοκίου. Γι' αυτό 

οι αποταμιευτές προτιμούν να αγοράσουν τα FRNs. Επίσης οι αποταμιευτές 

προτιμούν να τοποθετήσουν τα διαθέσιμα τους σε τίτλους με μεταβλητό 

επιτόκιο όταν στην τρέχουσα περίοδο τα επιτόκια είναι σχετικά χαμηλά και 

οι προοπτικές είναι αυτά να ανέβουν. Τότε όμως οι δανειζόμενοι προτιμούν 

να δανειστούν μεσοχρόνια με σταθερό επιτόκιο. 

Έτσι, μεγάλες αυξήσεις στην έκδοση FRNs έχουν σημειωθεί σε 

περιόδους κατά τις οποίες επικρατεί ένας συνδυασμός υψηλών επιτοκίων 

γενικά και αντεστραμμένης καμπύλης απόδοσης2. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

συμπίπτουν κατά κάποιο τρόπο οι επιθυμίες τόσο των δανειζομένων όσο και 

των δανειστών. Τέτοιες περίοδοι ήταν, όπως προαναφέρθηκε, τα έτη 1970, 

1974, 1984 και 1985. Αντίθετα, αντίστροφες συνθήκες σημειώθηκαν κατά την 

περίοδο 1986-19883. 

Θα μπορούσε να λεχθεί ότι η αγορά FRNs παραμένει μέχρι σήμερα στη 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 53. 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 143. 
3. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, Financial Market Trends 

(May 1989). 
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ζωή μόνο χάρη στις πιο εξελιγμένες μεθόδους έκδοσης αυτών των 

ομολογιακών δανείων που χρησιμοποιούν τα διάφορα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα τα τελευταία χρόνια1. 

Πιο αναλυτικά, η σύγχυση που επικρατεί από το 1986 και μέχρι 

πρόσφατα στην αγορά FRNs, μπορεί να ερμηνευτεί ως εξής: 

- Πρώτο, τα πολύ υψηλά επιτόκια των προηγούμενων ετών έχουν δώσει 

τη θέση τους σε σχετικά χαμηλά επιτόκια. 

- Δεύτερο, τα περιθώρια πάνω από το LIBOR που επιβάλλονταν στα 

FRNs μειώθηκαν τόσο πολύ ώστε πολλοί δανειζόμενοι άρχισαν να ασκούν 

τα προαιρετικά δικαιώματα επαναγοράς των ομολογιών που είχαν θεσπίσει 

κατά την έκδοση τους, για να επαναγοράσουν τα παλαιά ομολογιακά τους 

δάνεια και να εκδώσουν καινούργια με πολύ μικρότερα περιθώρια πάνω από 

το LIBOR2. 

- Τρίτο, οι ανάγκες δανεισμού των πιο βασικών πελατών της αγοράς 

ομολογιών μεταβλητού επιτοκίου μειώθηκαν δραματικά τα τελευταία χρόνια. 

Πολλοί από αυτούς άρχισαν να καταφεύγουν πάλι στην αγορά ομολογιών 

σταθερού επιτοκίου. 

- Τέταρτο, οι επενδυτές έπαψαν να προσελκύονται στον ίδιο βαθμό 

όπως τα προηγούμενα χρόνια από την αγορά FRNs, γιατί σε πολλές 

περιπτώσεις έχασαν, με την άσκηση του call option εκ μέρους των 

δανειζομένων, ένα μεγάλο μέρος από εξαιρετικά αποδοτικά χρηματικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχαν αποκτήσει το 1983 και το 1984. 

Επίσης, οι αποδόσεις στην αγορά από τα πρόσφατα FRNs ήταν πολύ 

1. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, David Frank (September 
1988). 

2. Σε πολλές περιπτώσεις οι δανειζόμενοι προτιμούν σήμερα την 
έκδοση ομολογιών σταθερού επιτοκίου, αφού τα επιτόκια έχουν πέσει σε 
σχετικά χαμηλά επίπεδα. Βλέπε Maggie Urry (March 18,1985 και March 17, 
1986). 
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χαμηλές. 

- Πέμπτο, τεράστιο πρόβλημα παρουσιάστηκε στην αγορά διαρκών 

ομολογιών χωρίς ημερομηνία λήξης αλλά με υψηλότερη απόδοση (perpetual 

FRNs ή "perps"). Το πρόβλημα αυτό, λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του, 

αναλύεται πιο λεπτομερειακά στη συνέχεια. 

Με την υιοθέτηση των προτάσεων της Επιτροπής Cooke, η έκδοση 

διαρκών ομολογιών χωρίς ημερομηνία λήξης αλλά με υψηλότερη απόδοση, 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες ως κεφάλαιο και επομένως 

τις βοηθούσε να ανταποκριθούν στην ανάγκη να επιτύχουν το συντελεστή 

κεφαλαιακής επάρκειας που είχε προσδιοριστεί. Για το λόγο αυτόν, πολλές 

τράπεζες άρχισαν να πωλούν τέτοιες ομολογίες1. Στην αρχή η ζήτηση ήταν 

μεγάλη εξαιτίας της υψηλής απόδοσης αυτών των ομολογιών. Το κύριο 

μέρος της ζήτησης προήλθε από τις ιαπωνικές τράπεζες οι οποίες 

θεώρησαν τις ομολογίες αυτές μια εξαιρετικά αποδοτική τοποθέτηση των 

διαθεσίμων τους. 

Εκ των υστέρων όμως προσδιορίστηκε ότι το ποσό που αντιπροσώπευαν 

οι διαρκείς ομολογίες για τις αγοράστριες τράπεζες θα έπρεπε να 

αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια τους κατά τον υπολογισμό του συντελεστή 
•Λ 

φερεγγυότητας . Τότε, οι ιαπωνικές τράπεζες, προκειμένου να αποφύγουν 

δυσμενείς γι' αυτές καταστάσεις, άρχισαν να πωλούν στη δευτερογενή 

αγορά τις "perps" που είχαν αγοράσει, ρίχνοντας την τιμή τους σε εξαιρε

τικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό ήταν και το τελικό χτύπημα στην αγορά FRNs, 

η οποία περιήλθε σε κατάσταση ουσιαστικής αδράνειας. 

1. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, David Frank (September 
1988). 

2. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός και η πρακτική της αγοράς 
από τη μια τράπεζα των διαρκών ομολογιών της άλλης με σκοπό την 
τεχνητή αύξηση του "κεφαλαίου" τους, όπως ορίζεται από την Επιτροπή 
Cooke. 
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Για να μπορέσουν να δώσουν κάποια ώθηση στην αγορά δύο εταιρείες, 

η Warburg Securities και η Merrill Lynch Capital Markets εισήγαγαν ένα 

νέο χρηματοπιστωτικό προϊόν, την ομολογία μεταβαλλόμενου επιτοκίου 

(variable rate note ή VRN)1. Η διαφορά του VRN από την FRN συνίσταται 

στο ότι το περιθώριο της VRN πάνω από το LIBOR (ή όποιο άλλο δείκτη 

έχει επιλεχθεί) μεταβάλλεται κάθε φορά που γίνεται αναπροσδιορισμός των 

επιτοκίων. Στο FRN το περιθώριο πάνω από το LIBOR ήταν σταθερό σε 

όλη τη διάρκεια του δανείου. Στο VRN το περιθώριο αυτό είναι μεταβλητό. 

Οι πελάτες της Merrill Lynch, που έχουν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο 

δανεισμού μέσω της έκδοσης VRNs, έχουν εκδώσει παρεπόμενες ομολογίες 

(subordinated debt) , δηλαδή ομολογίες οι οποίες σε περίπτωση πτώχευ

σης του δανειζομένου εξυπηρετούνται μετά από τα άλλα δάνεια. Από την 

άλλη μεριά, οι πελάτες της Warburg Securities εξέδωσαν κανονικές 

1 ομολογίες. 

Επίσης, ο μηχανισμός τοποθέτησης στην αγορά των VRNs διαφέρει 

ανάμεσα στις δύο πιο πάνω επενδυτικές τράπεζες. Στην περίπτωση της 

Merrill Lynch, το περιθώριο επιτοκίου πάνω από το LIBOR προσδιορίζεται 

κάθε τρεις μήνες με μια συμφωνία ανάμεσα στη Merrill Lynch και στον 

εκδότη των ομολογιών. Αν αυτοί δεν συμφωνηθούν, τότε υιοθετείται ένα 

ανώτατο περιθώριο πάνω από το LIBOR ίσο με 70-85 βασικά σημεία (0,70-

0,85 ποσοστιαίες μονάδες). Αν το περιθώριο προσδιοριστεί με συμφωνία, 

τότε η Merrill Lynch αναλαμβάνει να επαναγοράσει στην ονομαστική τους 

αξία (at par) τις ομολογίες οποιουδήποτε επενδυτή ο οπι ,ος 'δεν είναι 

ικανοποιημένος από τα νέα περιθώρια. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Merrill 

Lynch δεν υποχρεούται να κάνει τίποτα. 

Στην περίπτωση της Warburg Securities, ο μηχανισμός τοποθέτησης των 

1. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, David Frank (September 
1988). 

2. Βλέπε το Κεφάλαιο 5 της παρούσας μελέτης. 
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VRNs στην αγορά είναι ο ακόλουθος: Στην αρχή κάθε περιόδου επαναπρο

σδιορισμού των περιθωρίων, οι υπάρχοντες ομολογιούχοι και οι πιθανοί νέοι 

αγοραστές προσκαλούνται να δώσουν προσφορές για τις ομολογίες, 

προσδιορίζοντας ο καθένας το περιθώριο πάνω ή κάτω από το LIBOR στο 

οποίο θα ήταν διατεθειμένος να αγοράσει. Η ζήτηση ικανοποιείται 

αρχίζοντας από τις καλύτερες προσφορές μέχρις ότου, αν είναι δυνατό, 

απορροφηθούν όλες οι ομολογίες. 

Οι υπάρχοντες επενδυτές υποβάλλουν προσφορές, αν θέλουν να 

αποφύγουν την περίπτωση να τους μείνουν στα χέρια οι ομολογίες, με 

επιτόκιο το οποίο τίθεται αναγκαστικά ίσο με το μη ικανοποιητικό 

διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού στη χρηματαγορά του Λονδίνου (LIBID). 

Αν οι προσφορές ικανοποιηθούν, τότε οι παλαιοί ομολογιούχοι διατηρούν 

τις ομολογίες τους με νέο περιθώριο πάνω από το LIBOR, ίσο με αυτό που 

είχαν προσδιορίσει στην προσφορά τους. Αν αποτύχουν, τότε οι ομολογίες 

τους αγοράζονται στην ονομαστική τους αξία για να ικανοποιηθεί η ζήτηση 

άλλων επενδυτών οι οποίοι προσέφεραν υψηλότερα περιθώρια. 

Αν με τη δημοπρασία δεν καταστεί δυνατό να διατεθούν όλες οι 

ομολογίες, τότε οι υπάρχοντες επενδυτές διακρατούν τις ομολογίες τους 

με ένα μέγιστο περιθώριο το οποίο προκαθορίζεται κατά την εποχή της 

σύναψης του δανείου. Σε καμιά περίπτωση η Warburg δεν είναι υποχρεωμέ

νη να επαναγοράσει τις ομολογίες. 

Στόχος της Warburg ήταν να ικανοποιήσει τη ζήτηση από αγοραστές 

ομολογιών οι οποίοι μέχρι σήμερα προτιμούσαν να τοποθετούν τα χρήματα 

τους σε εμπορικές ομολογίες (commercial paper) ή σε πιστοποιητικά 

καταθέσεων (CDs). Τα VRNs είναι χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής 

ποιότητας και η πιστοληπτική ικανότητα αυτών που τα εκδίδουν είναι πολύ 

υψηλή. Παρόλα αυτά, η απόδοση τους για τους επενδυτές είναι συνήθως 

λίγο μεγαλύτερη από την απόδοση των CDs. 

Οι επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν τα VRNs ως τρίμηνη επένδυση, 
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αφού κάθε τρίμηνο έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν τους όρους με τους 

οποίους επιθυμούν να συνεχίσουν να τα διατηρούν στην κατοχή τους. 

3.2.3. Ευρωομολογίες εγγυημένων επαναλαμβανόμενων εκδόσεων: 

Πρακτικές διευκόλυνσης της έκδοσης ευρωομολογιών (euronote 

issuance facilities ή NIFs) 

Πρόκειται για μια σχετικά νέα τεχνική δανεισμού από τις ευρωαγορές 

η οποία έχει ανοίξει το δρόμο σε δανειζόμενους με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα, να επιτύχουν κόστος δανεισμού που πολλές φορές είναι 

χαμηλότερο ακόμα και από το επιτόκιο καταθέσεων. 

Για την αγορά ως σύνολο, η ραγδαία ανάπτυξη στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, της αγοράς ευρωομολογιών εξοπλισμένων με ρήτρες 

διευκόλυνσης της έκδοσης τους στο μέλλον (NIFs) επέτεινε την τάση που 

είχε ήδη παρατηρηθεί διεθνώς για τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου των 

απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η έκδοση χρέους γίνεται 

αντικείμενο εμπορίας μεταξύ των επενδυτών και δεν παραμένει στον 

ισολογισμό μίας μόνο τράπεζας μέχρι την ημερομηνία λήξης του. 

Η βασική αρχή πάνω στην οποία λειτουργεί η αγορά ευρωομολογιών 

αντασφαλισμένης επαναλαμβανόμενης έκδοσης (NIFs) συμπεριλαμβάνει μια 

ουσιαστική ανακατανομή των ρόλων μέσα στη διεθνή αγορά κεφαλαίου. Το 

αποτέλεσμα αυτής της ανακατανομής είναι να δίνει στους δανειζόμενους τη 

δυνατότητα να επιτυγχάνουν μεσοχρόνια χρηματοδότηση, πέντε έως επτά 

ετών, πληρώνοντας τα πολύ χαμηλά επιτόκια που είναι διαθέσιμα μόνο στη 

βραχυχρόνια χρηματοδότηση της χρηματαγοράς . 

Ένας δανειζόμενος, που χρησιμοποιεί τη μέθοδο δανεισμού με 

ευρωομολογίες επαναλαμβανόμενης έκδοσης, εκδίδει καταρχήν βραχυχρό-

1. Βλέπε Peter Montagon (March 18, 1985 και March 17, 1986). 
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νιες ομολογίες οι οποίες είναι διαπραγματεύσιμες στην αγορά όπως τα 

CDs και είναι δυνατό να απορροφηθούν από το μη τραπεζικό κοινό. Όταν 

πλησιάζει η ημερομηνία λήξης αυτής της έκδοσης, μετά από τρεις ή έξι 

μήνες, ο δανειζόμενος εκδίδει νέες ομολογίες. Έτσι, ενώ οι αγοραστές του 

χρέους αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, το συνολικό ποσό του χρέους 

που βρίσκεται σε κυκλοφορία στην αγορά μπορεί να διατηρείται ανέπαφο 

για τη μεσοχρόνια περίοδο που επεδίωκε ο δανειζόμενος. 

Αλλά ένας δανειζόμενος αυτής της μορφής χρειάζεται απαραίτητα και 

κάποια εξασφάλιση ότι θα είναι σε θέση, κάθε φορά που εκδίδει νέες 

ομολογίες, να βρίσκει αγοραστές στη συγκεκριμένη απόδοση που έχει 

υπολογιστεί από την αρχή. Γιατί αν σε κάποια περίπτωση δεν έχει 

εξασφαλίσει αυτή την κάλυψη, ίσως αναγκαστεί μετά από κάποιο διάστημα 

να μειώσει δραστικά το δανεισμό του ή να υποστεί μια σημαντική αύξηση 

του κόστους δανεισμού, αν οι συνθήκες της αγοράς μεταβληθούν απρό

βλεπτα σε βάρος του1. 

Κύριο χαρακτηριστικό του δανεισμού μέσω της έκδοσης NIFs είναι ότι 

η έκδοση αυτών των ομολογιών διευκολύνεται και υποστηρίζεται μέσω της 

αντασφάλισής τους από ομάδες εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, οι 

οποίες, με βάση την υπογραφείσα συμφωνία, παραμένουν έτοιμες να 

αγοράσουν τις ομολογίες του δανείου σε κάποια προκαθορισμένη τιμή ή να 

πιστοδοτήσουν το δανειζόμενο από δικά τους διαθέσιμα, σε περιόδους κατά 

τις οποίες η αγορά δεν είναι διατεθειμένη να απορροφήσει τις ομολογίες 

του πελάτη τους. 

Με τον πιο πάνω τρόπο, η παραδοσιακή λειτουργία των εμπορικών 

τραπεζών, η οποία συνίστατο στο μεσοχρόνιο δανεισμό επιχειρηματικών 

μονάδων, εθνικών κυβερνήσεων κ.λπ., διαχωρίζεται σε δύο δραστηριότητες. 

1. Βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο πάνω και ιδιαίτερα την υποδιαίρεση 2.4.2., 
όπου αναπτύσσεται το θέμα των εμπορικών γραμματίων και ομολογιών 
(commercial paper). 
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Πρώτο, στην παροχή εγγύησης ότι ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό θα 

είναι πάντοτε διαθέσιμο στον πελάτη κατά τη διάρκεια του συμφωνηθέντος 

χρονικού διαστήματος. Δεύτερο, στην προώθηση της τοποθέτησης των 

ομολογιακών εκδόσεων των πελατών τους στους αποταμιευτές και τους 

θεσμικούς επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι τα πραγματικά κεφάλαια για την 

κάλυψη του δανείου, στην τρέχουσα περίοδο, διατίθενται από άλλες πηγές 

στην αγορά και δεν αυξάνουν το ενεργητικό των τραπεζών. Η δραστηριότη

τα της προώθησης της έκδοσης των ομολογιών αντασφαλισμένης επαναλαμ

βανόμενης έκδοσης είναι δραστηριότητα εκτός ισολογισμού. 

Η πρώτη τράπεζα που εισήγαγε αυτές τις τεχνικές στην αγορά ήταν η 

Merrill Lynch. Η τράπεζα αυτή προσπάθησε από την αρχή να κερδίσει 

κάποια περίοπτη θέση σε αυτή την αγορά, ενεργώντας ως ηγέτης διαχειρι

στής ή ως κεντρικός διακανονιστής, ο οποίος θα έχει σε μονοπωλιακή βάση 

το δικαίωμα να τοποθετεί στην αγορά το ομολογιακό δάνειο. Με αυτό τον 

τρόπο, θα μπορούσε πράγματι να εξασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος της 

έκδοσης ενός ομολογιακού δανείου της πιο πάνω μορφής και καλύτερη τιμή 

για το δανειζόμενο. Η Merrill Lynch έδινε επίσης εγγύηση για την 

εξασφάλιση μιας αξιόλογης δευτερογενούς αγοράς για τις συγκεκριμένες 

ομολογίες1. 

Αλλά αυτή η προσέγγιση προκάλεσε μια εχθρική στάση εκ μέρους των 

άλλων τραπεζών, οι οποίες ήταν επίσης απαραίτητες για να παίξουν το 

ρόλο των πιθανών αντασφαλιστών. Αυτές οι τράπεζες είδαν τον κίνδυνο που 

διέτρεχαν να καταλήξουν να παίζουν έναν τελείως δευτερεύοντα ρόλο, 

αρκούμενες σε μια σχετικά μικρή αμοιβή με τη μορφή της προμήθειας (η 

οποία με τα σημερινά δεδομένα είναι περίπου 0,10%) για τη συμμετοχή 

τους ως αντασφαλιστές, αφήνοντας τη Merrill Lynch να καρπωθεί το 

σημαντικότερο μέρος των κερδών που προέρχεται από την τοποθέτηση των 

1. Βλέπε Peter Montagon (March 18, 1985). 
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ομολογιών στην αγορά . 

Για να αποφευχθούν αυτά τα προβλήματα, η έμφαση στράφηκε προς την 

εφαρμογή ενός συστήματος ομαδικών προσφορών (tender panel system), 

όπου οι δανειζόμενοι συγκεντρώνουν μια ομάδα τραπεζών οι οποίες είναι 

διατεθειμένες να δώσουν προσφορές για τις ομολογίες κάθε φορά που 

πρόκειται να εκδοθούν. Αντικειμενικός σκοπός ήταν να επεκταθεί η 

κατανομή του ομολογιακού δανείου σε περισσότερες τράπεζες, να 

επιτευχθεί περισσότερο ανταγωνιστική τιμή για το δανειζόμενο και να 

επιτραπεί στους αντασφαλιστές να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία 

προώθησης του δανείου στους επενδυτές, δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία 

να κερδίσουν κάποια πρόσθετα χρήματα, εκτός από την προμήθεια 

αντασφάλισης. 

Βέβαια, όπως αποδείχτηκε στην πράξη, τα tender panels βρίσκονταν 

κάτω από την κυριαρχία ορισμένων ισχυρών επενδυτικών τραπεζών, οι 

οποίες ήταν σε θέση να κάνουν καλύτερες προσφορές από τους ασθενέστε

ρους ανταγωνιστές τους και να απορροφούν τό μεγαλύτερο όγκο των 

εκδιδόμενων ομολογιών. Άλλωστε, οι μεγάλες τράπεζες είχαν και τη 

δυνατότητα να τοποθετούν εκ των υστέρων τις ομολογίες στην αγορά με 

ικανοποιητικούς όρους. Αντίθετα, όταν ένα μεγάλο μέρος των ομολογιών 

πήγαινε σε μικρές τράπεζες, αυτές συχνά παρουσίαζαν αδυναμία να τις 

τοποθετήσουν, με αποτέλεσμα να τις πωλούν όσο όσο, καταστρέφοντας έτσι 

τη δευτερογενή αγορά. 

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά αυτή έπασχε και πάσχει από έλλειψη 

τυποποίησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα να έχουν 

εμφανιστεί διάφοροι τύποι ευρωομολογιών επαναλαμβανόμενης έκδοσης. 

Κάθε μεγάλη επενδυτική τράπεζα εισήγαγε και προσπάθησε να επιβάλει το 

δικό της τύπο για ευνόητους λόγους. Έτσι, ακούγονται διάφορα ονόματα, 

1. Βλέπε Peter Montagon (March 18, 1985). 
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όπως Guns, Snifs, RUFs, NIFs, Bonus's κ.λπ. Η πληθώρα αυτή των τύπων 

έφερε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση και κατέστησε πιο αναγκαία την 

τυποποίηση και οργάνωση της όλης διαδικασίας. 

Το 1988 παρατηρήθηκε μια μεγάλη πτώση στην έκδοση NIFs (από 29 

δισ. δολ. το 1987, σε 14,4 δισ. δολ. το 1988). Κύ α αιτία αυτής της σημαντι

κής πτώσης, η οποία σημειώθηκε μετά από πολλά χρόνια συνεχούς 

ανάπτυξης, ήταν ότι οι δανειζόμενοι έχουν σήμερα λιγότερο δαπανηρούς 

τρόπους δανεισμού από τις διεθνείς αγορές από ό,τι μέσω της έκδοσης 

NIFs1. 

3.2.4. Το φαινόμενο της τ ιτλοποίησης (securitization) 

Ό π ω ς γίνεται φανερό από τα πιο πάνω, από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 και μέχρι το 1986, στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου 

σημειώθηκε μια δραματική στροφή υπέρ της χρηματοδότησης κατευθείαν 

από την αγορά, μέσω της έκδοσης ομολογιών ή μετοχών, σε βάρος της 

τραπεζικής χρηματοδότησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην περίοδο αυτή το 

μερίδιο της διεθνούς χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης ομολογιών 

αυξήθηκε από 36% που ήταν το 1981, σε 85% περίπου το 1986. Η στροφή 

υπέρ της. χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης τίτλων κατευθείαν στην 

αγορά, μπορεί πράγματι να χαρακτηριστεί μια από τις χρηματοπιστωτικές 

εξελίξεις-κλειδιά της δεκαετίας του 19802. 

1. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, το Κεφάλαιο 2, υποδιαίρεση 
2.4.2. Βλέπε επίσης Financial Market Trends (May 1989), σελ. 67. 

2. Βλέπε M.J. Atkin (September 1987). Ό π ω ς τονίζεται από αυτό το 
συγγραφέα, τα ποσοστά που αναφέρονται στο κείμενο υπερεκτιμούν σε 
κάποιο βαθμό την έκταση του φαινομένου της τιτλοποίησης, γιατί στο 
σύνολο των τραπεζικών δανείων περιλαμβάνονται μόνο τα μεγάλα κοινοπρα
κτικά δάνεια ή γενικά τα μεγάλα δάνεια που παρέχονται από ad hoc ομάδες 
τραπεζών, τα οποία και διαφημίζονται με πληρωμένες καταχωρήσεις στο 
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Η λέξη "τιτλοποίηση" (securitization) αναφέρεται είτε στην τάση που 

προαναφέρθηκε, να προτιμάται η χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης τίτλων 

κατευθείαν στην αγορά (άμεση χρηματοδότηση), είτε στη διαδικασία κατά 

την οποία ένα μη εμπορεύσιμο στοιχείο του ενεργητικού μιας τράπεζας 

γίνεται εμπορεύσιμο. Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότεροι τρόποι με τους 

οποίους προωθείται η διαδικασία της τιτλοποίησης είναι περιληπτικά οι 

ακόλουθοι: 

ΐ. Ό π ω ς τονίστηκε προηγουμένως, οι δανειζόμενοι με ικανοποιητική 

πιστοληπτική ικανότητα προτιμούν σήμερα, αντί να ζητήσουν ένα δάνειο 

από μια τράπεζα, να πωλήσουν κατευθείαν στην αγορά χάρτινα πιστοποιητι

κά (τίτλους) τα οποία δίνουν στους αγοραστές το δικαίωμα τόσο της 

επιστροφής των χρημάτων τους όσο και της είσπραξης του συγκεκριμένου 

τόκου που προβλέπεται από τον τίτλο. Κύριο πλεονέκτημα για τους 

αγοραστές είναι ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι εμπορεύσιμα, σε αντίθεση 

με τα τραπεζικά δάνεια (ιδιαίτερα τα μεσομακροχρόνια) τα οποία ήταν σε 

μεγάλο βαθμό μη εμπορεύσιμα. Μπορούν να τα πωλήσουν όποτε θέλουν, σε 

άλλους επενδυτές στη δευτερογενή αγορά. Επίσης, ο πιστωτικός κίνδυνος 

διεθνή τύπο. Δεν περιλαμβάνονται όμως σε αυτό το σύνολο, το πλήθος των 
μικρών ευρωδανείων τα οποία δίνονται από μεμονωμένες τράπεζες σε 
μεμονωμένους πελάτες. Από την άλλη μεριά βέβαια, στα τιτλοποιημένα 
δάνεια που χρησιμοποιούνται στους πιο πάνω υπολογισμούς δεν περιλαμβά
νονται τα εμπορικά γραμμάτια επιχειρήσεων (commercial paper) τα οποία, 
όπως τονίστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα τόσο στις ευρωαγορές όσο και σε πολλές εθνικές αγορές. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, το ποσό των 
καθαρών τραπεζικών δανείων που ήταν σε κυκλοφορία στα τέλη του 1986 
έφτανε τα 1.770 δισ. δολ., ενώ το ποσό των διεθνών ομολογιών που ήταν σε 
κυκλοφορία την ίδια περίοδο δεν ξεπερνούσε τα 706 δισ. δολ. Από αυτά τα 
στοιχεία φαίνεται ότι παρά τη σημαντική εξέλιξη που έχει σημειωθεί προς 
την κατεύθυνση της τιτλοποίησης, η διεθνής τραπεζική αγορά είναι ακόμα 
περισσότερο από διπλάσια από τη διεθνή αγορά ομολογιών. Η απόσταση 
ανάμεσα στις δύο αγορές μικραίνει, αλλά ακόμα παραμένει μεγάλη. 
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προσδιορίζεται επαρκώς από τους εξειδικευμένους οργανισμούς . 

Το βασικό παράδειγμα αυτού του τρόπου της τιτλοποίησης είναι η 

αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους των κοινοπρακτικών δανείων από την 

έκδοση FRNs και NIFs, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Επίσης η έκδοση 

"εμπορικών ομολογιών" (commercial paper) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 

προς την κατεύθυνση της τιτλοποίησης. Τέλος, οι ίδιες οι τράπεζες 

τιτλοποιούν το παθητικό τους μέσω, π.χ., της ραγδαίας ανάπτυξης της 

αγοράς πιστοποιητικών καταθέσεων. 

ii. Ανάμεσα στις νέες τεχνικές που ανέπτυξαν οι τράπεζες ήταν ο 

διακανονισμός πράξεων ανταλλαγών επιτοκίων (interest rate swaps), η 

προσφορά options επιτοκίων και συναλλάγματος, η προσφορά μελλοντικών 

χρηματοπιστωτικών συμβολαίων (financial futures), η αντασφάλιση 

ευρωομολογιών (euronotes) κ.λπ. Το διακριτικό χαρακτηριστικό αυτών των 

χρηματοπιστωτικών μέσων είναι ότι αποτελούν στοιχεία εκτός ισολογισμού 

τα οποία μέχρι σήμερα αύξαναν τα κέρδη των τραπεζών, χωρίς να επηρεά-

ζουν το μέγεθος του ενεργητικού τους . Οι ελεγκτικές αρχές όμως 

ανησύχησαν πραγματικά από τη γρήγορη ανάπτυξη αυτών των εκτός 

ισολογισμού δραστηριοτήτων των τραπεζών, οι οποίες δυσκολεύουν πάρα 

πολύ την προσπάθεια να εκτιμηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας του ενεργητι

κού τους, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Γι' αυτό η συμφωνία για τα ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών και το συντελεστή φερεγγυότητας, η οποία 

1. Βλέπε την υποδιαίρεση 2.4.2. 
2. Για παράδειγμα, αντί οι τράπεζες να δώσουν ένα μεσοχρόνιο δάνειο 

σε μια επιχείρηση, το οποίο θα αύξανε ισόποσα το ενεργητικό τους, 
αντασφαλίζουν την επαναλαμβανόμενη έκδοση βραχυχρόνιων ομολογιών 
(RUFs, NIFs κ.λπ.). Στις ΗΠΑ οι τράπεζες εκδίδουν πιστωτικές επιστολές 
(letters of credit) ή παραχωρούν πιστωτικές γραμμές (credit lines), για να 
εγγυηθούν την έκδοση των εμπορικών γραμματίων επιχειρήσεων. Με τις 
πράξεις αυτές οι τράπεζες αναλαμβάνουν κάποια υποχρέωση, η οποία όμως 
είναι στοιχείο εκτός ισολογισμού. 
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επετεύχθη στα πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), 

λαβαίνει υπόψη και αυτές τις εκτός ισολογισμού δραστηριότητες1. 

iii. Μια άλλη άποψη της τιτλοποίησης είναι η συγκέντρωση σε ένα 

ενιαίο σύνολο ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών, όπως τα 

ενυπόθηκα κτηματικά δάνεια (mortgages), τα δάνεια για αγορές διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητα κ.λπ.), οι συμφωνίες αγοράς, ενοικίασης 

κ.ά., και η μετατροπή του νέου περιουσιακού στοιχείου που δημιουργείται 

σε εμπορεύσιμο, μέσω της έκδοσης ομολογιών οι οποίες έχουν αυτό το 

στοιχείο ως ασφάλεια (π.χ., mortgage-backed securities). Αν η τράπεζα που 

εκδίδει τις ομολογίες αποτύχει να πληρώσει το δάνειο ή τον τόκο, τότε ο 

αγοραστής μπορεί να αναλάβει την είσπραξη των κεφαλαίων και των τόκων 

από τους αγοραστές κατοικιών και αυτοκινήτων, οι υποχρεώσεις των οποίων 

είχαν στηρίξει την έκδοση των ομολογιών. Στις ΗΠΑ, για να διευκολυνθεί 

η έκδοση ομολογιών με κάλυψη συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού των 

τραπεζών, έχουν ιδρυθεί διάφοροι κρατικοί (αλλά και ιδιωτικοί) οργανισμοί, 

οι οποίοι εγγυώνται την έκδοση αυτών των ομολογιών αυξάνοντας έτσι το 

βαθμό εμπιστοσύνης των επενδυτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για 

ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως οι αποταμιευτικοί και 

δανειστικοί οργανισμοί των ΗΠΑ (Savings and Loans). Και σε αυτή την 

περίπτωση στόχος είναι η αύξηση της ρευστότητας των περιουσιακών 

στοιχείων ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και η διευκόλυνση του να 

προχωρήσει σε περαιτέρω αξιοποίηση των διαθεσίμων του για επίτευξη 

μεγαλύτερων κερδών. 

Σε πολλές περιπτώσεις η τακτική αυτή χρησιμοποιήθηκε για να 

αποφευχθούν οι περιορισμοί που απορρέουν από τις προτάσεις της 

Επιτροπής Cooke. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδυτές, στους οποίους 

οι τράπεζες προσφέρουν τις ομολογίες που εκδίδουν (με ασφάλεια δικά 

1. Βλέπε το Κεφάλαιο 5 πιο κάτω. 
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τους περιουσιακά στοιχεία), ενδιαφέρονται κυρίως για τα πιο ασφαλή 

δάνεια των τραπεζών, αυτά τα οποία αποδίδουν στις τράπεζες το μικρότερο 

εισόδημα1. Πολλές φορές, ο πιστωτικός κίνδυνος με βάση τον οποίο 

επιβάλλονται οι περιορισμοί σχετικά με την αναγκαία κεφαλαιακή επάρκεια 

για τα πιο ασφαλή από τα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών, είναι 

πολύ μεγαλύτερος από τον πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο που περικλείουν. 

Αυτό σημαίνει ότι αν μια τράπεζα διατηρήσει αυτά τα στοιχεία στο 

ενεργητικό της, τότε θα αναγκαστεί, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για την 

κεφαλαιακή επάρκεια, να διατηρεί ίδια κεφάλαια πολύ μεγαλύτερα από ό,τι 

θα της επέβαλλε ο πραγματικός πιστωτικός κίνδυνος που περικλείεται σε 

αυτό το ενεργητικό. Αλλά η διατήρηση υψηλότερων από τα αναγκαία ίδια 

κεφάλαια, συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τις τράπεζες, το οποίο 

προσπαθούν να αποφύγουν τιτλοποιώντας τα πιο ασφαλή τουλάχιστον από 

τα στοιχεία του ενεργητικού τους . 

Στην Αμερική η τιτλοποίηση των ενυπόθηκων κτηματικών δανείων είναι 

μια πρακτική που εφαρμόζεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η 

αγορά γ^α τιτλοποιημένες (securitized) κτηματικές ομολογίες (mortgage-

backed securities) αντιπροσώπευε στα τέλη του 1987 συναλλαγές ύψους 850 

δισ. δολ. (γύρω στο 60% του συνόλου των κτηματικών ομολογιών)3. 

Στην περίοδο μετά το 1985 προωθήθηκαν για τιτλοποίηση τα ακόλουθα 

νέα στοιχεία του ενεργητικού των αμερικανικών τραπεζών τα οποία είναι 

πολύ πιθανό να σημειώσουν ακόμα πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη στη δεκαετία 

του 1990 : δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, εμπορικές υποθήκες (commercial 

mortgages), απαιτήσεις έναντι πιστωτικών καρτών (credit cards receivables) 

και απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (lease receivables). 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). 
2. Βλέπε Lowell L. Bryan (January - February 1987). 
3. Βλέπε Gavin Shreeve and Shireen Kanji (May 1988). Βλέπε επίσης 

David Barchard (May 27, 1989) και Will Ollard (March 25, 1989). 
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Οι μέχρι σήμερα (1990) ενδείξεις είναι ότι η τιτλοποίηση αυτού του 

είδους των στοιχείων ενδέχεται να πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις 

από ό,τι πήραν τα ενυπόθηκα κτηματικά δάνεια1. Μερικές τράπεζες 

προχωρούν ακόμα περισσότερο. Η Continental Illinois, για παράδειγμα, 

έδειξε το δρόμο για την τιτλοποίηση δανείων του τύπου των leveraged buy

outs2. 

Στην Αγγλία η τιτλοποίηση των ενυπόθηκων κτηματικών δανείων είναι 

μια νέα διαδικασία η οποία ουσιαστικά άρχισε το 1987. Το 1988 τιτλοποιή-

θηκαν, μέσω της έκδοσης FRNs, κτηματικά δάνεια αξίας 4,5 δισ. λιρών 

(γύρω στο 6% του συνόλου των κτηματικών δανείων που εκδόθηκαν εκείνο 

το έτος). Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι στη διαδικασία αυτή δεν συμμετεί

χαν μέχρι πρόσφατα ούτε οι εμπορικές τράπεζες (clearing banks), ούτε οι 

κτηματικές τράπεζες (Building Societies). Αυτό έγινε κυρίως γιατί η 

Τράπεζα της Αγγλίας δεν είχε ακόμα προσδιορίσει τις βασικές αρχές και 

τοις κανόνες πάνω στους οποίους θα έπρεπε να στηριχτεί η τιτλοποίηση 

αυτών των δανείων. Αντίθετα, ορισμένες γενικές ρυθμίσεις καθιστούσαν 

πολύ δύσκολη και αποθάρρυναν την τιτλοποίηση. 

Την άνοιξη του 1989 η Τράπεζα της Αγγλίας προσδιόρισε τελικά τους 

βασικούς κανόνες διενέργειας της τιτλοποίησης, για τα ιδρύματα που 

1. Η General Motors Acceptance Corporation (GMAC), για παράδειγμα, 
προώθησε από μόνη της την τιτλοποίηση δανείων για αγορά αυτοκινήτων 
ποσού μεγαλύτερου των 7 δισ. δολ., σε ένα διάστημα λιγότερο από 15 μήνες 
(1986-1987). Σήμερα εκδίδει ομολογίες αξίας 500 εκατ. δολ. κάθε τρίμηνο. 
Βλέπε Lowell L. Bryan (January - February 1987). 

2. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989). To Νοέμβριο του 1988, η 
τράπεζα αυτή εξέδωσε ένα ευρωομολογιακό δάνειο, ύψους 140 εκατ. δολ., 
το οποίο κάλυψε με 25 δάνεια LBOs που είχε παραχωρήσει η ίδια. Η 
δοσοληψία αυτή δεν είχε ως αποτέλεσμα το σβήσιμο από τον ισολογισμό 
της Continental Illinois αυτών των LBO δανείων, δεδομένου ότι η Conti
nental εγγυήθηκε η ίδια τις ομολογίες του ευρωομολογιακού δανείου, έναντι 
της μη πληρωμής των τόκων. 
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ελέγχονται από την ίδια. Η Barkleys Bank προσπάθησε να δοκιμάσει το 

έδαφος προωθώντας την τιτλοποίηση κτηματικών ομολογιών ύψους 170 

εκατ. λιρών περίπου 1. 

Αλλά το πιο πιεστικό πρόβλημα για τις βρετανικές τράπεζες δεν ήταν 

η τιτλοποίηση των κτηματικών δανείων, αλλά η τιτλοποίηση των δανείων τα 

οποία παραχωρούνται με πιστωτικές κάρτες. Το ποσοστό αθέτησης 

πληρωμής (default rate) για τα δάνεια αυτά είναι στην Αγγλία χαμηλότερο 

του 1% (ενώ στις ΗΠΑ το ίδιο ποσοστό φτάνει το 5,1%), πράγμα που τα 

καθιστούσε κατάλληλα για τιτλοποίηση. Το υπόλοιπο αυτών των δανείων 

έφτανε το 1988 τα 25 δισ. λίρες. Η Τράπεζα της Αγγλίας όμως απαγορεύει 

την έκδοση εμπορικών ομολογιών με τελική περίοδο λήξης λιγότερο από 

πέντε έτη. Αυτό (και η πιθανή ανάγκη για την εταιρεία, η οποία θα 

αναλάμβανε τα τιτλοποιημένα δάνεια να πάρει ειδική άδεια, σύμφωνα με το 

νόμο για τις καταναλωτικές πιστώσεις), έχει ουσιαστικά σταματήσει τις 

1. Βλέπε The Banker (July 1989), σελ. 6, Edi Cohen (October 1988), 
Gavin Shreeve and Shireen Kanji (May 1988) και David Barchard (May 27, 
1989). Πριν από την άνοιξη του 1989, μόνο μία τράπεζα, η Trustee Savings 
Bank (TSB), είχε τολμήσει να προχωρήσει στην τιτλοποίηση ενυπόθηκων 
κτηματικών δανείων, διαπραγματευόμενη τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσε να ικανοποιήσει τους αυστηρούς μέχρι τότε γενικούς κανόνες της 
Τράπεζας της Αγγλίας. Η Κεντρική Τράπεζα ήθελε να είναι σίγουρη ότι μια 
εμπορική τράπεζα είχε τελείως αποβάλει την ευθύνη για τα τιτλοποιημένα 
περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να της επιτρέψει να μην παρουσιάσει 
αυτά τα στοιχεία στο ενεργητικό της. Στην περίπτωση της TSB, η Τ.Α. 
επέμενε να υπάρξει εγγύηση από μια γερμανική τράπεζα, η οποία θα 
ασφάλιζε τις ομολογίες έναντι του κινδύνου από τη μη πληρωμή των τόκων. 
Αυτό κόστιζε στην TSB σημαντικά χρηματικά ποσά (για την πληρωμή των 
προμηθειών της εγγύησης) τα οποία η τράπεζα πίστευε ότι δεν έπρεπε να 
τα έχει επιβαρυνθεί. Υποστήριξε ότι η πρόσθετη εγγύηση δεν ήταν 
απαραίτητη, αφού τα δάνεια που τιτλοποιούσε ήταν ήδη ασφαλισμένα και 
προέρχονταν από τους περισσότερο φερέγγυους πελάτες της TSB. Βλέπε 
Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 18. 
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τράπεζες να προωθούν την τιτλοποίηση των απαιτήσεων τους από δάνεια 

που έχουν παραχωρήσει με το σύστημα των πιστωτικών καρτών. Τα δάνεια 

αυτά είναι βραχυχρόνια. Στην Αμερική οι περισσότερες προσπάθειες 

τιτλοποίησης των δανείων μέσω πιστωτικών καρτών έχουν διάρκεια 

μικρότερη των 2,5 ετών. Τέτοιες βραχυχρόνιες εκδόσεις θα ήταν παράνομες 

στη Μεγάλη Βρετανία1. 

Στην Ιαπωνία η τιτλοποίηση των κτηματικών δανείων βρίσκεται ακόμα 

σε νηπιακό στάδιο. Μέχρι τα τέλη του 1987, λιγότερο από 1% των 

κτηματικών δανείων, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 4 τρισ. γιεν (30 

δισ. δολ.), ήταν τιτλοποιημένο. Το Υπουργείο Οικονομικών απαγορεύει στις 

εταιρείες πιστωτικών καρτών (οι οποίες ελέγχονται κυρίως από το MITI) 2 

να εκδίδουν εμπορικά ομολογιακά δάνεια, πολύ δε περισσότερο απαγορεύει 

να τιτλοποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους . 

Στη Δυτική Ευρώπη έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα καλύτερα αποτελέ

σματα στην προσπάθεια προώθησης της διαδικασίας της τιτλοποίησης. Το 

γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πρόσφατα συγκεκριμένες 

ρυθμίσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να προωθήσουν την ανάπτυξη 

της δευτερογενούς αγοράς κτηματικών δανείων. Στη Δυτική Γερμανία, όπου 

η παροχή κτηματικών δανείων είναι σχετικά περίπλοκη υπόθεση, εξαιτίας 

κυρίως του γεγονότος ότι οι περισσότερες κατοικίες αγοράζονται με δάνεια 

από δύο πηγές, τα δάνεια για αγορές αυτοκινήτων είναι εκείνα τα οποία 

συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να προωθηθούν για τιτλοποίη

ση 4. 

Τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν επίσης προωθήσει 

τη διαδικασία της τιτλοποίησης. Μαζί με τις επενδυτικές τράπεζες, έχουν 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 18. 
2. Βλέπε επίσης Paul Maidment (April 7, 1990), σελ. 34. 
3. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 18. 
4. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 18. 
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αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση στη συγκέντρωση και στην εμπορία 

τιτλοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

τέτοιων ιδρυμάτων στις ΗΠΑ είναι οι εταιρείες χρηματοδότησης όπως η 

General Motors Acceptance Corporation (GMAC), η General Electric Credit 

Corporation (GECC) και η Ford Motor Credit1. 

Οι εμπορικές τράπεζες, βλέποντας τις παραδοσιακές τους εργασίες να 

μειώνονται δραματικά με τη στροφή που σημειώθηκε υπέρ της τιτλοποίη-

σης, άλλαξαν στρατηγική και προσπάθησαν με κάθε μέσο να συμμετέχουν 

στη νέα διαδικασία χρηματοδότησης των μεγάλων επιχειρήσεων, των 

εθνικών κρατών και των κρατικών οργανισμών διεθνώς, μέσω της αντασφάλι-

σης και της υποβοήθησης της τοποθέτησης στην αγορά των ομολογιακών 

και των μετοχικών εκδόσεων αυτών των οικονομικών μονάδων. Βλέποντας 

τα περιθώρια κέρδους από τη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια δανεισμού και 

στο κόστος προσέλκυσης των κεφαλαίων (spreads) να εξανεμίζονται από τον 

έντονο ανταγωνισμό και την πτώση της ζήτησης για τραπεζικό δανεισμό, 

προσπάθησαν να αποκομίσουν κέρδη από τις προμήθειες για τη συμβολή 

τους στις πιο πάνω διαδικασίες. 

Το πρόβλημα ήταν ότι σε πολλές χώρες η είσοδος των εμπορικών 

τραπεζών στους τομείς δραστηριότητας των επενδυτικών τραπεζών, 

εμποδιζόταν και εμποδίζεται, όπως ήδη τονίστηκε, από σημαντικά νομοθετι

κά εμπόδια (νόμοι τύπου Glass Steagal). 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη, η οικονομική σπουδαιότητα των 

εμπορικών τραπεζών αποδίδεται στην ικανότητα τους να μετατρέπουν τα 

μετρητά και τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, σε πιστώσεις με μεγαλύτερη 

χρονική διάρκεια. Διέθεταν χρήμα που είχε τοποθετηθεί σε αυτές ως 

αποταμίευση ή ως μέσο διενέργειας των συναλλαγών, και έργο τους ήταν 

η χρησιμοποίηση των διαθεσίμων τους για την παροχή δανείων (έμμεση 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25, 1989), σελ. 19. 
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χρηματοδότηση) στις επιχειρήσεις. Αυτό ήταν η κύρια αρμοδιότητα τους. 

Η οργάνωση και υποβοήθηση της πώλησης τίτλων κατευθείαν στην 

κεφαλαιαγορά (άμεση χρηματοδότηση) ήταν η κύρια αρμοδιότητα των 

επενδυτικών τραπεζών. 

Μέχρι πρόσφατα, οι τράπεζες συνήθιζαν να κρατούν στα βιβλία τους (να 

καταγράφουν στους ισολογισμούς τους) τα δάνεια που είχαν παραχωρήσει 

ακόμα και για εξαιρετικά μακροχρόνια χρονικά διαστήματα1. Ό σ ο 

περισσότερα δάνεια έδιναν τόσο μεγάλωνε το ενεργητικό τους . Αυτό τις 

έκανε περισσότερο ευάλωτες όσον αφορά την πιθανότητα κάτ:οια από αυτά 

τα δάνεια να καταστούν επισφαλή και να αντιμετωπίσουν άρνηση πληρω

μής^ Οι περισσότερες τράπεζες βρίσκονται μέχρι σήμερα σχεδόν μόνιμα 

σε μια κατάσταση υπερχρέωσης. Τα δάνεια που έχουν παραχωρήσει είναι 

συνήθως είκοσι φορές υψηλότερα από την αξία των ιδίων κεφαλαίων τους. 

Η κατάσταση αυτή έφτασε στο απροχώρητο και έγινε εξαιρετικά 

επικίνδυνη, με την κρίση υπερχρέωσης των περισσότερων αναπτυσσόμενων 

1. Βέβαια, αυτή η πρακτική αποτελεί καθεστώς ακόμα και σήμερα σε 
πολλές χώρες, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Ελλάδα. 

2. Βασικός περιορισμός στην πιστωτική αυτή επέκταση των τραπεζών 
ήταν η επιβολή υποχρεωτικών διαθεσίμων. Ο περιορισμός όμως αυτός είναι 
χωρίς μεγάλη σημασία στις αναπτυγμένες χώρες λόγω της μεγάλης 
ανάπτυξης της χρηματαγοράς. Βλέπε το Κεφάλαιο 2, υποδιαίρεση 2.5. 
Βλέπε επίσης Lowell L. Bryan (January - February 1987), όπου περιγράφεται 
με σαφήνεια η ραγδαία ανάπτυξη των αμερικανικών αποταμιευτικών και 
δανειακών τραπεζών (Savings and Loans), μετά την απελευθέρωση των 
επιτοκίων στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και η μετέπειτα προβληματι-
κοποίησή τους, εξαιτίας της χαμηλής πιστωτικής ποιότητας των δανείων 
που είχαν παραχωρήσει. 

3. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η περίπτωση της υπερχρέωσης 
των αναπτυσσόμενων οικονομιών διεθνώς και η περίπτωση των προβληματι
κών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αλλού. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις 
φόρτωσαν τις τράπεζες με τεράστια βάρη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
βλέπε το Κεφάλαιο 6. 
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οικονομιών μετά το 1982, η οποία οδήγησε σε ουσιαστική κατάρρευση την 

αγορά κοινοπρακτικών δανείων1. Αυτό είχε ως συνέπεια όχι μόνο τη 

σημαντική μείωση του λόγου των ιδίων κεφαλαίων ως προς το ενεργητικό 

των τραπεζών, αλλά και τη μεγάλη αύξηση του βαθμού επισφαλείας αυτού 

του ενεργητικού. Παρακίνησε δε τ^ς κεντρικές τράπεζες των αναπτυγμένων 

χωρών να επέμβουν και μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις να υιοθετή

σουν τις προτάσεις της Επιτροπής Cooke, με τις οποίες επέβαλαν 

αυστηρούς κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών2. 

Αυτές οι αποφάσεις έχουν ήδη επηρεάσει ουσιαστικά τη στρατηγική 

των διεθνών τραπεζών, όπως τονίστηκε στο Κεφάλαιο 2. Η νέα στρατηγική 

συνεπάγεται την επανεξέταση των παραδοσιακών τους τραπεζικών 

δραστηριοτήτων και το άνοιγμα τους στους τομείς προσφοράς των νέων 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι 

τράπεζες έχουν αποδυθεί σε μια δραματική προσπάθεια αναδιοργάνωσης 

και τεχνολογικής αναβάθμισης των υπηρεσιών τους και προπαντός σε μια 

προσπάθεια απόκτησης με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο εξειδικευμένων 

επιχειρήσεων, ή διοικητικών στελεχών, στους τομείς προσφοράς αυτών των 

νέων δυναμικών υπηρεσιών^. 

3.3. Χρηματοπιστωτικά μέσα για την αντιμετώπιση των κινδύνων από 

τις διακυμάνσεις των επιτοκίων 

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των δεκαετιών του 1970 

1. Βλέπε Financial Market Trends (διάφορα τεύχη), Ph. Coggan (1986) 
και Will Ollard (March 25, 1989). 

2. Βλέπε το Κεφάλαιο 5 πιο κάτω. 
3. Βλέπε το Κεφάλαιο 2. Βλέπε επίσης, Adr. Hamilton (1986), Will 

Ollard (March 25, 1989), T. Byland (March 1986) και J. Walmsley (January 
1986). 
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και του 1980 στον οικονομικό τομέα, ήταν η εντυπωσιακή αύξηση της 

μεταβλητότητας των επιτοκίων. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 

ετήσιες διακυμάνσεις των επιτοκίων μίας ή δύο ποσοστιαίων μονάδων, 

εθεωρούντο εξαιρετικό γεγονός. Αντίθετα, στα τελευταία δεκαπέντε έτη 

έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διακυμάνσεις ορισμένων ποσοστιαίων 

μονάδων σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση να μη θεωρούνται απίθανο 

ενδεχόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 

τα βραχυχρόνια επιτόκια των ΗΠΑ διακυμάνθηκαν μεταξύ 5% και 18%, ενώ 

τα μακροχρόνια επιτόκια διακυμάνθηκαν μεταξύ 4% και 14%. Παρόμοιες 

διακυμάνσεις στα επιτόκια σημειώθηκαν και στις άλλες μεγάλες χώρες της 

Δύσης. 

Μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις βρίσκονται 

πολλές φορές επιβαρυμένες με ένα χαρτοφυλάκιο υποχρεώσεων το οποίο 

είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στις διακυμάνσεις (αυξήσεις) των επιτοκίων. 

Από την άλλη μεριά, οι αποταμιευτές διαθέτουν χαρτοφυλάκια τίτλων τα 

οποία είναι ευαίσθητα σε συνθήκες πτωτικής τάσης των επιτοκίων. Οι 

κίνδυνοι για όλους από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων είναι επομένως 

εμφανείς. 

Για τον οικονομικό διευθυντή μιας επιχείρησης, το πρώτο πρόβλημα 

είναι αν θα πρέπει να δανειστεί με σταθερό ή με μεταβλητό επιτόκιο. 

Ό π ω ς τονίστηκε στην υποδιαίρεση 3.2., όταν τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά 

και οι προβλέψεις συμφωνούν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται να 

μειωθούν, τότε η απόφαση είναι εύκολη και η επιλογή του δανεισμού με 

μεταβλητό επιτόκιο επιβεβλημένη. 

Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση ενός επενδυτικού 

οργανισμού ή μιας τράπεζας, όταν εξετάζουν τη δυνατότητα επέκτασης της 

δανειστικής τους δραστηριότητας σε διάφορες κατευθύνσεις. Σε περιόδους 

κατά τις οποίες τα επιτόκια έχουν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν 

δέχονται να δώσουν δάνεια με σταθερό επιτόκιο γιατί αυτό θα τους 
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προκαλούσε σημαντικές ζημιές όταν τα επιτόκια θα αυξάνονταν στο κοντινό 

ή το απώτερο μέλλον. Προτιμούν επομένως σε αυτή την περίπτωση τα 

δάνεια μεταβλητού επιτοκίου. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατάσταση δεν 

είναι τόσο ξεκάθαρη όπως παρουσιάζεται στα πιο πάνω. Για παράδειγμα, 

σε περιόδους όπως η σημερινή (1989), τα επιτόκια δεν είναι ούτε πάρα 

πολύ υψηλά ούτε πάρα πολύ χαμηλά. Επομένως, δεν είναι δυνατό να γίνουν 

ασφαλείς προβλέψεις για την κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσουν. 

Σε αυτή την περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο δανεισμού, τόσο από το 

δανειζόμενο όσο και από το δανειστή, δεν είναι καθόλου εύκολη. Οποιαδή

ποτε απόφαση και αν ληφθεί μπορεί εκ των υστέρων να αποδειχτεί 

ζημιογόνος για την επιχείρηση ή για τις τράπεζες που εμπλέκονται και για 

τους διάφορους επενδυτικούς οργανισμούς. Αν επιλεχθεί ο δανεισμός με 

μεταβλητό επιτόκιο, η επιχείρηση θα ωφεληθεί από οποιαδήποτε μείωση 

των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του δανείου αλλά θα υποστεί ζημιές, αν τα 

επιτόκια αυξηθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους δανειστές. 

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις, το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα έχει προωθήσει, ανάμεσα στις δύο ακραίες επιλογές των σταθερών 

και των μεταβλητών επιτοκίων, μια σειρά ενδιάμεσα χρηματοπιστωτικά 

μέσα και τεχνικές, για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις μη αναμενό

μενες εξελίξεις στα επιτόκια. Τα νέα αυτά μέσα είναι εμπορεύσιμα σε 

εξειδικευμένα χρηματιστήρια ή προσφέρονται στην εξωχρηματιστηριακή 

αγορά (OTC) και στη διατραπεζική αγορά χρήματος. Αυτά τα μέσα δίνουν 

στο δανειζόμενο τις ακόλουθες δυνατότητες : 

- Να καλύψει τις ανοικτές θέσεις του ως προς το επιτόκιο στην αγορά 

μελλοντικών χρηματοπιστωτικών συμβολαίων. 

- Να δανειστεί σε μεταβλητό επιτόκιο και να μετατρέψει το χρέος του 

1. Βλέπε Boris Antl (1988). 
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σε χρέος σταθερού επιτοκίου στην αγορά προθεσμιακών συμφωνιών ως προς 

το επιτόκιο. 

- Να καλύψει την ανοικτή του θέση στην αγορά προαιρετικών δικαιωμά

των δανεισμού σε συγκεκριμένο επιτόκιο. 

- Να δανειστεί σε μεταβλητό επιτόκιο και να χρησιμοποιήσει μια 

συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων για να μετατρέψει το χρέος του σε χρέος 

σταθερού επιτοκίου. 

- Να δανειστεί σε μεταβλητό επιτόκιο και να περιορίσει τα όρια 

διακύμανσης του επιτοκίου, χρησιμοποιώντας διάφορα ειδικά χρηματοπι

στωτικά μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά. 

Για να πραγματοποιηθούν οι επιδιώξεις αυτές των δανειστών και των 

δανειζομένων, οι χρηματοπιστωτικές αγορές στις αναπτυγμένες οικονομίες 

προσφέρουν μια σειρά χρηματοπιστωτικά μέσα, τόσο προς τους αποταμιευ

τές όσο και προς τους δανειζόμενους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η 

προθεσμιακή συμφωνία ως προς το επιτόκιο (forward rate agreement), τα 

μελλοντικά χρηματοπιστωτικά συμβόλαια (financial futures contracts), τα 

επιλεκτικά (προαιρετικά) δικαιώματα δανεισμού σε ένα συγκεκριμένο 

επιτόκιο (interest rate options), η ανταλλαγή επιτοκίων (interest rate swaps), 

οι ειδικές ομολογιακές εκδόσεις (special bond issues)1 κ.λπ. Στις τελευ

ταίες συμπεριλαμβάνονται οι προαιρετικά μετατρέψιμες ομολογίες (debt 

convertibles), τα παραστατικά δικαιώματα κτήσης ομολογιών (bond 

warrants), ομολογίες μετατρέψιμες χωρίς προαιρετικό δικαίωμα (droplock 

bonds), FRNs με ανώτατα και κατώτατα όρια επιτοκίων (capped FRNs και 

minimax FRNs) και τέλος ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (equity 

convertibles). 

Στη συνέχεια της παρούσας υποδιαίρεσης περιγράφονται αναλυτικά τα 

πιο βασικά από αυτά τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 161. 

280 



3.3.1. Οι αγορές μελλοντικών χρηματοπιστωτικών συμβολαίων 

(financial futures contracts) 

Είναι μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές στον τομέα της 

χρηματοδότησης1. Προέρχονται από τις αγορές μελλοντικών συμβολαίων 

αγοραπωλησίας εμπορευμάτων (commodity futures). 

Το χρηματοπιστωτικό μελλοντικό συμβόλαιο είναι ένας τύπος 

προθεσμιακού συμβολαίου. Ο κάτοχος του αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αγοράσει ή να πωλήσει μια προκαθορισμένη ποσότητα και ποιότητα ενός 

συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου , σε μια συγκεκριμένη περίοδο 

στο μέλλον και σε μια τιμή η οποία συμφωνείται με ανοικτή ανταλλαγή 

προσφορών (open outcry), σε ένα από τα εξειδικευμένα χρηματιστήρια3. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού χρηματοπιστωτικού 

1. Βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 163 και R. Harrington (1987). 
2. Για παράδειγμα, στο Διεθνές Χρηματιστήριο Μελλοντικών Χρηματο

πιστωτικών Συμβολαίων του Λονδίνου (LIFFE), προσφέρονται σήμερα τα 
εξής συμβόλαια: βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ομολογίες του αγγλικού 
Δημοσίου (short and long gilts), συμβόλαια για τα επιτόκια τριών μηνών στην 
αγορά ευρωδολαρίων (3-month eurodollar interest rates), συμβόλαια για τα 
επιτόκια τριών μηνών σε λίρες Αγγλίας και για τα κυριότερα νομίσματα, 
κυβερνητικές - ομολογίες της Ιαπωνίας, ομολογίες του αμερικανικού 
Δημοσίου. Ό λ α αυτά είναι συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με 
μεγάλη εμπορευσιμότητα στις διεθνείς αγορές και με σαφώς προσδιορισμέ
νη πιστωτική ποιότητα. 

3. Εξειδικευμένα χρηματιστήρια στους τομείς των μελλοντικών 
χρηματοπιστωτικών συμβολαίων (financial futures) και μελλοντικών 
προαιρετικών δικαιωμάτων (options) υπάρχουν σήμερα, εκτός από το 
Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, σε πολλές άλλες πόλεις του κόσμου, 
όπως στο Σίντνεϊ, το Χονγκ Κονγκ, τη Βερμούδα, το Κάνσας, το Παρίσι, τη 
Φιλαδέλφεια, το Τόκιο κ.λπ. Ή δ η ετοιμάζεται να τεθεί σε λειτουργία το 
χρηματιστήριο financial futures και options της Φρανκφούρτης, το οποίο 
αναμένεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς το LIFFE. Βλέπε The 
Banker (May 1988), σελ. 38. 
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συμβολαίου είναι τα ακόλουθα : 

- Αφορά πάντοτε μια συγκεκριμένη ποσότητα του χρηματοπιστωτικού 

μέσου στο οποίο αναφέρεται. Π.χ., στο London International Financial 

Futures Exchange (ή LIFFE), η ονομαστική αξία ενός μελλοντικού συμβο

λαίου ως προς το επιτόκιο σε αγγλικές λίρες, είναι 250.000 λίρες, ενώ η 

ονομαστική αξία ενός τρίμηνου συμβολαίου ως προς το επιτόκιο σε 

ευρωδολάρια, είναι 1 εκατ. δολ. 

- Αφορά ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο. Οι λεπτομέρειες 

του συμβολαίου αναφέρονται όχι μόνο στον τύπο του μέσου αλλά και στην 

ποιότητα του και στα βασικά του στοιχεία. 

- Η παράδοση των ποσών που αναφέρονται στο συμβόλαιο πρέπει να 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός καθορισμένου μήνα στο μέλλον. Για 

παράδειγμα, τα μελλοντικά συμβόλαια σε μακροχρόνιες ομολογίες του 

αγγλικού Δημοσίου (long gilt futures) είναι παραδοτέα τους μήνες Μάρτιο, 

Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. 

- Οι συναλλαγές σε μελλοντικά συμβόλαια πρέπει να πραγματοποιού

νται στην αίθουσα συναλλαγών ενός εξειδικευμένου χρηματιστηρίου και οι 

τιμές που προσδιορίζονται πρέπει να είναι αυτόματα διαθέσιμες σε όλους 

τους συμμετέχοντες στο χρηματιστήριο. 

- Αν και κάθε συμβόλαιο πρέπει να έχει έναν αγοραστή και έναν πωλητή 

προκειμένου να είναι εκτελεστέο, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

συμβόλαιο δεν εξασκούνται ανάμεσα στον αγοραστή και τον πωλητή, αλλά 

ανάμεσα στον κάθε έναν από αυτούς και την Υπηρεσία Διακανονισμών 

(Clearing House) του χρηματιστηρίου. 

Κάθε φορά που κλείνεται μια συμφωνία, η Υπηρεσία Διακανονισμών 

ενεργεί σαν το έτερο μέλος στη συναλλαγή για κάθε έναν από τους 

συμβαλλόμενους. Για τον αγοραστή του συμβολαίου, είναι ο πωλητής. Για 

1. Βλέπε R.A. Hutchison (1988). 
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τον πωλητή, είναι ο αγοραστής. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο κύριος 

σκοπός της ύπαρξης αυτής της υπηρεσίας, που είναι να εγγυάται την 

πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής, όπως ακριβώς συμφωνήθηκε στην 

αίθουσα συναλλαγών του χρηματιστηρίου. 

Η Υπηρεσία Διακανονισμών, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει 

σωστά το ρόλο της, απαιτεί τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον 

πωλητή του συμβολαίου να καταθέσουν σε αυτήν ένα αρχικό περιθώριο σε 

μετρητά ή σε ενέχυρο (ή σε εγγυητική επιστολή), σαν προστασία έναντι 

των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας μη ευνοϊκών μεταβολών 

στα επιτόκια για κάθε έναν από τους αντισυμβαλλόμενους. Το κατώτατο 

ποσό του αρχικού περιθωρίου προσδιορίζεται από αυτή την υπηρεσία και 

εξαρτάται από τη μεταβλητότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου στο οποίο 

αναφέρεται το μελλοντικό συμβόλαιο. 

- Οι δύο αντισυμβαλλόμενοι έχουν την υποχρέωση να διακανονίζουν σε 

καθημερινή βάση την επίπτωση στα αρχικά περιθώρια από τις ζημιές που 

προέρχονται από τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων στα 

οποία αναφέρονται τα συμβόλαια. 

Τα μελλοντικά συμβόλαια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σαν μηχανισμός 

προστασίας έναντι του κινδύνου από τη μεταβολή των επιτοκίων, γιατί το 

μόνο που χρειάζεται να κατατεθεί είναι το περιθώριο το οποίο αποτελεί 

ένα μικρό ποσοστό της ονομαστικής αξίας του μελλοντικού συμβολαίου (της 

τάξεως του 0,2% έως ΰ,?>%)1. 

Η τιμή ενός interest rate future προσδιορίζεται αφαιρώντας το συνεπα

γόμενο (implied) επιτόκιο από το 100. Έτσι, αν η τιμή ενός συμβολαίου 

είναι 90, τότε το συνεπαγόμενο επιτόκιο είναι 10. Μείωση στο επιτόκιο 

σημαίνει αύξηση της τιμής του συμβολαίου . 

1. Βλέπε R.A. Hutchison (1988). 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R.A. Hutchison (1988). 
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Το ακόλουθο παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό του τρόπου που 

λειτουργεί η αγορά μελλοντικών χρηματοπιστωτικών συμβολαίων : 

Μια επιχείρηση ανησυχεί για την επίδραση που μπορεί να έχει στη 

χρηματοοικονομική της κατάσταση μια μελλοντική αύξηση ή πτώση στα 

επιτόκια. Γι' αυτό αγοράζει ή πωλεί ένα συμβόλαιο διακανονισμού 

μελλοντικών επιτοκίων, προκειμένου να αντισταθμίσει οποιαδήποτε 

μελλοντική μεταβολή στα επιτόκια με την αντίστροφη μεταβολή στην τιμή 

του συμβολαίου. 

Πιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι η εταιρεία ξέρει το Σεπτέμβριο ότι 

θα χρειαστεί να δανειστεί τον επόμενο Δεκέμβριο 1 εκατ. λίρες Αγγλίας 

για τρεις μήνες. Η εταιρεία ανησυχεί ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν από 10% 

που ήταν το Σεπτέμβριο, σε 12% το Δεκέμβριο. Για το σκοπό αυτόν, πωλεί 

μελλοντικά συμβόλαια ώστε να καλυφθεί. Για να καλύψει το 1 εκατ. λίρες, 

η επιχείρηση πωλεί στο London International Financial Futures Exchange 

(LIFFE) τέσσερα συμβόλαια των 250.000 λιρών. Κάθε συμβόλαιο συνεπάγε

ται ένα περιθώριο (το οποίο προσδιορίζεται από το LIFFE) 1.500 λιρών. 

Επομένως, και ο αγοραστής και ο πωλητής του συμβολαίου θα πρέπει να 

καταθέσουν 6.000 λίρες στο κέντρο διακανονισμών του LIFFE. 

Το Νοέμβριο τα επιτόκια αυξάνουν πράγματι σε 12%. Αυτό σημαίνει ότι 

η αξία του συμβολαίου πέφτει κατά 0,02X250.000 και ότι η θέση του 

αγοραστή έχει χειροτερεύσει κατά 5.000 ενώ η θέση του πωλητή έχει 

καλυτερεύσει κατά 5.000. Η Υπηρεσία Διακανονισμού αυξάνει το περιθώριο 

της εταιρείας του πωλητή κατά 5.000 λίρες και μειώνει το περιθώριο του 

αγοραστή σε 1.000 λίρες. Ταυτόχρονα, ζητά από τον αγοραστή να αποκατα

στήσει το κατατεθειμένο περιθώριο στις 6.000 λίρες. 

Λίγο πριν λήξει το συμβόλαιο, ο αγοραστής και ο πωλητής συμφωνούν 

να κλείσουν τη θέση τους στην αγορά χωρίς να ανταλλάξουν το 1 εκατ. 

1. Βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 161. 
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λίρες. Η Υπηρεσία Διακανονισμού δίνει πίσω ,11.000 λίρες στον πωλητή και 

6.000 λίρες στον αγοραστή. Ο πωλητής είχε καταθέσει 6.000, άρα έχει 

κέρδος από τη συναλλαγή 5.000 λίρες. Ο αγοραστής είχε καταθέσει 11.000, 

επομένως έχει ζημιά από τη συναλλαγή 5.000 λίρες. Το κέρδος από την 

πώληση των μελλοντικών συμβολαίων (futures) αντισταθμίζει ακριβώς τη 

ζημιά από το πρόσθετο κόστος του δανεισμού λόγω της αύξησης των 

επιτοκίων. 

Οι πιο συχνοί χρήστες των interest rate futures δεν είναι οι επιχειρή

σεις αλλά οι τράπεζες και οι διευθυντές (managers) των θεσμικών ταμείων 

(institutional funds). Πολλοί οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων αρνούνται 

να δεχτούν την εργασία που χρειάζεται για τις απαραίτητες αναπροσαρμο

γές των περιθωρίων. Οι τράπεζες όμως χρησιμοποιούν τα interest rate 

futures για να καλύπτουν την ανοικτή τους θέση, όταν δεν καταφέρνουν να 

αντισταθμίζουν ακριβώς τις επενδύσεις τους με τις υποχρεώσεις τους1. 

Επίσης οι διευθυντές των θεσμικών ταμείων χρησιμοποιούν την προθεσμιακή 

αγορά επιτοκίων για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των οικονομικών τους 

αποδόσεων σε περιπτώσεις ουσιαστικής μείωσης των επιτοκίων. 

Η χρησιμοποίηση από τις τράπεζες της αγοράς των μελλοντικών 

συμβολαίων συνεπάγεται τη διόγκωση των εκτός ισολογισμού υποχρεώσεων 

τους και την αύξηση του κινδύνου από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αλλά 

πολλές τράπεζες ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν τα μελλοντικά συμβόλαια 

όχι για κερδοσκοπία, αλλά για την κάλυψη ανοικτών θέσεων και επομένως 

για αντιστάθμιση άλλων κινδύνων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι τράπεζες 

1. Η χρησιμοποίηση της αγοράς μελλοντικών χρηματικών συμβολαίων 
από τις τράπεζες έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στις 
αγορές των ΗΠΑ, τον Ιούνιο του 1983, 64 αμερικανικές τράπεζες και 47 
ξένες εμφάνιζαν ανοικτές θέσεις σε ένα τουλάχιστον από τα μελλοντικά 
συμβόλαια που ήταν εμπορεύσιμα στην αγορά. Μεταξύ διάφορων συμβολαί
ων, το πιο δημοφιλές ήταν το μελλοντικό συμβόλαιο για τρίμηνες καταθέ
σεις ευρωδολαρίων. Βλέπε R. Harrington (1987), σελ. 80. 
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χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών χρηματικών συμβολαίων ως 

υποκατάστατο της ενδοτραπεζικής αγοράς χρήματος. Με αυτό τον τρόπο, 

περιορίζουν σε κάποιο βαθμό τη διόγκωση του ενεργητικού τους και δεν 

αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς που επιβάλλει το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων. 

Στο Σικάγο και αλλού ένας απαραίτητος παράγοντας στην προθεσμιακή 

αγορά επιτοκίων είναι μια ομάδα κερδοσκόπων, οι οποίοι είναι γνωστοί ως 

τοπικοί παράγοντες (locals). Αν και οι προθεσμιακές αγορές είναι χρήσιμες 

για εκείνους που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της αξίας των χρηματικών 

περιουσιακών τους στοιχείων και των δανειακών τους υποχρεώσεων, 

παρέχουν, εκτός από αυτά, και τη δυνατότητα αποκόμισης σημαντικών 

κερδών με μικρά σχετικά αρχικά κεφάλαια1. Δεδομένου ότι το μόνο που 

απαιτείται είναι η κατάθεση του περιθωρίου, το κέρδος ή η ζημιά, που 

1. Βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 165. 
Τελευταία (πρώτο εξάμηνο του 1988), ξεσηκώθηκε στις ΗΠΑ ένας 

μεγάλος θόρυβος γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των εξειδικευμένων 
χρηματιστηρίων του Σικάγου, στους τομείς των μελλοντικών χρηματοπιστω
τικών συμβολαίων και των options. Κύρια κατηγορία, η οποία ερευνάται από 
το FBI, είναι ότι πολλοί χρηματιστές στα χρηματιστήρια αυτά, καταφεύγουν 
σε παράνομες ενέργειες για την αποκόμιση ιδίου οφέλους σε βάρος των 
πελατών τους. Ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα αδικήματα, είναι και το 
ακόλουθο: 

Επειδή οι χρηματιστές έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν στο 
χρηματιστήριο αγοράζοντας και πωλώντας μελλοντικά συμβόλαια τόσο για 
δικό τους λογαριασμό όσο, και κυρίως, για λογαριασμό των πελατών τους, 
τους δίνονται πολλές ευκαιρίες να αποκομίσουν παράνομα κέρδη φροντίζο
ντας να ικανοποιήσουν πρώτα τις δικές τους ανάγκες και μετά να εκτελέ
σουν τις παραγγελίες των πελατών τους. Έτσι, όταν έχουν στα χέρια τους 
μια μεγάλη παραγγελία αγοράς, η οποία, όπως υπολογίζουν, θα επηρεάσει 
αυξητικά την αγορά, αγοράζουν αυτοί πρώτοι στη χαμηλότερη τιμή και μετά 
εκτελούν την παραγγελία. Το αντίστροφο συμβαίνει προφανώς όταν έχουν 
στα χέρια τους παραγγελίες πώλησης. Για περισότερες λεπτομέρειες, 
βλέπε Katharina Campbell (8-3-1989). 
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μπορεί να επιτευχθεί ως ποσοστό αυτού του περιθωρίου, είναι τις περισσό

τερες φορές τεράστιο. Προσπαθώντας να επωφεληθούν από αυτές τις 

κερδοσκοπικές ευκαιρίες, οι κερδοσκόποι (locals) προσφέρουν την αναγκαία 

ρευστότητα στην αγορά, χωρίς την οποία η σωστή λειτουργία της αγοράς 

θα ήταν αδύνατη . 

3.3.2. Η προθεσμιακή συμφωνία ως προς το επιτόκιο (forward rate 

agreement) 

Η ανάπτυξη της αγοράς προθεσμιακών συμφωνιών ως προς το επιτόκιο 

άρχισε από την ανάγκη που δημιουργήθηκε, στην εποχή των μεγάλων 

διακυμάνσεων στα επιτόκια, για κάλυψη του κινδύνου από αυτές τις 

διακυμάνσεις, τόσο των καταθετών όσο και των δανειζομένων, στις αγορές 

ευρωνομισμάτων αλλά και στις εγχώριες αγορές των αναπτυγμένων χωρών. 

Η συμφωνία αυτή είναι παρόμοια με τα μελλοντικά συμβόλαια διακανονι

σμού των επιτοκίων (interest rate futures). Χρησιμοποιείται κυρίως από τις 

τράπεζες την τελευταία εξαετία (1984-1990) οπότε γνώρισε σημαντική 

ανάπτυξη. Υπολογίζεται ότι ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών σε αυτό το 

χρηματοπιστωτικό μέσο στο Λονδίνο, φτάνει τα 4 δισ. δολ., τα 500 εκατ. 

μάρκα και τα 500 εκατ. αγγλικές λίρες2. 

Είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για το επιτόκιο που θα 

πρέπει να πληρωθεί σε μια νοητή κατάθεση προθεσμίας, η οποία έχει 

καθοριστεί να αρχίσει σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Στη 

συμφωνία αυτή προσδιορίζονται εκ των προτέρων το επιτόκιο για το 

δανειζόμενο, και για το δανειστή, η περίοδος του δανείου η οποία αρχίζει 

σε κάποια μελλοντική ημερομηνία και το ποσό του δανείου. Έτσι, μια 

1. Βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 166. 
2. Βλέπε R.D. Bown (1988), σελ. 219. 
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τράπεζα μπορεί να συμφωνήσει να πληρώσει σε μια άλλη ένα επιτόκιο 8% 

ετησίως, για μια τρίμηνη κατάθεση ενός συγκεκριμένου ποσού, αρχίζοντας 

σε μια ημερομηνία έξι μηνών μετά από σήμερα. Ό τ α ν φτάσει η ημερομηνία 

που έχει καθοριστεί, συνήθως δεν πραγματοποιείται η παράδοση της 

κατάθεσης, αλλά λαβαίνει χώρα ένας διακανονισμός μεταξύ των τραπεζών 

και πληρωμή από το χαμένο προς τον κερδισμένο, ενός ποσού, το ύψος του 

οποίου προσδιορίζεται από την κατεύθυνση και το μέγεθος της μεταβολής 

των επιτοκίων σε σχέση με το επίπεδο βάσης που έχει συμφωνηθεί. Βέβαια, 

υπάρχουν και συμφωνίες στις οποίες πραγματοποιείται και η παράδοση του 

ονομαστικού ποσού της κατάθεσης ή του δανείου (forward agreements)1. 

Εκτός από τα πιο πάνω, η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά 

για να καλυφθούν επιχειρήσεις που έχουν ήδη δανειστεί σημαντικά ποσά με 

μεταβλητό επιτόκιο και δεν θα ήθελαν να δουν το επιτόκιο αυτό να ανέβει 

πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο 2 . 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει ένα μακροχρό

νιο τραπεζικό δάνειο στο οποίο πληρώνει τόκο με ένα μεταβλητό ποσοστό, 

αναπροσαρμοζόμενο κάθε έξι μήνες. Στην αρχή του 1989 η επιχείρηση 

αποφασίζει ότι δεν θα ήθελε να πληρώσει τόκο στο δάνειο μεγαλύτερο από 

20% κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου αυτού του έτους. Για το λόγο 

αυτόν προωθεί μια προθεσμιακή συμφωνία ως προς το επιτόκιο με την 

τράπεζα της. Ό τ α ν φτάσει η 1η Ιουλίου και το εξαμηνιαίο επιτόκιο στην 

αγορά έχει ανέβει, π.χ., στο 22%, τότε η τράπεζα πληρώνει στην επιχείρη

ση 2% για να αποκαταστήσει το κόστος δανεισμού της επιχείρησης στο 

επιθυμητό 20%. Αν όμως το επιτόκιο πέσει στο 18%, τότε η επιχείρηση 

πληρώνει στην τράπεζα τη διαφορά 2%. 

Σε αντίθεση με τα μελλοντικά χρηματοπιστωτικά συμβόλαια, τα οποία 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 161. 
2. Βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 161. 
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έχουν αυστηρά καθορισμένες ημερομηνίες διακανονισμού, οι προθεσμιακές 

συμφωνίες ως προς το επιτόκιο μπορούν να συμφωνηθούν για οποιαδήποτε 

ημερομηνία στο μέλλον και για οποιαδήποτε περίοδο. Αλλά οι πιο 

συνηθισμένες περίοδοι είναι αυτές που αρχίζουν ένα, δύο, τρεις ή έξι μήνες 

από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας. 

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των FRAs είναι ότι δεν απαιτείται 

η καταβολή των αρχικών περιθωρίων όπως στην περίπτωση των μελλοντικών 

χρηματοπιστωτικών συμβολαίων. 

Για τους επιχειρηματικούς πελάτες των τραπεζών, οι FRAs προσφέρουν 

ορισμένες πρόσθετες ευκαιρίες, καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα να 

εξασφαλίσουν ένα σχετικά μεσοχρόνιο επιτόκιο (μέχρι δύο έτη), έστω και 

αν τα ισχύοντα προγράμματα δανειοδότησης τους δεν προβλέπουν δάνεια 

μεγαλύτερα των έξι μηνών. Αυτό μπορεί να γίνει με δανεισμό σύμφωνα με 

τα υπάρχοντα προγράμματα για έξι μήνες, με ταυτόχρονη αγορά προθεσμια

κών συμβολαίων ως προς το επιτόκιο για δανεισμό έξι μηνών για το 

υπόλοιπο διάστημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο πιστωτικός κίνδυνος για 

την τράπεζα από μια FRA είναι χαμηλότερος από τον πιστωτικό κίνδυνο 

ενός κανονικού δανείου . 

3.3.3. Τα προαιρετικά δικαιώματα δανεισμού σε συγκεκριμένο 

επιτόκιο (interest rate options) 

Είναι μια προωθημένη μορφή των προθεσμιακών συμφωνιών ως προς το 

επιτόκιο (forward rate agreements). Ο αγοραστής ενός option αγοράζει το 

δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να δανείσει ή να δανειστεί σε ένα 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R.D. Bown (1988), σελ. 220. 
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εγγυημένο επιτόκιο . Ως ανταμοιβή ο πωλητής του option παίρνει μια 

προμήθεια η οποία συνήθως πληρώνεται κατά τη στιγμή της αγοραπωλησί

ας. Την ημέρα που λήγει το option έγκειται στη διάθεση του αγοραστή το 

αν θα ασκήσει το δικαίωμα να δανείσει ή να δανειστεί στο εγγυημένο 

επιτόκιο. Αυτό βέβαια θα γίνει αν ο αγοραστής το βρίσκει κερδοφόρο να 

ασκήσει το δικαίωμα του. Η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να υποστεί ο 

αγοραστής ενός option είναι η απώλεια της προμήθειας που έχει καταβάλει 

κατά την αγορά. Το μέγεθος αυτής της προμήθειας εξαρτάται από τρεις 

παράγοντες: από την υπάρχουσα σχέση στο επιτόκιο που εγγυάται το 

option και στο επιτόκιο της αγοράς, από το χρόνο που απομένει μέχρι την 

ημερομηνία λήξης του option και από την εκτίμηση του πωλητή του option 

σχετικά με την εξέλιξη των επιτοκίων2. 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες προαιρετικών δικαιωμάτων (options). 

Το δικαίωμα αγοράς (call option) και το δικαίωμα πώλησης (put option). 

Στην περίπτωση μας, ένα call option δίνει το δικαίωμα στον αγοραστή να 

αγοράσει σε μια μελλοντική ημερομηνία ένα συγκεκριμένο χρηματικό 

περιουσιακό στοιχείο (π.χ., μια τρίμηνη μελλοντική κατάθεση σε ευρωδο-

λάρια), στο συγκεκριμένο επιτόκιο που έχει καθοριστεί. Το αντίστροφο 

συνεπάγεται ένα put option. 

Ο κάτοχος ενός call option ωφελείται όταν τα επιτόκια της αγοράς 

1. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν διάφοροι τύποι προαιρετικών 
δικαιωμάτων. Δικαιώματα σε μετοχές, δικαιώματα σε ομολογίες, δικαιώμα
τα σε προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα σε χρηματιστηριακούς δείκτες, 
δικαιώματα ξένου συναλλάγματος. Τα τελευταία θα εξεταστούν αναλυτικότε
ρα πιο κάτω. Ο αγοραστής του option σε όλες τις περιπτώσεις πληρώνει 
μια προμήθεια για να αποκτήσει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει 
κάποιο από τα πιο πάνω στοιχεία, μόνο αν αυτό είναι συμφέρον για τον ίδιο. 

2. Υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά με τον τρόπο υπολογι
σμού της τιμής ενός option. Βλέπε, για παράδειγμα, J.C. Cox, Stephen Α. 
Ross and Mark Pubinstein (September 1979). 
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πέσουν, γιατί τότε αυξάνει η αξία του χρηματικού περιουσιακού στοιχείου 

που έχει το δικαίωμα να αγοράσει. To option του επιτρέπει να απολαμβά

νει, από μια τρίμηνη κατάθεση σε ευρωδολάρια που έχει προαγοράσει, 

επιτόκιο υψηλότερο από εκείνο που θα απολάμβανε αν δεν είχε αγοράσει 

το μελλοντικό συμβόλαιο πάνω στο οποίο ήταν προσαρμοσμένο το option, 

δηλαδή από το επιτόκιο της αγοράς. Αντίθετα, ο κάτοχος ενός put option, 

δηλαδή δικαιώματος να πωλήσει σε μια μελλοντική ημερομηνία ένα 

συγκεκριμένο χρηματικό περιουσιακό στοιχείο (να δανειστεί ένα συγκεκρι

μένο ποσό) σε ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, ωφελείται όταν τα επιτόκια της 

αγοράς αυξηθούν. Τότε, το κόστος δανεισμού του θα είναι μειωμένο, σε 

σχέση με αυτό που θα ήταν αν δεν είχε αγοράσει το μελλοντικό συμβόλαιο 

πάνω στο οποίο είναι προσαρμοσμένο το option. 

Η περίοδος μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί ένα προαιρετικό 

δικαίωμα, εξαρτάται από τον τύπο του. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι option: 

Το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό. Ο αγοραστής ενός αμερικανικού option 

έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα του οποτεδήποτε πριν από την 

ημερομηνία λήξης. Ο αγοραστής ενός ευρωπαϊκού option έχει το δικαίωμα 

να το ασκήσει μόνο κατά την ημερομηνία λήξης ή σε μια μικρή περίοδο 

πριν από τη λήξη1. 

Ένα χαρακτηριστικό put option μπορεί να περιγραφεί από ένα απλό 

παράδειγμα: Μια εταιρεία αγοράζει ένα τρίμηνο option να δανειστεί 1 

εκατ. λίρες με επιτόκιο 10% για τρεις μήνες. Κατά την περίοδο που 

πωλείται το option, το επιτόκιο είναι 10% και ο πωλητής επιβάλλει μια 

προμήθεια 1% ετησίως, δηλαδή 0,25% το τρίμηνο. 

Αν κατά το τέλος της τρίμηνης περιόδου τα επιτόκια έχουν αυξηθεί σε 

12%, ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα. Δανειζόμενος κατά 2% φτηνότερα 

από ό,τι αν δεν είχε αγοράσει το option, κερδίζει (5.000-2.500 =) 2.500 

1. Βλέπε Q.E.D. (September 1988) και J. Walmsley (1988). 
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λίρες. Αν κατά το τέλος της περιόδου τα επιτόκια έχουν μειωθεί κάτω από 

το 10%, τότε ο αγοραστής δεν ασκεί το option και έχει ζημιά 2.500 λίρες, 

όση ήταν η τιμή αγοράς του option. 

Η αξία ενός option καθορίζεται από το κέρδος που επιτυγχάνει ο 

αγοραστής από τη μεταβολή των επιτοκίων. Στο παράδειγμα όπου το 

επιτόκιο αυξάνεται σε 12%, το κέρδος είναι 5.000 λίρες. Επομένως, σε αυτή 

την περίπτωση η αξία του option είναι 5.000 λίρες. 

Αν κατά τη λήξη του option το επιτόκιο είναι υψηλότερο από αυτό που 

έχει καθοριστεί (10% στο πιο πάνω παράδειγμα), τότε λέγεται ότι το 

option έχει εσωτερική (intrinsic) αξία. Στη διεθνή γλώσσα το option είναι 

"in the money". Αν το επιτόκιο είναι ίσο με αυτό που έχει καθοριστεί, τότε 

η εσωτερική αξία του option είναι μηδέν και το option λέγεται ότι είναι "at 

the money". Τέλος, αν το επιτόκιο που θα προκύψει είναι χαμηλότερο από 

αυτό που έχει καθοριστεί, το option λέγεται ότι είναι "out of money"1. 

Κατά τη λήξη του option ο πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει στον 

αγοραστή μόνο το κέρδος που προκύπτει από την τυχόν αύξηση των 

επιτοκίων. Από εκεί και πέρα ο αγοραστής μπορεί να δανειστεί τα χρήματα 

που χρειάζεται με το ισχύον επιτόκιο από την αγορά - αν βέβαια χρειάζεται 

πραγματικά αυτά τα χρήματα. Γιατί μπορεί να αγόρασε το option απλώς και 

μόνο επειδή προέβλεπε, με κάποια βεβαιότητα, αύξηση των επιτοκίων. Σε 

αυτή την περίπτωση, με κεφάλαιο 2.500 λίρες, κέρδισε μέσα σε τρεις μήνες 

άλλες 2.500 λίρες. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση του κεφαλαίου του ήταν, σε 

ετήσια βάση, 400%. Αν βέβαια δεν είχε προβλέψει σωστά την πορεία των 

επιτοκίων, ο αγοραστής του option θα μπορούσε να είχε χάσει μέσα σε 

τρεις μήνες τις 2.500 λίρες που έδωσε για να το αγοράσει. 

Μετά την κρίση του Οκτωβρίου του 1987, οι αγορές συμβολαίων 

προαιρετικών δικαιωμάτων αντιμετώπισαν μια μεγάλη κρίση επί αρκετούς 

1. Βλέπε Q.E.D. (September 1988) και J. Walmsley (1988). 
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μήνες. Έγιναν τότε ορισμένες εντυπωσιακές αποκαλύψεις. Για παράδειγμα, 

ένας βοηθός λογιστή με μισθό 6.000 λίρες το χρόνο αποκαλύφθηκε ότι είχε 

χάσει 1 εκατ. λίρες από αγοραπωλησίες options σε μετοχές 1 . Παρόλα 

αυτά, η αγορά προαιρετικών δικαιωμάτων έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, 

ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, και αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με 

γρήγορους ρυθμούς2. 

3.3.4. Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) 

Οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps) αποτελούσαν πριν από μερικά χρόνια 

αποκλειστικά προϊόντα, φτιαγμένα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες λίγων 

εξειδικευμένων πελατών ή συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών3. Την 

τελευταία όμως επταετία (1983-1990) η αγορά συμφωνιών ανταλλαγής έχει 

καταστεί ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους και εξελισσόμενους 

τομείς στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Το μέγεθος αυτής της 

αγοράς εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί από 5 δισ. δολ. το 1982 σε 400 δισ. δολ. 

στα τέλη του 1987 . Σήμερα η προσφορά υπηρεσιών swaps αποτελεί μια 

σπουδαία πηγή ελεύθερου εισοδήματος για τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Michael Prest (February 1988). 
2. Βλέπε Q.E.D (September 1988). 
3. Οι πρώτες συμφωνίες ανταλλαγής αφορούσαν ανταλλαγές νομισμάτων 

(currency swaps), τα οποία ήταν δημοφιλή στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Συνίσταντο 
στην ανάληψη παράλληλων δανείων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων 
των αγγλικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Λόγω της απαγόρευσης 
δανεισμού από την εγχώρια αγορά για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων 
τους στο εξωτερικό, οι αγγλικές επιχειρήσεις δανείζονταν στις διεθνείς 
αγορές σε ξένα νομίσματα και εκ των υστέρων μετέτρεπαν την εξυπηρέτη
ση του χρέους τους σε λίρες με μια ανταλλαγή νομισμάτων. Βλέπε G.M.S. 
Hammond (February 1987). 

4. Βλέπε G.M.S. Hammond (February 1987). 
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Μια συμφωνία ανταλλαγής (swap) είναι μια δοσοληψία με την οποία δύο 

μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν δύο προκαθορισμένες σειρές πληρωμών οι 

οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι swap, που προσδιορί

ζουν τις πιο συνηθισμένες συμφωνίες ανταλλαγών και οι οποίοι αποτελούν 

τη βάση άλλων, περισσότερο περίπλοκων τύπων. Οι τύποι αυτοί είναι οι 

ακόλουθοι1: 

- Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων. Είναι συμβόλαια ανάμεσα σε δύο 

μέρη με τα οποία συμφωνείται η ανταλλαγή της σειράς των πληρωμών ενός 

δανείου σταθερού επιτοκίου με τη σειρά των πληρωμών ενός ισόποσου 

δανείου μεταβλητού επιτοκίου. To swap μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για 

να μετατρέψει τη φύση ενός δανείου, π.χ., από δάνειο σταθερού επιτοκίου 

σε δάνειο μεταβλητού επιτοκίου, είτε σαν μια αυτόνομη χρηματοπιστωτική 

συναλλαγή. 

- Βασικές συμφωνίες ανταλλαγής (basic swaps). Αυτά ονομάζονται και 

floating/floating swaps. Στην περίπτωση αυτή, μια σειρά πληρωμών απο ένα 

δάνειο μεταβλητού επιτοκίου το οποίο υπολογίζεται με κάποια συγκεκριμέ

νη βάση (π.χ., το LIBOR σε δολ.), ανταλλάσσεται με μια σειρά πληρωμών 

από ένα άλλο δάνειο, επίσης μεταβλητού επιτοκίου, το οποίο όμως 

υπολογίζεται με κάποια άλλη βάση (π.χ., το επιτόκιο των εμπορικών 

ομολογιών σε μια συγκεκριμένη αγορά). 

- Συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων (currency swaps). Είναι ένα 

συμβόλαιο ανάμεσα σε δύο μέρη να ανταλλάξουν μια σειρά πληρωμών 

εκφρασμένων σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα, με μια άλλη σειρά πληρωμών 

εκφρασμένη σε ένα άλλο νόμισμα. Οι συμφωνίες αυτές, οι οποίες αναλύονται 

πιο κάτω, διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: 

i. Τις συμφωνίες ανταλλαγής σταθερών επιτοκίων σε διαφορετικά 

1. Βλέπε G.M.S. Hammond (February 1987). 
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νομίσματα (fixed/fixed currency swaps). Ανταλλαγή μιας σειράς πληρωμών 

τόκων από ένα δάνειο σναθερού επιτοκίου εκφρασμένων σε ένα συγκεκριμέ

νο νόμισμα, με μια άλλη σειρά πληρωμών τόκων από ένα δάνειο, επίσης 

σταθερού επιτοκίου, εκφρασμένων όμως σε ένα άλλο νόμισμα. 

ii. Τις μεικτές συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων 

(cross-currency interest rate swaps). Συνδυασμός συμφωνίας ανταλλαγής 

επιτοκίων και συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων. 

- Συμφωνίες ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων (asset swaps). Οι 

συμφωνίες ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, ή συνθετικοί τίτλοι, 

συνδυάζουν ένα περιουσιακό στοιχείο και μια συμφωνία ανταλλαγής. Ένα 

περιουσιακό στοιχείο σταθερής απόδοσης ανταλλάσσεται με ένα άλλο 

περιουσιακό στοιχείο μεταβλητής απόδοσης, εκφρασμένο είτε στο ίδιο είτε 

σε διαφορετικό νόμισμα. 

Η βασική ιδέα πίσω από μια ανταλλαγή επιτοκίων είναι ότι δύο 

δανειζόμενοι συγκεντρώνουν χρήματα χωριστά σε δύο διαφορετικές αγορές 

και στη συνέχεια συμφωνούν να πληρώσουν ο ένας τους τόκους του άλλου. 

Ό π ω ς τονίστηκε πιο πάνω, πολλές φορές η δοσοληψία είναι πολύ πιο 

περίπλοκη και μπορεί να συμπεριλαμβάνει διάφορα νομίσματα και πολλούς 

δανειζόμενους, με μια τράπεζα στη μέση η οποία γνωρίζει και χειρίζεται 

όλες τις λεπτομέρειες. 

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους δύο δανειζόμενοι το 

βρίσκουν συμφέρον να πληρώσουν ο ένας τους τόκους του άλλου: 

- Ο πρώτος, είναι η διαφορά που υπάρχει στις διάφορες αγορές στην 

εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας διάφορων πελατών. 

- Ο δεύτερος, είναι η διαφορετική αντίληψη των αντισυμβαλλομένων ως 

προς τις μελλοντικές εξελίξεις των επιτοκίων. 

Γενικά οι δανειζόμενοι εκμεταλλεύονται τις ατέλειες των διάφορων 

αγορών και το συγκριτικό πλεονέκτημα που συνήθως κατέχει καθένας από 

αυτούς, σε κάποια από τις παρεμβαλλόμενες αγορές. 
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Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων 

αναπτύχθηκαν σαν ένα μέσο για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές που 

υπήρχαν ανάμεσα στην αγορά ομολογιών και στην αγορά βραχυπρόθεσμων 

πιστώσεων, οι οποίες οφείλονταν στη διαφορετική θεώρηση της πιστοληπτι

κής ικανότητας μιας επιχείρησης από τους επενδυτές σε ομολογίες και από 

τις τράπεζες. Οι συμφωνίες αυτές λάβαιναν χώρα συνήθως μεταξύ εταιρειών 

και τραπεζών. Στην περίοδο μετά το 1981 οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα 

να δανείζονται με σχετική ευκολία στη διεθνή αγορά ομολογιών σε σταθερά 

επιτόκια. Επιθυμούσαν όμως να δανειστούν με μεταβλητό επιτόκιο για να 

καλύψουν περιουσιακά τους στοιχεία τα οποία είχαν επίσης διακανονιστεί 

με μεταβλητό επιτόκιο. Από την άλλη μεριά, πολλές επιχειρήσεις ήταν λίγο 

γνωστές στη διεθνή αγορά ομολογιών, αλλά απολάμβαναν υψηλό βαθμό 

πιστοληπτικής ικανότητας από το τραπεζικό σύστημα όπου μπορούσαν να 

δανείστούν με μεταβλητό επιτόκιο. Επιθυμούσαν όμως να δανειστούν με 

σταθερό επιτόκιο για να καλύψουν μακροχρόνιες επενδύσεις τους. 

Με βάση τα πιο πάνω, υπήρχε μετά το 1981 σημαντικό έδαφος για 

προώθηση συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων. Με τις συμφωνίες αυτές, και 

οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να μειώσουν σημαντικά το 

κόστος χρηματοδότησης τους1. 

1. Ας υποθέσουμε ότι μια τράπεζα Α θέλει να δανειστεί 50 εκατ. δολ. με 
διακυμαινόμενο επιτόκιο. Έ χ ε ι τη δυνατότητα να δανειστεί κατευθείαν από 
την αγορά με επιτόκιο ίσο με το LIBOR. Από την άλλη μεριά, μια 
επιχείρηση Β θέλει να δανειστεί το ίδιο ποσό αλλά με σταθερό επιτόκιο. 
Επειδή όμως δεν είναι πολύ γνωστή στην αγορά ομολογιών, θα μπορούσε 
να πωλήσει το ομολογιακό της δάνειο μόνο με ένα επιτόκιο τουλάχιστον 
11,75%. Εκτός από τα πιο πάνω, η τράπεζα Α απολαμβάνει στη διεθνή 
αγορά ομολογιών σταθερού επιτοκίου τον υψηλότερο βαθμό πιστοληπτικής 
ικανότητας, AAA. Μπορεί επομένως να εκδώσει ένα ομολογιακό δάνειο σε 
αυτή την αγορά με τους καλύτερους δυνατούς όρους, δηλαδή επιτόκιο 10%. 
Επιλέγει αυτή τη δεύτερη μέθοδο χρηματοδότησης προσβλέποντας σε μια 
ανταλλαγή επιτοκίων. 
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Σήμερα υπάρχει και δευτερογενής αγορά ανταλλαγής επιτοκίων στην 

οποία οι δανειζόμενοι μπορούν να αντιστρέψουν μια προηγούμενη 

ανταλλαγή. Η αγορά αυτή όμως παραμένει ακόμα σχετικά ρηχή και δεν 

ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των επενδυτών, εκτός ίσως από τις 

αγορές των ΗΠΑ. 

Οι τράπεζες συμμετέχουν στην αγορά ανταλλαγής επιτοκίων είτε σαν 

πρωταγωνιστές (swap principals), οπότε προσφέρουν την υπηρεσία με δική 

τους ευθύνη, είτε σαν μεσάζοντες, οπότε απλώς συμβάλλουν στο να φέρουν 

σε επαφή δύο μέρη τα οποία επιθυμούν να ανταλλάξουν τα επιτόκια μέρους 

των χρεών τους είτε, τέλος, προσφέρουν την υπηρεσία σαν πρωταγωνιστές 

Αντίθετα, η επιχείρηση Β θεωρεί το κόστος δανεισμού της από την 
αγορά ομολογιών σταθερού επιτοκίου απαγορευτικό και γι' αυτό καταφεύγει 
στην τραπεζική αγορά όπου μπορεί να δανειστεί τα 50 εκατ. δολ. με 
επιτόκιο 0,5% πάνω από το LIBOR. 

Στη συνέχεια και η τράπεζα Α και η επιχείρηση Β προωθούν μια 
συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων με μια άλλη τράπεζα (swap bank) η οποία 
παίζει το ρόλο του μεσάζοντα. 

Η εταιρεία Β πληρώνει στην τράπεζα Σ (swap bank) σταθερό επιτόκιο 
10,75% και πληρώνεται με μεταβλητό επιτόκιο ίσο με το LIBOR. Με αυτό 
τον τρόπο, μετατρέπει την υποχρέωση της μεταβλητού επιτοκίου σε 
υποχρέωση σταθερού επιτοκίου συνολικού ύψους 10,75 + 0,5=11,25. Αυτό 
είναι κατά 0,5% χαμηλότερο από εκείνο που θα επετύγχανε η επιχείρηση, 
αν δανειζόταν κατευθείαν στην αγορά ομολογιών. 

Η τράπεζα Α πληρώνει στην τράπεζα Σ μεταβλητό επιτόκιο ίσο με το 
LIBOR και πληρώνεται σταθερό επιτόκιο ίσο με 10,50%. Αυτό σημαίνει ότι 
η τράπεζα Α μετατρέπει την υποχρέωση της σταθερού επιτοκίου σε 
υποχρέωση μεταβλητού επιτοκίου ίσου με το LIBOR μείον 0,5%. Κερδίζει 
δηλαδή 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως ως μείωση του κόστους δανεισμού 
της, σε σχέση με το κόστος που θα επετύγχανε αν δανειζόταν κατευθείαν 
από την αγορά σε μεταβλητό επιτόκιο. 

Στο πιο πάνω παράδειγμα υπάρχει και ένα ποσοστό 0,25% ετησίως, το 
οποίο κερδίζει ως προμήθεια η μεσολαβούσα τράπεζα. Η προμήθεια αυτή 
αποζημιώνει την τράπεζα για τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε G.M.S. Hammond (February 1987). 
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μόνο όταν σε κάθε περίπτωση έχουν στη διάθεση τους μια αντισταθμιστική 

συναλλαγή . 

Οι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζουν όσοι συμμετέχουν σε αυτή την 

αγορά εξαρτώνται από το συγκεκριμένο ρόλο που παίζουν, σαν διαμεσολα

βητές, σαν τελικοί χρήστες ή σαν μεσάζοντες. Για ένα διαμεσολαβητή 

(broker), από τη στιγμή που θα πληρωθεί την προμήθεια για την προσφορά 

του να φέρει σε επαφή τα δύο μέρη, δεν υπάρχει πρόσθετος κίνδυνος. Οι 

πρωταγωνιστές όμως στη συμφωνία ανταλλαγής, είτε είναι τελικοί χρήστες 

1. Το παράδοξο είναι ότι ενώ τα swaps είναι μηχανισμοί οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται και μειώνουν τις ατέλειες της αγοράς, τα αρχικά swaps 
ήταν από το σχεδιασμό τους αντιοικονομικά. Ήταν απλώς συνδυασμένες 
δοσοληψίες στις οποίες η μεσολαβούσα τράπεζα έφερνε σε επαφή δύο 
αντισυμβαλλόμενους (τελικούς χρήστες), με την επιδίωξη να συνδυάσει τις 
απαιτήσεις τους. Μέχρι πρόσφατα, η τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να 
συνάπτει χωριστά συμβόλαια με τον κάθε τελικό χρήστη, λειτουργώντας σαν 
πρωταγωνιστής και στα δύο swaps, επιβάλλοντας ένα περιθώριο διαμεσολά
βησης και πιθανόν μια προμήθεια για τη σύναψη της συμφωνίας. 

Η εγκατάλειψη των συνδυασμένων δοσοληψιών (matched deals) άρχισε 
στην αγορά ανταλλαγής επιτοκίων σε δολάρια, όπου οι τράπεζες ανέπτυξαν 
τεχνικές με τις οποίες υπέγραφαν συμφωνίες με μόνο έναν αντισυμβαλλόμε
νο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να καλύψουν το άνοιγμα αγοράζοντας μια 
προσωρινή κάλυψη στην αγορά ομολογιών, ή στην αγορά μελλοντικών 
συμβολαίων, μέχρις ότου ένα αντισταθμιστικό swap πέσει στα χέρια τους. 

Αυτή η διαδικασία ονομάστηκε "αποθήκευση" (warehousing) και είναι 
πολύ συνηθισμένη στην αγορά ανταλλαγής επιτοκίων σε δολάρια από το 
1984. Πολλά ιδρύματα λειτουργούν σαν εμπορικές εταιρείες (market 
makers) για το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο. Υπάρχουν πολύ 
λιγότεροι market makers στις αγορές συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων σε 
άλλα νομίσματα, και μέχρι σήμερα μόνο λίγες τράπεζες λειτουργούν σαν 
δημιουργοί αγοράς (market makers) στις αγορές των συμφωνιών ανταλλαγής 
νομισμάτων. Τα swaps, τα οποία αφορούν λιγότερο εμπορεύσιμα νομίσματα, 
ακόμα και σήμερα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο του αυτόματου 
συνδυασμού των αντίθετων απαιτήσεων δύο αντισυμβαλλομένων. Η τράπεζα 
δεν αναλαμβάνει ένα swap, αν δεν βρεί πρώτα κάποιο άλλο για αντιστάθμιση. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε G.M.S. Hammond (February 1987). 
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είτε μεσολαβούσες τράπεζες, αντιμετωπίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο, ο 

οποίος αναφέρεται στην πιθανότητα ότι ο αντισυμβαλλόμενος θα χρεοκοπή

σει, και τον κίνδυνο της ανοικτής θέσης (position risk), ο οποίος αναφέρεται 

στην πιθανότητα μιας αντίθετης από την αναμενόμενη εξέλιξης στα 

επιτόκια ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για παράδειγμα, αν κάποιος 

ανταλλάξει την υποχρέωση που έχει για πληρωμή τόκων με σταθερό 

επιτόκιο, με μια άλλη πληρωμής τόκων με μεταβλητό επιτόκιο, και μετά 

από ένα μικρό διάστημα αντιμετωπίσει μια σημαντική αύξηση στα επιτόκια, 

θα υποστεί ζημιά εξαιτίας του swap. Βέβαια, μια τράπεζα μπορεί να 

αποφύγει τέτοιου είδους ζημιές καλύπτοντας τις ανοικτές της θέσεις με 

αντίστροφα swap ή με άλλους τρόπους. 

Οι ανταλλαγές επιτοκίων είναι συναλλαγές εκτός ισολογισμού και δεν 

υπολογίζονταν μέχρι πρόσφατα σαν στοιχεία ενεργητικού. Αυτό διευκόλυνε 

τις τράπεζες γιατί δεν ήταν υποχρεωμένες να καλύπτουν αυτές τις 

συναλλαγές με ίδια κεφάλαια. Μετά όμως την αποδοχή των προτάσεων της 

Επιτροπής Cooke από τις 12 συμμετέχουσες χώρες στα πλαίσια της 

Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, και οι εκτός ισολογισμού συναλλαγές 

(όπως τα swaps) λαμβάνονται υπόψη με συγκεκριμένους συντελεστές 

βαρύτητας κατά τον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας μιας 

τράπεζας 1 . 

3.3.5. Η έκδοση ειδικών ομολογιών (special bond issues) 

Τα προαιρετικά δικαιώματα ως προς το επιτόκιο, που αναπτύχθηκαν πιο 

πάνω, είναι συνήθως βραχυχρόνια options και αφορούν βραχυχρόνια επιτόκια. 

Αυτά τα options αποτελούν ένα μόνο μέρος της συνολικής αγοράς 

προαιρετικών δικαιωμάτων. Η αγορά αυτή συμπεριλαμβάνει επίσης και τις 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Joanna Pitman (January 1988). 
Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 5. 
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ακόλουθες κατηγορίες : 

- Μεσοχρόνια options σε βραχυχρόνια επιτόκια, όπως τα συμβόλαια 

προσδιορισμού ανώτατων ορίων επιτοκίων (interest rate caps), τα συμβόλαια 

προσδιορισμού κατώτατων ορίων επιτοκίων (interest rate floors) και τα 

συμβόλαια προσδιορισμού ανώτατων και κατώτατων ορίων επιτοκίων 

(interest rate collars). 

- Βραχυχρόνια options σε μακροχρόνιες ομολογίες (bond options ή bond 

convertibles). 

- Μεσοχρόνια options σε μακροχρόνιες ομολογίες (bond warrants). 

Η διαθεσιμότητα αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία 

αναπτύχθηκαν και επεβλήθησαν στην αγορά τα τελευταία πέντε έτη (1985-

1990), αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων 

από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Μεταξύ των νέων αυτών μέσων 

συμπεριλαμβάνεται η έκδοση ειδικών ομολογιών, σχεδιασμένων κατά τρόπο 

που τις καθιστά περισσότερο ελκυστικές στους επενδυτές. Επιπλέον, το πιο 

πάνω menu προσφέρει πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες στους δανειζόμενους και 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για σωστή και αποδοτική διαχείριση των 

υποχρεώσεων τους και των διαθεσίμων τους. Κύριο χαρακτηριστικό όλων 

αυτών των μέσων είναι ότι διευρύνουν σημαντικά τις ευκαιρίες όλων των 

παραγόντων που συμμετέχουν στη χρηματοπιστωτική αγορά για προστασία 

έναντι των ανεπιθύμητων μεταβολών στα επιτόκια. Πιο συγκεκριμένα: 

Α. Οι συμφωνίες (συμβόλαια) προσδιορισμού ανώτατων και κατώτα-

των ορίων επιτοκίων (caps, floors, collars) 

Για να γίνει κατανοητή η έννοια αυτών των νέων χρηματοπιστωτικών 

μέσων, καθώς και η σχέση τους και οι διαφορές τους από τα μέσα που 

1. Βλέπε Boris Antl (1988), σελ. 18. 
2. Βλέπε Ph. Coggan (1986), Chapter 11 και σελ. 169 και Boris Antl 

(1988), σελ. 19-21. 
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αναλύθηκαν προηγουμένως και ιδιαίτερα τα swaps και τα FRAs, παραθέτου

με το ακόλουθο παράδειγμα. 

Μια επιχείρηση έχει στην τρέχουσα περίοδο τη δυνατότητα να 

προσελκύσει κεφάλαια μόνο με μεταβαλλόμενο επιτόκιο, π.χ., μέσω της 

' έκδοσης FRNs. Ανησυχεί όμως σοβαρά για τις προοπτικές που υπάρχουν 

για σημαντική αύξηση των επιτοκίων στο άμεσο ή στο πιο μακρινό μέλλον, 

πάντως εντός της περιόδου κατά την οποία οι δανειακές ανάγκες της 

υπολογίζονται να είναι σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν λεχθεί 

μέχρι τώρα, η επιχείρηση έχει δύο δυνατότητες: 

ΐ. Να μετατρέψει τις υποχρεώσεις της από μεταβλητό σε σταθερό 

επιτόκιο με μια συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (swap). 

ίί. Να επιδιώξει τον ίδιο σκοπό αγοράζοντας μια σειρά προθεσμιακές 

συμφωνίες ως προς το επιτόκιο (FRAs). 

Μια FRA καλύπτει μόνο μια περίοδο διακανονισμού του επιτοκίου η 

οποία μπορεί να φτάσει τους έξι μήνες. Είναι όμως δυνατό την ίδια στιγμή 

να επιδιωχθεί η αγορά μιας ολόκληρης σειράς διαδοχικών συμφωνιών, οι 

οποίες να καλύπτουν μεγαλύτερα διαστήματα. 

Στην περίπτωση του swap δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί συνήθως 

καλύπτει ολόκληρη τη σειρά των πληρωμών μιας μεσοχρόνιας FRN. 

Η χρήση αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων βοήθησε σημαντικά τους 

επενδυτές και τους δανειζόμενους να περιορίσουν τους κινδύνους από τις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων και να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους ή 

να αυξήσουν την απόδοση των τοποθετήσεων τους σε χρηματικά περιουσια

κά στοιχεία. Εξακολούθησαν όμως να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, τα 

οποία πολλές φορές εμπόδιζαν τους συμμετέχοντες στην αγορά να 

χρησιμοποιήσουν τα πιο πάνω μέσα. Π.χ., αν η πιο πάνω επιχείρηση 

προέβλεπε ότι τα επιτόκια θα αυξάνονταν απότομα μετά από δύο έτη από 

σήμερα, τότε αν αγόραζε ένα swap αμέσως, θα ήταν υποχρεωμένη για δύο 

έτη να πληρώνει περισσότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους της από ό,τι 
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θα πλήρωνε αν δεν είχε αγοράσει το swap. Ακόμα και στην περίπτωση κατά 

την οποία η ωφέλεια που θα είχε τα επόμενα δύο ή τρία έτη θα ξεπερνούσε, 

κατά τους υπολογισμούς της, τη ζημιά των δύο πρώτων ετών, η επιχείρηση 

θα δίσταζε να αγοράσει το swap. 

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως το πιο πάνω, τα χρηματοπι

στωτικά ιδρύματα προσέφεραν στην αγορά νέα, πιο εξειδικευμένα, χρηματο

πιστωτικά μέσα. Μια απο τις πιο σημαντικές κατηγορίες τέτοιων μέσων 

είναι οι συμφωνίες προσδιορισμού ανώτατων και κατώτατων ορίων 

επιτοκίων, οι οποίες λειτουργούν ως ακολούθως: 

Η συμφωνία προσδιορισμού ανώτατου επιτοκίου (interest rate cap). 

Αντί να αγοράσει ένα swap ή μια FRA, η επιχείρηση μπορεί να αγοράσει 

από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ένα συμβόλαιο ανώτατου επιτοκίου. Αυτό 

αγοράζεται έναντι μιας αρχικής προμήθειας και αποζημιώνει τον αγοραστή 

για κάθε αύξηση του πιτοκίου αναφοράς (π.χ., του LIBOR τριών μηνών) 

πάνω από ένα ανώτατο επίπεδο (το cap rate). Αν το επιτόκιο αναφοράς στην 

περίοδο που διαρκε·. το συμβόλαιο εξελιχτεί σε επίπεδα χαμηλότερα από 

το cap rate, ο αγοραστής δεν χρησιμοποιεί το option και χάνει την 

προμήθεια που έχει προκαταβάλει. Στις περιόδους κατά τις οποίες το 

επιτόκιο αναφοράς εξελίσσεται σε επίπεδα υψηλότερα από το cap rate, 

τότε, όπως και στην περίπτωση του swap, η επιχείρηση αποζημιώνεται τη 

διαφορά. 

To cap διαφέρει από το swap στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 

επιτόκιο αναφοράς είναι μικρότερο από το cap rate. Τότε, ο αγοραστής του 

cap δεν πληρώνει τίποτα (εκτός βέβαια από την αρχική προμήθεια), ενώ στο 

swap επιβαρύνεται τη διαφορά ανάμεσα στο σταθερό επιτόκιο και στο 

τρέχον επιτόκιο αναφοράς (αλλά δεν επιβαρύνεται με αρχική προμήθεια). 

Η σχέση του swap με το cap είναι ανάλογη με τη σχέση ανάμεσα σε μια 

FRA και σε ένα interest rate option. 

Το επίπεδο της προμήθειας στο cap εξαρτάται από το μέγεθος της 
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περιόδου στην οποία ζητείται η κάλυψη και από το επίπεδο του ανώτατου 

επιτοκίου, που συμφωνείται σε σχέση με το τρέχον επιτόκιο και τις 

προβλέψεις για την εξέλιξη του επιτοκίου αναφοράς στην περίοδο ισχύος 

της συμφωνίας. Υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ποσού το οποίο ζητείται 

να καλυφθεί με το interest rate cap. 

Επειδή τα πλεονεκτήματα τα οποία παρέχει για τον αγοραστή 

(δανειζόμενο) το συμβόλαιο ανώτατου επιτοκίου είναι σημαντικά, το ύψος 

της προμήθειας είναι πολλές φορές εντυπωσιακά μεγάλο. Αυτό όμως 

αποτελεί αντικίνητρο για τη χρησιμοποίηση του. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το ίδρυμα που παρέχει την κάλυψη μέσω 

του συμβολαίου ανώτατου επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος έναντι 

αφερεγγυότητας του πελάτη εξαφανίζεται μετά την καταβολή της αρχικής 

προμήθειας, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση του swap. Αυτό 

σημαίνει ότι για τους πελάτες οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας το interest rate cap αποτελεί, τις 

περισσότερες φορές, πιο οικονομικό τρόπο κάλυψης των ανοικτών τους 

θέσεων ως προς τα επιτόκια. 

Συμφωνίες (συμβόλαια) καθορισμού κατώτατων επιτοκίων (interest 

rate floors). Εγγυώνται ένα κατώτατο επιτόκιο. Η λειτουργία τους είναι 

παρόμοια με αυτήν που περιγράφηκε προηγουμένως για το συμβόλαιο 

ανώτατου επιτοκίου. Ο αγοραστής του συμβολαίου κατώτατου επιτοκίου 

(π.χ., ένας επενδυτικός οργανισμός που έχει επενδύσει κεφάλαια σε FRNs) 

πληρώνει την αρχική προμήθεια και στο τέλος κάθε περιόδου διακανονισμού 

των επιτοκίων και για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, πληρώνεται τη 

διαφορά κάθε φορά που το τρέχον επιτόκιο αναφοράς πέφτει κάτω από το 

floor rate. 

Συμφωνίες (συμβόλαια) προσδιορισμού ανώτατων και κατώτατων 

ορίων επιτοκίων (interest rate collars). Είναι συνδυασμός των δύο 

προηγούμενων συμφωνιών. Η συνηθέστερη περίπτωση είναι εκείνη κατά την 
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οποία ένας δανειζόμενος θέλει να αγοράσει ένα συμβόλαιο ανώτατου 

επιτοκίου, π.χ., στο επίπεδο του 10% ετησίως, αλλά είναι επίσης διατεθει

μένος να αποποιηθεί τα οφέλη από μια ενδεχόμενη πτώση των επιτοκίων 

κάτω από το επίπεδο του 7% ετησίως. Σε αυτή την περίπτωση ο δανειζόμε

νος Α αγοράζει ένα συμβόλαιο ανώτατου επιτοκίου από την τράπεζα Β στο 

επίπεδο του 10% και πωλεί ταυτόχρονα στην ίδια τράπεζα ένα συμβόλαιο 

κατώτατου επιτοκίου στο επίπεδο του 7%. Είναι αυτονόητο ότι με αυτό τον 

τρόπο ο Α είναι σε θέση να μειώσει σημαντικά την αρχική προμήθεια που 

πρέπει να πληρώσει για να καλύψει τον κίνδυνο από μια απότομη αύξηση 

των επιτοκίων, αφού από την προμήθεια αγοράς του cap που θα πρέπει να 

πληρώσει, θα πρέπει να αφαιρέσει την προμήθεια που θα εισπράξει από την 

πώληση του floor. Ό λ η αυτή η δοσοληψία ονομάζεται interest rate collar1. 

Β. Βραχυχρόνια options σε μακροχρόνιες ομολογίες (bond options, 

bond convertibles, swaptions) 

Είναι ομολογίες οι οποίες μπορούν να μετατραπούν από τον επενδυτή 

σε άλλες ομολογίες με άλλο επιτόκιο ή ημερομηνία λήξης (debt converti

bles). Αυτές είναι ομολογίες μεταβλητού επιτοκίου (FRNs) οι οποίες είναι 

μετατρέψιμες σε ομολογίες σταθερού επιτοκίου κάτω από την ευχέρεια 

επιλογής του επενδυτή. Ο επενδυτής θα ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής 

μόνο αν τα επιτόκια πέσουν κάτω από το επίπεδο που προσφέρεται σαν 

σταθερό επιτόκιο. Με μια τέτοια ομολογία, προσφέρεται στο δανειστή ένα 

προαιρετικό δικαίωμα (option) που τον προστατεύει από κάποια ανεπιθύμη

τη πτώση των επιτοκίων. Ο δανειζόμενος όμως αντιμετωπίζει τον κίνδυνο 

ότι ο επενδυτής θα ασκήσει το δικαίωμα του και επομένως το κόστος 

δανεισμού του θα προσδιοριστεί σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό της 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Boris Antl (1988), σελ. 19-22. 
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αγοράς. Από την άλλη μεριά, δεδομένου ότι αυτή η ομολογία δίνει στον 

επενδυτή κάποια ουσιαστική ευελιξία, ο εκδότης μπορεί να τιμολογήσει την 

αρχική ομολογία μεταβλητού επιτοκίου σε χαμηλότερο επιτόκιο λαμβάνο

ντας υπόψη τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της. 

Σε πολλές περιπτώσεις, σε μια ομολογία μεταβλητού επιτοκίου 

προσαρμόζεται ένα προαιρετικό δικαίωμα ανταλλαγής επιτοκίων (swap 

option ή swaption). Το δικαίωμα αυτό παραχωρείται έναντι της πληρωμής 

μιας αρχικής προμήθειας, όπως συμβαίνει με όλα τα options. Πρόκειται για 

μια πολύ σημαντική διευκόλυνση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

η εξέλιξη των επιτοκίων δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί από την αρχή. 

Μια άλλη κατηγορία ομολογιών είναι εκείνες οι οποίες είναι μετατρέ

ψιμες χωρίς όμως αυτό να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή 

(droplock bond). Στην περίπτωση αυτή, το προαιρετικό δικαίωμα μετατρο

πής του FRN σε ομολογία σταθερού επιτοκίου έχει αφαιρεθεί από τον 

επενδυτή. Αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι ότι αν τα επιτόκια πέσουν κάτω 

από το επίπεδο που έχει εξαρχής προσδιοριστεί, τότε μετατρέπονται 

αναγκαστικά σε ομολογίες σταθερού επιτοκίου χωρίς επιπροσθέτως ο 

επενδυτής να έχει δικαίωμα να τις μετατρέψει ξανά σε ομολογίες μεταβλη

τού επιτοκίου1. 

Γ. Παραστατικά δικαιώματος κτήσης ομολογιών (warrants) 

Είναι παρόμοια με τα προαιρετικά δικαιώματα δανεισμού σε συγκεκρι

μένο επιτόκιο (options). Τα warrants πωλούνται συνήθως χωριστά από την 

αρχική έκδοση του ομολογιακού δανείου και δίνουν στον επενδυτή το 

δικαίωμα να αγοράσει νέες ομολογίες σταθερού επιτοκίου. Με αυτό τον 

τρόπο, ο δανειζόμενος αποκτά πρόσθετη χρηματοδότηση αλλά διατρέχει 

1. Βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 146. 
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τον κίνδυνο να υποχρεωθεί να εκδώσει πρόσθετο χρέος σε επιτόκια 

υψηλότερα από εκείνα της αγοράς. Ο επενδυτής απολαμβάνει την προοπτι

κή να αποκομίσει πρόσθετο κέρδος, αν τα επιτόκια πέσουν κάτω από το 

σταθερό επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί, αλλά διατρέχει τον κίνδυνο τα 

παραστατικά δικαιώματα να είναι χωρίς αξία όταν λήξουν, αν τα επιτόκια 

παραμείνουν υψηλότερα από το επίπεδο που είχε προβλεφθεί στα war

rants1. 

3.4. Χρηματοπιστωτικά μέσα για την αντιμετώπιση των κινδύνων από 

τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

3.4.1. Προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος (forward exchange market) 

Βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις τεράστιες 

διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που σημειώνονται διεθνώς την 

τελευταία δεκαπενταετία, υπήρξε η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση των αναπτυγμένων οικονομιών. Οι λειτουργίες 

της αγοράς αυτής τελειοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν σημαντικά στα χρόνια 

των διακυμαινόμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών και βοήθησαν ουσιαστικά 

στη μείωση των επιπτώσεων αυτών των διακυμάνσεων, τόσο στο διεθνές 

εμπόριο όσο και στην οικονομική ανάπτυξη. 

Η αγορά συναλλάγματος στις αναπτυγμένες οικονομίες παρέχει με 

εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο προθεσμιακή κάλυψη για τα περισσότερα 

κύρια νομίσματα και για περιόδους μέχρι ένα έτος ή και περισσότερο. Το 

κύριο πρόβλημα επομένως για τις επιχειρήσεις ή για οποιοδήποτε επιθυμεί 

να χρησιμοποιήσει την προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος στις χώρες 

αυτές, είναι η τιμή του συναλλάγματος που επικρατεί σε αυτή την αγορά σε 

1. Βλέπε Ph. Coggan (1986), σελ. 146. 
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σύγκριση με την τρέχουσα τιμή και τα επιτόκια που ισχύουν στην αγορά 

χρήματος και στην αγορά ευρωνομισμάτων για τα υπό συζήτηση νομίσματα. 

Ο μεγαλύτερος όγκος των δοσοληψιών στην προθεσμιακή αγορά 

συναλλάγματος, όπως άλλωστε και στην τρέχουσα αγορά, πραγματοποιείται 

μέσω των τραπεζών, οι οποίες ενεργούν είτε για δικό τους λογαΓ ιασμό είτε 

ως πράκτορες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των nekr .ων τους. Οι 

τράπεζες που συμμετέχουν στην αγορά συναλλάγματος προσδιορίζουν για 

κάθε κύριο νόμισμα προθεσμιακές τιμές αγοράς και πώλησης συναλλάγμα

τος, για διάρκεια ενός μηνός, τριών μηνών, έξι μηνών και ενός έτους. 

Οι προθεσμιακές τιμές, που διαμορφώνονται στην αγορά και δημοσιεύο

νται στον οικονομικό τύπο, προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

διαφορές των επιτοκίων στα διάφορα νομίσματα οι οποίες σημειώνονται 

στις εγχώριες χρηματαγορές και στην αγορά ευρωνομισμάτων. Αν υπάρχουν 

ασυνέπειες ανάμεσα στις προθεσμιακές τιμές των διάφορων νομισμάτων και 

στα επιτόκια της αγοράς για τα αντίστοιχα νομίσματα, τότε υπάρχουν 

κερδοφόρες ευκαιρίες για arbitrage, τις οποίες οι συμμετέχοντες στην 

αγορά επισημαίνουν ταχύτατα και ενεργούν για να τις αξιοποιήσουν. Η 

προσπάθεια για εκμετάλλευση των ευκαιριών κέρδους στις αγορές 

χρήματος και συναλλάγματος εξομαλύνει τις αγορές και αποκαθιστά τιμές 

ισορροπίας τόσο στην τρέχουσα και στην προθεσμιακή αγορά όσο και στα 

επιτόκια. 

Αλλά εκτός από τα επιτόκια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση συναλλάγματος με συγκεκριμένες 

προθεσμίες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ύπαρξη (ή ο φόβος επιβολής) 

συναλλαγματικών περιορισμών, συνθήκες αποσταθεροποιητικής κερδοσκο

πίας, ξαφνικές μεγάλες μετακινήσεις κεφαλαίων που θέτουν σε αμφισβήτηση 

τη συναλλαγματική σταθερότητα ενός συγκεκριμένου νομίσματος κ.λπ. 

Οι τράπεζες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες κάλυψης του συναλλαγ

ματικού κινδύνου των πελατών τους, μέσω της προσφοράς συγκεκριμένων 
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προθεσμιακών συμβολαίων, αντιμετωπίζουν και οι ίδιες το συναλλαγματικό 

κίνδυνο, αν αφήσουν να δημιουργηθούν ανοικτές θέσεις σε διάφορα νομίσμα

τα. Για το λόγο αυτό φροντίζουν και αυτές να διαχειρίζονται σωστά τα 

συναλλαγματικά τους ανοίγματα, αποφασίζοντας σε καθημερινή βάση για το 

ύψος των ανοικτών θέσεων που θα πρέπει να διατηρήσουν σε διάφορα 

νομίσματα και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να καλύψουν τα 

ανεπιθύμητα ανοίγματα. 

Σχετικά νεότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι τα προαιρετικά 

δικαιώματα αγοραπωλησίας συναλλάγματος (currency options), οι διάφορες 

συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων (currency swaps) και τα μελλοντικά 

συμβόλαια αγοραπωλησίας συναλλάγματος (currency futures), τα οποία θα 

αναπτυχθούν στη συνέχεια της παρούσας υποδιαίρεσης1. 

3.4.2. Τα προαιρετικά δικαιώματα αγοραπωλησίας συναλλάγματος 

(currency options)2 

Η αγορά προαιρετικών δικαιωμάτων αγοραπωλησίας συναλλάγματος 

είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το 1988 επωλήθησαν στα χρηματιστήρια 

συναλλάγματος, σε ολόκληρο τον κόσμο, περίπου 18 εκατ. συμβόλαια 

options συναλλάγματος. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι εξωχρηματι-

στηριακές συναλλαγές αυτού του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου 

είναι ακόμα μεγαλύτερες^. Η μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς options 

συναλλάγματος τα τελευταία χρόνια σημαίνει ότι και αυτή η αγορά 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την προθεσμιακή αγορά 
συναλλάγματος, βλέπε Η.Ε. Evitt (1971) και R.I. McKinnon (1979). 

2. Βλέπε Sanjiv Shah (May 1989). 
3. Βλέπε Sanjiv Shah (May 1989). 
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εξελίσσεται σε αναπόσπαστο σημαντικό τμήμα της διεθνούς αγοράς 

συναλλάγματος, συμπληρώνοντας ουσιαστικά την τρέχουσα και την 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος. 

Το νέο αυτό χρηματοπιστωτικό μέσο είναι παρόμοιο με τα προαιρετικά 

δικαιώματα δανεισμού σε συγκεκριμένο επιτόκιο (interest rate options). 

Δίνει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση στον αγοραστή να αγοράσει ή 

να πωλήσει ξένο συνάλλαγμα σε μια συγκεκριμένη ισοτιμία. Με αυτό τον 

τρόπο, ο αγοραστής προστατεύεται μεν έναντι δυσμενών κινήσεων στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά επιπλέον δεν χάνει και τη δυνατότητα να 

επωφεληθεί από μια κατάσταση ευνοϊκής γι' αυτόν κίνησης των συναλλαγμα

τικών ισοτιμιών. 

Το πρόβλημα βέβαια είναι και εδώ ποιο είναι το κόστος αγοράς αυτού 

του προαιρετικού δικαιώματος (option). Ο αγοραστής θα πρέπει να 

πληρώσει κατά την αγορά μια προμήθεια η οποία είναι συνήθως επιπρόσθε

τη από το περιθώριο (spread) που πληρώνει για χρησιμοποίηση της 

προθεσμιακής αγοράς. 

Το προαιρετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με το αμερικανι

κό σύστημα, οποιαδήποτε στιγμή πριν λήξει η προθεσμία που έχει 

προσδιοριστεί. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο πωλητής 

πρέπει σε μόνιμη βάση να είναι προετοιμασμένος να πωλήσει συνάλλαγμα 

σε μια μη ευνοϊκή ισοτιμία. Αυτό διαφέρει από την προθεσμιακή αγορά 

συναλλάγματος στην οποία η συναλλαγή λαβαίνει χώρα κατά την ημερομηνία 

λήξης και στη συμφωνημένη ισοτιμία. 

Σε κάθε περίπτωση, τα πλεονεκτήματα του προθεσμιακού δικαιώματος 

έναντι της προθεσμιακής αγοράς είναι σημαντικά, γι' αυτό και το κόστος 

του είναι μεγαλύτερο. Ο αγοραστής ενός option συναλλάγματος μπορεί να 

το χρησιμοποιήσει για να καλύψει μια ανοικτή συναλλαγματική του θέση σε 

ένα νόμισμα. Αυτό, όπως και στην περίπτωση της προθεσμιακής αγοράς, 

θέτει ένα όριο στη ζημιά που θα μπορούσε να υποστεί ο αγοραστής, αν 
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ρύθμιζε τις δοσοληψίες του στην τρέχουσα αγορά. To option όμως, αντίθετα 

με την προθεσμιακή αγορά, δεν εξαλείφει επίσης ολόκληρο το πιθανό 

κέρδος του αγοραστή, αν η αγορά αλλάξει κατεύθυνση, γιατί ο τελευταίος 

δεν είναι υποχρεωμένος να ασκήσει το προαιρετικό του δικαίωμα σε μια 

ισοτιμία που εκ των πραγμάτων πια δεν είναι συμφέρουσα. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, τα χρηματοπιστωτικά 

προαιρετικά δικαιώματα (financial options) ήταν εμπορεύσιμα μόνο στην 

εξωχρηματιστηριακή αγορά (over the counter market - OTC) μεταξύ 

εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών από τη μια μεριά και επιχειρήσεων 

και θεσμικών αποταμιευτών από την άλλη. Στην αγορά αυτή οι συναλλαγές 

διακανονίζονται συνήθως από το τηλέφωνο ή με τη χρησιμοποίηση των 

αυτοματοποιημένων συστημάτων εμπορίας μέσω των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Στη χρηματι

στηριακή αγορά προαιρετικών δικαιωμάτων, οι συναλλαγές λαβαίνουν χώρα 

συνήθως στην παραδοσιακή αίθουσα συναλλαγών του χρηματιστηρίου. 

Από το 1973 και μέχρι το 1982 τα χρηματοπιστωτικά options ήταν 

εμπορεύσιμα μόνο στο Chicago Board Options Exchange (CBOE). Options 

σε νομίσματα δεν είχαν εισαχθεί στα επίσημα χρηματιστήρια μέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980. Το Δεκέμβριο του 1982 το Philadelphia Stock 

Exchange (PHLX) εισήγαγε ένα συμβόλαιο option στην αγορά αγγλικής 

λίρας/δολαρίου, και στις αρχές του 1983 εισήχθησαν άλλα τέσσερα 

συμβόλαια options για άλλα βασικά νομίσματα. Χρηματιστήρια για την 

εμπορία χρηματοπιστωτικώνπαραγώγων(συμπεριλαμβανομένωντων options 

συναλλάγματος) δημιουργήθηκαν μετά το 1982 και σε χώρες εκτός των 

ΗΠΑ. Το πιο σημαντικό ήταν το London International Financial Futures 

Exchange (LIFFE) που προαναφέρθηκε. To χρηματιστήριο αυτό άνοιξε το 

Σεπτέμβριο του 1982 για την εμπορία διάφορων μορφών χρηματοπιστωτικών 

μελλοντικών συμβολαίων και συμβολαίων προαιρετικών δικαιωμάτων. Το 

1985 εισήγαγε διάφορα συμβόλαια προαιρετικών δικαιωμάτων σε συνάλλαγ-
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μα. Συμβόλαια χρηματοπιστωτικών options εισήχθησαν επίσης και σε πολλά 

υπάρχοντα χρηματιστήρια σε διάφορες αναπτυγμένες χώρες. 

Τα συμβόλαια προαιρετικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι διαπραγματεύ

σιμα σε χρηματιστήρια, είναι τυποποιημένα για συγκεκριμένα ποσά και 

χρονικές περιόδους και είναι διαθέσιμα μόνο για λίγα νομίσματα. Οι 

προμήθειες όμως που απαιτούν είναι κατά κανόνα χαμηλότερες από τα over 

the counter options. 

Ό π ω ς συμβαίνει και σε άλλες διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, το 

δολάριο ΗΠΑ είναι το κεντρικό νόμισμα στα currency options, τα οποία 

είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια. Σχεδόν κάθε συμβόλαιο που 

συνάπτεται συμπεριλαμβάνει την αγορά ή την πώληση ενός άλλου νομίσμα

τος έναντι του δολαρίου. Τα νομίσματα στα οποία συνάπτονται τα περισσό

τερα συμβόλαια options είναι η αγγλική λίρα, το μάρκο, το γιεν, το ελβετικό 

φράγκο, το καναδικό δολάριο, το γαλλικό φράγκο, το αυστραλιανό δολάριο 

και το ECU. 

Τα περισσότερα συμβόλαια options συναλλάγματος τα οποία είναι 

διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια έχουν διάρκεια από τρεις μήνες μέχρι 

ένα έτος. Γενικά η ονομαστική τους αξία είναι σχετικά μικρή. Για παράδειγ

μα, ένα συμβόλαιο option αγγλικής λίρας/δολαρίου στο δεύτερο μεγάλο 

εξειδικευμένο χρηματιστήριο του Λονδίνου, το London Traded Options 

Exchange (LTOM) έχει ονομαστική αξία 12.500 λιρών. 

Ραγδαία ανάπτυξη έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια και η εξωχρημα-

τιστηριακή (OTC) αγορά options σε συνάλλαγμα, ιδιαίτερα στα τρία μεγάλα 

χρηματοπιστωτικά κέντρα, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο. Η 

ανάπτυξη της αγοράς αυτής άρχισε από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, 

οπότε οι τράπεζες στο Λονδίνο και σε άλλα κέντρα άρχισαν να πωλούν 

options διάρκειας τριών μηνών για την κάλυψη των συναλλαγματικών 

κινδύνων των πελατών τους. Αλλά μέχρι το 1983 το ύψος των συναλλαγών 

δεν ήταν πολύ υψηλό. Από αυτή την περίοδο όμως και μέχρι σήμερα οι 
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περισσότερες τράπεζες έχουν αναπτύξει εντυπωσιακά τις δραστηριότητες 

τους στην αγορά συναλλαγματικών options. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια 

έχει αναπτυχθεί μια πολύ αξιόλογη χονδρική διατραπεζική αγορά options 

η οποία διευκολύνει τις τράπεζες να καλύπτουν, όποτε το επιθυμούν, τις 

ανοικτές τους θέσεις από αυτή τη δραστηριότητα. Επίσης, οι τράπεζες 

εμπορεύονται options στη χονδρική αγορά για δικό τους λογαριασμό. Η 

ανάπτυξη της αγοράς αποδεικνύεται από την αύξηση του μεγέθους των 

ατομικών δοσοληψιών, από την αύξηση των νομισμάτων για τα οποία οι 

τράπεζες είναι σήμερα διατεθειμένες να παράσχουν options συναλλάγματος, 

καθώς και να τα εμπορευτούν στην αγορά και, τέλος, από την αύξηση της 

διάρκειας των συμβάσεων που είναι διατεθειμένες να δεχτούν οι τράπεζες 1 . 

3.4.3. Μελλοντικά συμβόλαια αγοραπωλησίας συναλλάγματος (cur-

rency futures) 

Σημαντική ανάπτυξη έχει σημειώσει τελευταία η αγορά μελλοντικών 

συμβολαίων αγοραπωλησίας συναλλάγματος (currency futures). Τα συμβόλαια 

αυτά τιμολογούνται συνήθως σε δολάρια ανά μονάδα άλλου νομίσματος. Τα 

μεγέθη των συμβολαίων είναι μικρά για να εξυπηρετούνται και οι μικροί 

συναλλασσόμενοι, αλλά και οι μικροί κερδοσκόποι οι οποίοι είναι εκείνοι 

που προσδίδουν στην αγορά την απαραίτητη ρευστότητα. Σύμφωνα με τα 

διεθνή δεδομένα, δεν θα ήταν ρεαλιστικό να ζητήσει κάποιος από το 

1. Βέβαια, η μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς προαιρετικών δικαιωμάτων 
αγοραπωλησίας συναλλάγματος (currency options) στις αναπτυγμένες 
χώρες, δίνει ένα μέτρο της καθυστέρησης η οποία σημειώνεται στην 
περίπτωση της Ελλάδος, όπου οι εμπορικές τράπεζες δεν έχουν ακόμα 
αφεθεί να λειτουργήσουν αυτόνομα ούτε στην απλή προθεσμιακή αγορά 
συναλλάγματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την υποδιαίρεση 
2.5.2. του προηγούμενου κεφαλαίου. 

2. Βλέπε M.R. Rodriguez & Ε.Ε. Carter (1984). 

312 



διαχειριστή συναλλάγματος μιας τράπεζας να του αγοράσει 10.000 δολ. με 

ημερομηνία παράδοσης μετά από τρεις μήνες. Συνήθως οι τράπεζες 

διαχειρίζονται πολύ μεγαλύτερα ποσά. Ο μικρός όμως αυτός συναλλασσόμε

νος μπορεί να καταφύγει σε ένα χρηματιστήριο όπου είναι εισηγμένα τα 

μελλοντικά συμβόλαια συναλλάγματος ή τα options συναλλάγματος και να 

αγοράσει ένα τέτοιο συμβόλαιο στην αξία που επιθυμεί. 

Εφαρμόζεται και εδώ το σύστημα της πληρωμής περιθωρίων όπως στην 

περίπτωση των interest rate futures και αυτό επιτρέπει σε αυτούς που 

χρησιμοποιούν τα μελλοντικά συμβόλαια συναλλάγματος να ασφαλίζονται 

έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι 

υποχρεωμένοι να ανταλλάξουν το πραγματικό ονομαστικό ποσό του 

συμβολαίου. 

Αυτοί που χρησιμοποιούν τα μελλοντικά συμβόλαια συναλλάγματος 

μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

- Στους καθαρούς κερδοσκόπους (speculators), οι οποίοι αγοράζουν αυτά 

τα συμβόλαια με σκοπό να κερδοσκοπήσουν με βάση τις προβλέψεις τους 

για την εξέλιξη συγκεκριμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μια δεδομένη 

περίοδο. Αν πιστεύουν ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου θα 

μειωθεί έναντι του μάρκου, τότε αγοράζουν μελλοντικά συμβόλαια σε μάρκα 

ελπίζοντας ότι η αξία αυτών των συμβολαίων θα αυξηθεί. 

- Στους συντηρητικούς συναλλασσόμενους (hedgers), οι οποίοι έχουν 

ήδη κάποια ανοικτή θέση σε κάποιο νόμισμα και για το λόγο αυτόν 

αγοράζουν τα αναγκαία μελλοντικά συμβόλαια ώστε να αντισταθμίσουν 

πλήρως αυτή την ανοικτή θέση. 

Στη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Ας υποθέσου

με ότι μια αμερικανική εταιρεία έχει μια υποχρέωση να πληρώσει 200.000 

αγγλικές λίρες μετά από τρεις μήνες. Επειδή ανησυχεί ότι η συναλλαγματι

κή ισοτιμία της λίρας θα αυξηθεί έναντι του δολαρίου στην περίοδο αυτήν, 

αγοράζει οκτώ μελλοντικά συμβόλαια σε λίρες αξίας 25.000 λιρών το ένα. 
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Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1,6 δολ./λίρα. Αν η ισοτιμία 

αυξηθεί σε 1,7, τότε η αξία της υποχρέωσης της εταιρείας αυξάνει από 320 

χιλ. δολ. σε 340 χιλ. δολ. Ταυτόχρονα όμως θα έχει αυξηθεί ισόποσα και η 

αξία των μελλοντικών συμβολαίων που έχει αγοράσει η εταιρεία καλύπτο

ντας τη με αυτό τον τρόπο από τις ζημιές τις οποίες θα είχε υποστεί, αν 

δεν είχε αγοράσει αυτά τα συμβόλαια και επίσης δεν είχε καλύψει την 

ανοικτή της θέση με κάποιο άλλο τρόπο. 

Αγορές μελλοντικών συμβολαίων αγοραπωλησίας συναλλάγματος 

λειτουργούν σε περίπου 10 χρηματιστήρια των ΗΠΑ και σε ορισμένα 

ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ειδικότερα, η Διεθνής Αγορά Χρήματος 

(International Money Market ή ΙΜΜ) του Chicago Mercantile Exchange 

(CME) προσφέρει μελλοντικά συμβόλαια συναλλάγματος σε οκτώ νομίσμα

τα: ελβετικά φράγκα, γερμανικά μάρκα, γαλλικά φράγκα, αγγλικές λίρες, 

ολλανδικά φιορίνια, καναδικά δολάρια, μεξικάνικα πέζος και ιαπωνικά γιεν. 

Ό π ω ς γίνεται κατανοητό από τα προηγούμενα, υπάρχουν πολλές 

ομοιότητες ανάμεσα στην αγορά μελλοντικών συμβολαίων και στην 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος. Υπάρχουν όμως και δύο οημαντικές 

διαφορές: Η πρώτη αφορά το περιθώριο ή κατάθεση ασφαλείας που πρέπει 

να κατατεθεί από τον αγοραστή ενός μελλοντικού συμβολαίου στο 

χρηματομεσίτη του ως εγγύηση της ικανότητας των συμβαλλομένων να 

τηρήσουν το συμβόλαιο τους στην ΙΜΜ. Για κάθε νόμισμα, το χρηματιστή

ριο θεσπίζει ένα αρχικό περιθώριο (initial margin) και ένα μόνιμο περιθώριο 

(maintenance margin) για κάθε συμβόλαιο. Το αρχικό περιθώριο είναι 

συνήθως 2,5% περίπου της συνολικής αξίας του συμβολαίου. Έτσι, για ένα 

συμβόλαιο για αγγλικές λίρες αξίας 25.000, το αρχικό περιθώριο είναι 625 

λίρες, ή 1.000 δολ., με ισοτιμία 1,6 δολ. η λίρα. Κάθε ημέρα που περνά 

υπολογίζεται η ζημιά ή το κέρδος που έχει ο αγοραστής του συμβολαίου σε 

δολάρια. Αν το μόνιμο περιθώριο είναι 700 δολ. και από την εξέλιξη των 

ισοτιμιών προκύπτει για τον αγοραστή του συμβολαίου ζημιά μεγαλύτερη 
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από 300 δολ., τότε ο χρηματομεσίτης ζητά από τον αγοραστή του συμβο

λαίου να καταθέσει επιπλέον όσα δολάρια είναι η ζημιά, μέχρι να αποκατα

στήσει το αρχικό περιθώριο των 1.000 δολ. Αν το συμβόλαιο λυθεί εκείνη τη 

στιγμή, τότε η ζημιά αυτή γίνεται τελική για τον αγοραστή . 

Οι πιο πάνω προσαρμογές πραγματοποιούνται καθημερινά στην αγορά 

μελλοντικών συμβολαίων, σε αντίθεση με την προθεσμιακή αγορά συναλλάγ

ματος, όπου ο διακανονισμός γίνεται μόνο κατά τη συμφωνηθείσα ημερομη

νία. Οι προσκλήσεις από τους χρηματομεσίτες για συμπλήρωση των 

περιθωρίων γίνεται επίσης σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με την πιο πάνω 

διαδικασία. 

Η δεύτερη διαφορά της αγοράς μελλοντικών συμβολαίων από την 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος είναι το γεγονός ότι στην πρώτη αγορά 

έχουν θεσπιστεί από το CME συγκεκριμένα όρια για τα κέρδη ή τις ζημιές 

που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας συναλλασσόμενος σε μία ημέρα. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση του συμβολαίου για αγγλικές λίρες το οποίο, 

όπως αναφέραμε, είναι ονομαστικής αξίας 25.000 λιρών, το σύνηθες 

επιτρεπόμενο όριο διακύμανσης των τιμών μέσα σε μία ημέρα είναι 0,05 

δολ. ανά λίρα, δηλαδή 1.250 δολ. το συμβόλαιο. 

Στην περίπτωση όμως μεγάλων διακυμάνσεων στις τιμές, το χρηματι

στήριο προβλέπει μια διαδικασία με την οποία επιτρέπονται μεγαλύτερα 

περιθώρια στο διάστημα των δύο επόμενων ημερών, και την απελευθέρωση 

τελείως της αγοράς για μία ημέρα πριν επιβληθούν ξανά τα αρχικά περιθώ

ρια. Πιο συγκεκριμένα, μετά από δύο συνεχόμενες ημέρες στις οποίες το 

συγκεκριμένο συμβόλαιο χάνει ή κερδίζει 1.250 δολ. ημερησίως (όσο είναι 

το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο), η μεγίστη επιτρεπόμενη μεταβολή στις 

τιμές την τρίτη ημέρα αυξάνεται στο 150% του κανονικού ορίου, δηλαδή σε 

1.875 δολ. το συμβόλαιο. Αν στο τέλος της τρίτης ημέρας η τιμή κλεισίμα-

1. Βλέπε M.R. Rodriguez & Ε.Ε. Carter (1984). 
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τος έχει και πάλι καλύψει το αυξημένο ήδη επιτρεπόμενο όριο, τότε η 

επιτρεπόμενη μεταβολή της τιμής κατά την τέταρτη ημέρα αυξάνεται στο 

200% του κανονικού ορίου, δηλαδή σε 2.500 δολ. Τέλος, αν στο τέλος της 

τέταρτης ημέρας η τιμή κλεισίματος έχει φτάσει για μια ακόμα φορά το 

επιτρεπόμενο όριο, τότε την πέμπτη ημέρα η τιμή του συμβολαίου αφήνεται 

ελεύθερη να διακυμανθεί χωρίς όρια. Την έκτη ημέρα επαναφέρονται τα 

αρχικά όρια1. 

Εκτός από τα πιο πάνω, η αγορά μελλοντικών συμβολαίων θεσπίζει 

επίσης συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης. Όλα τα συμβόλαια έχουν 

ημερομηνία λήξης την τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα. Συμβόλαια φτιαγμένα για 

να καλύψουν συγκεκριμένα ποσά για τυχαίες ημερομηνίες, δεν είναι 

διαθέσιμα στα εξειδικευμένα χρηματιστήρια. 

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία, πραγματική παράδοση του 

ποσού που αναγράφεται στα συμβόλαια γίνεται μόνο για το 3% περίπου του 

συνόλου των συμβολαίων. Οι περισσότερες συναλλαγές διακανονίζονται πριν 

από την λήξη2. 

Οι συναλλαγές στην αγορά μελλοντικών συμβολαίων συναλλάγματος 

απαιτούν, όπως τονίστηκε, την πληρωμή μιας προμήθειας στο χρηματομε-

σίτη που χρησιμοποιείται για την αγορά του συμβολαίου. Το μέγεθος της 

προμήθειας είναι διαπραγματεύσιμο, αλλά οι χρηματομεσίτες πολλές φορές 

προσπαθούν να αποθαρρύνουν τις πολύ μικρές συναλλαγές επιβάλλοντας 

δυσανάλογα μεγάλες προμήθειες. 

Εκτός από τους σχετικά μικρούς συναλλασσόμενους οι οποίοι 

αναγκάζονται να προσφύγουν στη χρηματιστηριακή αγορά μελλοντικών 

συμβολαίων, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις 

συναλλαγές τους με τις τράπεζες, ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις το 

βρίσκουν πολλές φορές πλεονεκτικό να προσφύγουν στην ΙΜΜ. Αυτό 

1. Βλέπε M.J. Brennan (June 1986). 
2. Βλέπε M.R. Rodriguez & Ε.Ε. Carter (1984). 
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συμβαίνει κυρίως, όταν η ΙΜΜ εμφανίζει μεγαλύτερη κινητικότητα από τις 

τράπεζες, και τα περιθώρια (spreads) ανάμεσα στην τιμή πώλησης και στην 

τιμή αγοράς των συμβολαίων σε διάφορα συναλλάγματα, γίνονται μικρότερα 

από εκείνα της τραπεζικής αγοράς. Γενικά, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος 

συναλλαγών arbitrage ανάμεσα στην ΙΜΜ και στην τραπεζική αγορά 

μελλοντικών συμβολαίων συναλλάγματος. 

Παρόλα αυτά, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα 

θεωρούν το μέγεθος των συναλλαγών τους τόσο μεγάλο που θα μπορούσε να 

αποσταθεροποιήσει τη χρηματιστηριακή αγορά ΙΜΜ. Αν και η ΙΜΜ είναι 

εξαιρετικά ενεργός αγορά, όπου περισσότερα από τα μισά ισχύοντα 

συμβόλαια αλλάζουν χέρια καθημερινά, δεν μπορεί ακόμα να θεωρηθεί 

μεγάλη αγορά. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει και για τις άλλες εξειδικευ

μένες αγορές 1 . 

3.4.4. Συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων (currency swaps) 

Στις αγορές συναλλάγματος ο όρος "swap" χρησιμοποιείται συνήθως για 

να υποδηλώσει την πώληση ενός νομίσματος στην τρέχουσα αγορά (spot 

sale) και την ταυτόχρονη αγορά του ίδιου νομίσματος στην προθεσμιακή 

αγορά συναλλάγματος (forward purchase) . Για παράδειγμα, μια εγχώρια 

επιχείρηση, η οποία χρειάζεται να δανειστεί 100 εκατ. δρχ. για έξι μήνες, 

αντί να δανειστεί από την εγχώρια χρηματαγορά σε δραχμές, δανείζεται 

από το εξωτερικό το ανάλογο ποσό σε δολάρια ή κάποιο άλλο νόμισμα. 

Πωλεί τα δολάρια στην τρέχουσα αγορά συναλλάγματος και εξασφαλίζει τα 

100 εκατ. δρχ. που χρειάζεται και ταυτόχρονα αγοράζει στην προθεσμιακή 

αγορά το ποσό που δανείστηκε σε δολάρια, με προθεσμία παράδοσης έξι 

μηνών, για να είναι σε θέση να εξοφλήσει το δάνειο χωρίς να αντιμετωπίσει 

1. Βλέπε M.R. Rodriguez & Ε.Ε. Carter (1984). 
2. Βλέπε M.R. Rodriguez & Ε.Ε. Carter (1984), σελ. 170-177. 
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σοβαρό συναλλαγματικό κίνδυνο. 

Στις διεθνείς όμως αγορές κεφαλαίων, με τον όρο "currency swap" 

υπονοείται ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε δύο μέρη, με το οποίο αυτά 

συμφωνούν να ανταλλάξουν μια σειρά πληρωμών εκφρασμένων σε ένα 

συγκεκριμένο νόμισμα με μια άλλη σειρά πληρωμών εκφρασμένων σε ένα 

άλλο νόμισμα. Αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο περικλείει συνήθως την 

ανταλλαγή των πληρωμών των τόκων και των χρεολυσίων ενός δανείου τα 

οποία είναι εκφρασμένα σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα, με αντίστοιχες 

πληρωμές σε κάποιο άλλο νόμισμα. Στη συνέχεια, αναλύεται αυτός ο 

τελευταίος τύπος του currency swap. 

Στη βιβλιογραφία και στη διεθνή πρακτική αναφέρονται δύο βασικοί 

τύποι currency swaps: Οι συμφωνίες ανταλλαγής πληρωμών σταθερών 

επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα (fixed/fixed currency swaps) και οι 

συμφωνίες ανταλλαγής μιας σειράς πληρωμών σταθερού επιτοκίου σε ένα 

συγκεκριμένο νόμισμα με μια σειρά πληρωμών μεταβλητού επιτοκίου σε 

κάποιο άλλο νόμισμα (fixed/floating currency swaps ή cross-currency interest 

rate swaps)1. 

- Οι συμφωνίες ανταλλαγής πληρωμών σταθερών επιτοκίων σε 

διαφορετικά νομίσματα (fixed/fixed currency swaps) αναφέρονται στην 

ανταλλαγή μιας σειράς πληρωμών τόκων από ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου 

εκφρασμένων σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα, με μια άλλη σειρά πληρωμών 

τόκων από ένα δάνειο, επίσης σταθερού επιτοκίου, εκφρασμένων όμως σε 

ένα άλλο νόμισμα. Συνήθως συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία και η τελική 

ανταλλαγή του ονομαστικού ποσού του δανείου ενώ σε ορισμένες περιπτώ

σεις αυτό συμφωνείται να γίνει από την αρχή. Το συμβόλαιο συμπεριλαμβά

νει τρία μέρη: 

1. Βλέπε G.M.S. Hammond (February 1987). Βλέπε επίσης τ η * 
υποδιαίρεση 3.3.4. πιο πάνω. 
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- Τις δύο σειρές πληρωμών τόκων σταθερού επιτοκίου. 

- Τις πληρωμές της ονομαστικής αξίας του δανείου (the principal). 

- Τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η συναλλαγματική ισοτιμία που 

χρησιμοποιείται είναι η τρέχουσα και μάλιστα ο μέσος όρος ανάμεσα στην 

τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης ενός νομίσματος. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου swap είναι το ακόλουθο1: Μια 

αγγλική επιχείρηση Α δανείζεται 150 εκατ. δολ. στην αμερικανική αγορά 

με σταθερό επιτόκιο 8% ετησίως. Επιθυμεί όμως να μετατρέψει την 

εξυπηρέτηση του χρέους της σε αγγλικές λίρες σταθερού επιτοκίου. Για το 

λόγο αυτόν συμφωνεί να πληρώσει στην τράπεζα Β, 10% ετησίως σε λίρες 

επί ενός ονομαστικού ποσού 100 εκατ. λιρών. Αντίστοιχα, η τράπεζα Β 

συμφωνεί να πληρώσει στην επιχείρηση Α, 8% ετησίως σε δολ. επί του 

ονομαστικού ποσού των 150 εκατ. δολ. Με αυτή τη συναλλαγή, η επιχείρηση 

Α θα εξυπηρετεί το χρέος της των 150 εκατ. δολ. πληρώνοντας 10 εκατ. 

λίρες ετησίως. Αντίθετα, η τράπεζα Β θα εξυπηρετεί το χρέος της των 100 

εκατ. λιρών πληρώνοντας 12 εκατ. δολ. ετησίως. Στο τέλος των συναλλαγών 

τις περισσότερες φορές συμφωνείται να γίνει και ανταλλαγή των αρχικών 

ποσών των δανείων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 

ημέρα που υπογράφηκε η συμφωνία. Η επιχείρηση Α πληρώνει στην 

τράπεζα Β 100 εκατ. λίρες και η τράπεζα Α πληρώνει στην επιχείρηση 150 

εκατ. δολ. Με αυτό τον τρόπο, ο δανεισμός της επιχείρησης Α σε δολάρια 

ανταλλάσσεται εξολοκλήρου με το δανεισμό της τράπεζας Β σε λίρες. 

- Οι μεικτές συμφωνίες ανταλλαγή ς νομισμάτων και επιτοκίων (cross-

currency interest rate swaps). Είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός ανταλλα

γής νομισμάτων και ανταλλαγής επιτοκίων^. Η διάρθρωση της συναλλαγής 

1. Βλέπε G.M.S. Hammond (February 1987). 
2. Βλέπε G.M.S. Hammond (February 1987). 
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είναι η ίδια με αυτή που περιγράφτηκε πιο πάνω για τις ανταλλαγές 

πληρωμών σταθερών επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα. Η διαφορά 

έγκειται στο γεγονός ότι στην περίπτωση των μεικτών συμφωνιών, μία 

τουλάχιστον από τις σειρές πληρωμών προέρχεται από δάνειο μεταβλητού 

επιτοκίου. Ό π ω ς και στην προηγούμενη περίπτωση, στο τέλος της 

συναλλαγής ανταλλάσσεται και η αρχική αξία του δανείου στη συναλλαγμα

τική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας. 

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων και 

επιτοκίων την τελευταία πενταετία έχει οδηγήσει σε μια επίσης εντυπωσια

κή ανάπτυξη των ευρωαγορών σε δευτερεύοντα νομίσματα. Το 1963 η 

έκδοση ευρωομολογιών ήταν δυνατή μόνο σε τρία νομίσματα: το δολάριο, 

την ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα και το ελβετικό φράγκο. Μετά από δέκα 

έτη, δηλαδή το 1973, τα νομίσματα τα οποία προσέλκυαν εκδόσεις ευρωομο-

λογιακών δανείων είχαν αυξηθεί σε οκτώ. Το 1987 τα νομίσματα αυτά είχαν 

φτάσει τα 19 . 

Η ραγδαία ανάπτυξη των swaps δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες 

εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να δανειστούν στη διεθνή 

αγορά σε κάποιο συγκεκριμένο νόμισμα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

δανεισμού, να μην προσφύγουν κατευθείαν στην αγορά του νομίσματος 

αυτού, αλλά να δανειστούν σε μια άλλη αγορά στην οποία έχουν τη 

δυνατότητα να επιτύχουν σχετικά χαμηλά επιτόκια και μετά να συνάψουν μια 

συμφωνία swap για να μετατρέψουν την εξυπηρέτηση του δανείου στο 

νόμισμα που επιθυμούν. 

Η αγορά ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων δίνει τη δυνατότητα στο 

δανειζόμενο να προσφύγει καταρχήν στην αγορά στην οποία κατέχει κάποιο 

συγκριτικό πλεονέκτημα και, στη συνέχεια, να μετατρέψει την υποχρέωση 

του στο νόμισμα που επιθυμεί. Σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία, το 

1. Βλέπε David Frank (December 1988). 
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συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει από διάφορες 

αιτίες. Η πιο συνηθισμένη είναι η διαφορετική θεώρηση που διαμορφώνεται 

στις διάφορες αγορές για την πιστοληπτική ικανότητητα ενός δανειζομένου. 

Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι για τους δανειζόμενους εκείνους που 

χαρακτηρίζονται με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας χαμηλότερο από τον 

κορυφαίο (AAA), επιβάλλεται από τις διάφορες αγορές μια επιπρόσθετη 

επιβάρυνση για την κάλυψη του υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η 

επιβάρυνση έχει παρατηρηθεί ότι είναι χαμηλότερη στην εκτός δολαρίου 

αγορά ευρωομολογιών, από ό,τι στην αντίστοιχη αγορά σε δολάρια. 

Παρουσιάζονται επομένως σημαντικές ευκαιρίες για ανταλλαγές επιτοκίων 

και συναλλαγμάτων1. 

1. Βλέπε G.M.S. Hammond (February 1987). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1. Εισαγωγή 

Στην Ευρώπη, οι προσπάθειες που καταβάλλονται για προσαρμογή στις 

εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές και για ισότιμη συμμετοχή στη "χρηματοπιστω

τική επανάσταση", όπως περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια της 

παρούσας μελέτης, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

- Στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο από όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες. 

- Στις προσπάθειες που καταβάλλονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας των 12. 

Σε εθνικό επίπεδο, σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα οι πιο 

αναπτυγμένες, έχουν προπολλού μπει στη διαδικασία της απορρύθμισης των 

εθνικών χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων και της απελευθέρωσης αυτών 

των συστημάτων στο διεθνή ανταγωνισμό. Κύρια επιδίωξη όλων των χωρών 

είναι να μπορέσουν να καταστήσουν τα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα 

ικανά να διεκδικήσουν ένα ουσιαστικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η επιδίωξη αυτή είχε διαφορετική έννοια 

για την Αγγλία από ό,τι για τις χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης1: 

Για την Αγγλία μεταφράστηκε σε μια προσπάθεια για διατήρηση του 

City του Λονδίνου ως ενός από τα δύο πρώτα χρηματοπιστωτικά κέντρα 

στον κόσμο, μαζί με τη Νέα Υόρκη. Η θέση αυτή του Λονδίνου απειλείται 

1. Βλέπε Financial Times (July 5, 1989). 
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εδώ και αρκετό καιρό, κατά κύριο λόγο από την εντυπωσιακή ανάπτυξη του 

Τόκιο και των ιαπωνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατά δεύτερο 

λόγο από την ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών κέντρων στις ευρωπαϊκές 

χώρες και αλλού . 

Για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύρια επιδίωξη ήταν να αποκαταστή

σουν την αυτοδύναμη παρουσία των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων 

στη διεθνή αγορά, μετά από πολλές δεκαετίες εσωστρεφούς και κεντρικά 

κατευθυνόμενης ανάπτυξης, με την επίτευξη σημαντικών μεριδίων στην 

αγορά, σε βάρος κυρίως του City του Λονδίνου αλλά και των άλλων εθνικών 

συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη μεταστροφή που 

παρατηρείται στον τρόπο θεώρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

από τις χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Μέχρι πρόσφατα το σύστημα 

αυτό λειτουργούσε για να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 

τις χρηματοδοτικές ανάγκες της βιομηχανίας και των άλλων προστατευόμε

νων τομέων της οικονομίας. Σήμερα έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου 

το σύστημα, προκειμένου να επιβιώσει και να αντιμετωπίσει δυναμικά το 

διεθνή ανταγωνισμό, είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί για να παρέχει σε 

ανταγωνιστική βάση χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς 

της οικονομίας2. 

Στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κύρια επιδίωξη είναι η 

ενίσχυση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο 

εσωτερικό της Κοινότητας και το άνοιγμα των χρηματοπιστωτικών αγορών, 

ώστε ο καταναλωτής (καταθέτης/επενδυτής, δανειζόμενος) να είναι σε θέση 

1. Βλέπε Adr. Hamilton (1987). 
2. Βλέπε Financial Times (July 5, 1989). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η 

αξιοσημείωτη μεταστροφή προς την απελευθέρωση και την αναβάθμιση της 
λειτουργίας του, που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και στο ελληνικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Βλέπε την υποδιαίρεση 8 της εισαγωγής και 
τα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης. 
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να απολαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

προσφερόμενων σε ανταγωνιστικό κόστος. Αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί 

με τη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου στο εσωτερικό 

της Κοινότητας, όπου θα ισχύουν η πλήρης ελευθερία στην κίνηση 

κεφαλαίων1 και η ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών από όλα 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένα σε 

μια χώρα-μέλος της Κοινότητας, σε όλες τις άλλες χώρες-μέλη. Στόχος 

είναι, το ενιαίο χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα δημιουργηθεί να 

συνδυάζει τις ακόλουθες πολύ βασικές ιδιότητες: 

- Υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα με την εκμετάλλευση των υπαρχου-

σών οικονομιών κλίμακος και οικονομιών σκοπού και με την εξάλειψη των 

αντιοικονομικών δραστηριοτήτων και ιδρυμάτων2. 

- Ενισχυμένη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιαίτερα 

των εμπορικών τραπεζών, με την οποία να διασφαλίζεται τόσο η σταθερότη

τα και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως συνόλου, όσο 

και η διασφάλιση των καταθέσεων και των συμφερόντων εκείνων που 

χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα. 

Η εξασφάλιση του συνδυασμού των δύο αυτών θεμελιακών χαρακτηριστι

κών στο ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κοινότητας διαπνέει 

την πολιτική της ΕΟΚ για το χρηματοπιστωτικό τομέα, στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες, οι επενδυτικές τράπεζες, οι 

χρηματιστηριακές εταιρείες, οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, οι 

1. Βλέπε την υποδιαίρεση 1.2.1. του Κεφαλαίου 1. 
2. Η ωφέλεια από την εκμετάλλευση αυτών των οικονομικών πλεονε

κτημάτων από την ενοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει υπολογι
στεί από την Επιτροπή Cecchini σε 22 δισ. ECU περίπου. Βλέπε Paolo 
Cecchini (1988). Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των προοπτικών που 
υπάρχουν για εκμετάλλευση μέσα στην ενοποιημένη αγορά μη ενεργοποιη
μένων μέχρι σήμερα οικονομιών κλίμακος και οικονομιών σκοπού, βλέπε Ε. 
Davis & C. Smales (1989). Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 6. 
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ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ. 

Η πολιτική αυτή της ΕΟΚ, η οποία πρέπει να έχει φτάσει σε υψηλό 

βαθμό πραγματοποίησης της μέχρι το 1992, διατυπώνεται αναλυτικά με τις 

ακόλουθες Κοινοτικές Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προς τα κράτη-μέλη1: 

- Τη 2η Τραπεζική Συντονιστική Οδηγία. 

- Τις Οδηγίες για την υιοθέτηση κοινού ορισμού για τα ίδια κεφάλαια 

και για το συντελεστή φερεγγυότητας των τραπεζών. 

- Την Οδηγία για την εκκαθάριση και εξυγίανση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

- Τις Συστάσεις της Επιτροπής για την καθιέρωση συστημάτων 

εγγύησης των καταθέσεων σε όλα τα κράτη-μέλη και για την ενιαία ρύθμιση 

των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

- Την Οδηγία για την άσκηση εποπτείας επί των τραπεζών σε ενοποιη

μένη βάση. 

- Την Οδηγία για την ομοιόμορφη κατάρτιση και δημοσίευση των 

ετήσιων λογαριασμών των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

- Την Οδηγία για την καθιέρωση κοινών κανόνων σύνταξης και υποβολής 

των λογαριασμών των υποκαταστημάτων των τραπεζών, οι έδρες των οποίων 

βρίσκονται σε άλλη χώρα. 

- Την Οδηγία για την εισαγωγή κώδικα συμπεριφοράς στις ηλεκτρονι

κές πληρωμές και στις σχέσεις μεταξύ των τραπεζών, των εμπορικών 

επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των πελατών. 

- Την Οδηγία για τις "επενδυτικές υπηρεσίες". 

- Τις υπό θέσπιση Οδηγίες για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσε

ων (εταιρείες επενδύσεων, εταιρείες χαρτοφυλακίου, εταιρείες αμοιβαίων 

1. Βλέπε επίσης Γ. Τραγάκης (14-9-1989) και Α. Ψιλοπούλου-Τσουτσου-
βά (Α' Εξαμηνία 1990). 
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κεφαλαίων κ.λπ.) και την κεφαλαιαγορά. 

Η πολιτική της Κοινότητας στον κατεξοχήν τραπεζικό τομέα προω

θείται κυρίως με τις τρεις πρώτες Οδηγίες και με τις δύο Συστάσεις της 

Επιτροπής για την εγγύηση των καταθέσεων και τα μεγάλα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα. Η πιο βασική Οδηγία για την εναρμόνιση και το συντονισμό των 

τραπεζικών νομοθεσιών των κρατών-μελών της Κοινότητας, με στόχο την 

εξασφάλιση της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής 

τραπεζικών υπηρεσιών σε όλα τα κράτη-μέλη, είναι η 2η Τραπεζική 

Συντονιστική Οδηγία. Η Οδηγία αυτή αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα 

της 1ης Τραπεζικής Συντονιστικής Οδηγίας, η οποία έχει τεθεί σε 

εφαρμογή στην Κοινότητα από το 19771. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, θα αναλυθούν λεπτομερειακά οι 

διατάξεις της 2ης Οδηγίας, δίνοντας έμφαση στη συμβολή της στην 

προσπάθεια για επίτευξη ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου στο 

εσωτερικό της Κοινότητας. Σημειώνονται επίσης οι επιπτώσεις που θα έχει 

η σταδιακή εφαρμογή αυτής της Οδηγίας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. 

Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι Οδηγίες για τα ίδια κεφάλαια των 

τραπεζικών ιδρυμάτων και για το συντελεστή φερεγγυότητας, καθώς και οι 

Συστάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία σε όλες τις χώρες-μέλη, 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και για ενιαία αντιμετώπιση των 

μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

4.2. Η 2η Τραπεζική Συντονιστική Οδηγία: Γενικά 

Η 2η Τραπεζική Οδηγία, η οποία έχει χαρακτηριστεί η πιο βασική στον 

τομέα των τραπεζών, καταργεί στην ουσία τα σύνορα ανάμεσα στις 12 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Γ. Ζαββός (1989), σελ. 109. 
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χώρες-μέλη της ΕΟΚ και δίνει το δικαίωμα σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα που 

έχει άδεια λειτουργίας (δηλαδή έχει ιδρυθεί νόμιμα σε μια από τις 12 

χώρες-μέλη) να επεκτείνει τη δραστηριότητα του σε όποια άλλη χώρα από 

τις υπόλοιπες 11 το κρίνει σκόπιμο και επιθυμητό, χωρίς πρόσθετες 

διαδικασίες. 

Η δραστηριότητα αυτή θα μπορεί να ασκηθεί είτε μέσω της άμεσης 

εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής είτε από την έδρα του πιστωτικού 

ιδρύματος, από την οποία θα μπορεί αυτό να παρέχει τις τραπεζικές 

υπηρεσίες που ορίζονται από την Οδηγία, στους κατοίκους της Κοινότητας 

στις άλλες χώρες-μέλη. 

Πιο συγκεκριμένα, η ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή τραπεζικών 

(χρηματοπιστωτικών) υπηρεσιών, αφορά μόνο τις εργασίες που καλύπτονται 

από την άδεια λειτουργίας των συγκεκριμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και οι 

οποίες περιέχονται σε κατάλογο-παράρτημα της 2ης Οδηγίας, που 

παρουσιάζεται πιο κάτω στον Πίνακα 1. 

1. Στην τελική διαμόρφωση της Οδηγίας προσδιορίζονται επακριβώς οι 
έννοιες του "πιστωτικού ιδρύματος" και του "χρηματοδοτικού ιδρύματος", ως 
εξής: Πιστωτικό ίδρυμα (σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 1, πρώτη 
περίπτωση της Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ) είναι μια επιχείρηση, η δραστηριότη
τα της οποίας συνίσταται στο να δέχεται καταθέσεις από το κοινό ή άλλα 
επιστρεπτέα κεφάλαια και να χορηγεί πιστώσεις για λογαριασμό της. 
Χρηματοδοτικό ίδρυμα είναι μια επιχείρηση που δεν είναι πιστωτικό 
ίδρυμα και της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση 
συμμετοχών ή στην άσκηση μίας ή περισσοτέρων από τις αρμοδιότητες που 
αναγράφονται στα σημεία 2 έως 12 του καταλόγου του παραρτήματος της 
Οδηγίας (βλέπε τον Πίνακα 1 πιο κάτω). Για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τις συζητήσεις γύρω από τον ορισμό του "πιστωτικού ιδρύματος" 
που επρόκειτο να υιοθετηθεί στη 2η Οδηγία, βλέπε Γ. Ζαββός (1989), σελ. 
134. " * 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Πράξεις που αποτελούν τη βάση της τραπεζικής δραστηριότητας 

και περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης 

1. Συλλογή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων 
2. Χορήγηση πιστώσεων* 
3. Χρηματοδοτική μίσθωση 
4. Πράξεις πληρωμής 
5. Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμών (πιστωτικών καρτών, 

ταξιδιωτικών επιταγών και πιστωτικών επιστολών) 
6. Παροχή εγγυήσεων ή ανάληψη άλλων υποχρεώσεων 
7. Συναλλαγές για λογαριασμό του ιδρύματος ή της πελατείας του, σε: 

α. Χρηματοδοτικά όργανα (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά 
καταθέσεων κ.λπ.) 

β. Αγορές συναλλάγματος 
γ. Άλλους χρηματοδοτικούς τίτλους και options 
δ. Τίτλους σχετικούς με συνάλλαγμα και επιτόκια 
ε. Κινητές αξίες 

8. Συμμετοχές στις εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 
9. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του 

κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα και συμβου
λών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών 
επιχειρήσεων 

10. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές 
11. Διαχείριση ή παροχή συμβουλών διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
12. Φύλαξη και διατήρηση κινητών αξιών 
13. Εμπορικές πληροφορίες 
14. Ενοικίαση θυρίδων 

Πηγή: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM(87) 715, τελικό. Βρυ
ξέλλες 16-2-1988. 

* Στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κυρίως: 
η καταναλωτική πίστωση 

- η ενυπόθηκη πίστη 
- το factoring με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής 
- η χρηματοδότηση των εμπορικών συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένου 

του forfaiting). 
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Ο κατάλογος των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτό τον πίνακα, 

έχει καθοριστεί με βάση το μοντέλο της "τράπεζας γενικών συναλλαγών" 

(universal banking). Περιέχονται, εκτός από τις γνωστές παραδοσιακές 

τραπεζικές εργασίες, και μια σειρά άλλων εργασιών, οι περισσότερες από 

τις οποίες, όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, τοποθετούνται στον 

κύκλο των δραστηριοτήτων των επενδυτικών τραπεζών. Τέτοιες εργασίες 

είναι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια, η παροχή συμβουλών για τη 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η συμμετοχή στις εκδόσεις τίτλων και η 

παροχή υπηρεσιών αντασφάλισης (underwriting) και τοποθέτησης των 

τίτλων στην αγορά, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η είσπραξη 

απαιτήσεων τρίτων (factoring), οι ανταλλαγές επιτοκίων και συναλλαγμάτων 

(interest rate και currency swaps), τα μελλοντικά χρηματοπιστωτικά 

συμβόλαια (financial futures) και τα προαιρετικά δικαιώματα δανεισμού σε 

συγκεκριμένο επιτόκιο ή συναλλαγματική ισοτιμία (options). Με τη 2η 

Οδηγία επισημοποιείται στο χώρο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η 

κατάργηση της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στις δραστηριότητες των 

εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών1. 

Τα περισσότερα από αυτά τα "νέα" χρηματοπιστωτικά προϊόντα είναι 

είτε εντελώς άγνωστα στις ελληνικές τράπεζες είτε ελάχιστα γνωστά, με 

την έννοια ότι η προσφορά τους έχει επιτραπεί μόνο τα τελευταία χρόνια 

(μετά το 1987) και πάλι όχι χωρίς περιορισμούς. Αποτέλεσμα ήταν να 

σημειωθεί κάποια δραστηριοποίηση των ελληνικών και ξένων τραπεζών που 

λειτουργούν στην Ελλάδα, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τη δυνατότητα 

προσφοράς αυτών των υπηρεσιών, κυρίως το leasing και το factoring. Όσον 

αφορά το leasing, έχει πράγματι σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην 

ανάπτυξη του, καθώς πολλές τράπεζες, εγχώριες και ξένες, έχουν δημιουρ

γήσει εξειδικευμένες θυγατρικές εταιρείες για την προσφορά αυτής της 

1. Βλέπε την υποδιαίρεση 2.4.7. 
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υπηρεσίας με ικανοποιητικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα από πλευράς 

όγκου εργασιών1. 

Το factoring όμως αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς οι τράπεζες ζητούν 

από το κράτος να ρυθμίσει ικανοποιητικά κάποια σημαντικά θέματα 

(φορολογικά, επέκταση του στο εσωτερικό εμπόριο κ.λπ.), που περιορίζουν 

ουσιαστικά την αυτοδύναμη ανάπτυξη αυτού του χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος στην Ελλάδα2. 

Εκτός από τα πιο πάνω, λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως τονίστηκε στο 

1. Ο θεσμός του leasing (ο οποίος λειτουργεί ως υποκατάστατο της 
μεσομακροχρόνιας χρηματοδότησης των επιχειρήσεων) αποτελεί ένα 
χρηματοπιστωτικό προϊόν διαδεδομένο από πολλά χρόνια στις αναπτυγμέ
νες χώρες. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα παρουσιάζεται σήμερα σαν νέο 
προϊόν. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, Νικ. Ζαλοκώστας (Απρίλιος 
- Ιούνιος 1989). 

Ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν ιδρυθεί στην 
Ελλάδα, τα τελευταία τρία έτη (1987-1989) από τις τράπεζες ΕΤΒΑ (ΕΤΒΑ 
Leasing), Πίστεως (ALPHA Leasing), Citibank (City Leasing), Κτηματική 
Τράπεζα (Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης). 

Στις 16-10-1989 υπογράφηκε στη Γαλλία σύμβαση της Εθνικής Τράπεζας 
με την τράπεζα Credit Lyonnais, για την ίδρυση ελληνογαλλικής εταιρείας 
leasing, με τη συμμετοχή της ΕΤΒΑ και της Ελληνογαλλικής Τράπεζας. 

Κύριο πρόβλημα των επιχειρήσεων leasing, όπως έχει εκφραστεί από 
τους εκπροσώπους τους, είναι η είσπραξη ΦΠΑ από τις συμβάσεις leasing. 
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις leasing στην Ελλάδα ορίζεται 
από το ν. 1665/1986. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τη συνέντευξη 
του Γ. Κωστούλα (4-6-1989). Βλέπε επίσης Επιλογή (Νοέμβριος 1988), σελ. 
670. 

2. Το factoring είναι ένας χρηματοδοτικός θεσμός (υποκατάστατο της 
χρηματοδότησης για κεφάλαιο κινήσεως), ο οποίος εφαρμόζεται επίσης από 
αρκετές δεκαετίες στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Στη δεκαετία του 
1980 γνωρίζει εξαιρετική ανάπτυξη στην Ιταλία και στις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Στην Ελλάδα συζητείται η εισαγωγή του στην αγορά χρηματοπιστω
τικών υπηρεσιών μόνο τα τελευταία τρία έτη (μετά το 1987), κυρίως όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση του στις εξαγωγές. Βλέπε για περισσότερες 
λεπτομέρειες, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988). 
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Κεφάλαιο 2, δέκα αμοιβαία κεφάλαια, κάτω από τη διαχείριση θυγατρικών 

εταιρειών των μεγάλων ελληνικών τραπεζών, καθώς και εταιρείες επενδύ

σεων. Τελευταία γίνεται συζήτηση για ίδρυση νέων επενδυτικών τραπεζών, 

με συμμετοχή των εγχώριων και ξένων εμπορικών τραπεζών και άλλων 

επιχειρηματιών, ενώ οι υπάρχουσες επενδυτικές τράπεζες (ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, 

ALPHA Finance κ.λπ.), αλλά και ορισμένες εμπορικές τράπεζες, έχουν 

δραστηριοποιηθεί στον τομέα του underwriting, εκμεταλλευόμενες τη 

σημαντική άνοδο του χρηματιστηρίου και τα εξαιρετικά υψηλά τραπεζικά 

επιτόκια. Τα υπόλοιπα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 

συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 1, και τα οποία αναλύθηκαν στα προηγού

μενα κεφάλαια, είναι ουσιαστικά άγνωστα για τις ελληνικές τράπεζες και 

για την ελληνική οικονομία γενικότερα1. 

Τα πιο πάνω έχουν μεγάλη σημασία γιατί, σύμφωνα με το μηχανισμό 

που υιοθετεί η 2η Τραπεζική Οδηγία, οι ευρωπαϊκές τράπεζες που 

προέρχονται από συστήματα όπου επιτρέπεται η λειτουργία γενικών 

τραπεζών (universal banks) θα μπορούν να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες 

στη χώρα υποδοχής, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία οι εγχώριες 

τράπεζες δεν έχουν το δικαίωμα, εξαιτίας εγχώριων νομικών ή άλλων 

εμποδίων, να τις προσφέρουν. Για παράδειγμα, μια γερμανική τράπεζα θα 

μπορεί να εμπορεύεται στην Ελλάδα τίτλους για δικό της λογαριασμό, ενώ 

οι εγχώριες τράπεζες δεν έχουν ακόμα τέτοιο δικαίωμα2. Επίσης η ίδια 

1. Βλέπε την υποδιαίρεση 2.2.3. του Κεφαλαίου 2. 
2. Ανάλογοι περιορισμοί ισχύουν στην Ιταλία και στο Βέλγιο. Βλέπε Γ. 

Ζαββός (Α' και Β' Τριμηνία 1988). Τον Οκτώβριο του 1989 δημοσιεύτηκε η 
Π.Δ. της Τράπεζας της Ελλάδος, 1621/12-10-1989, με την οποία επιτρέπε
ται στις τράπεζες να επενδύουν τα διαθέσιμα τους σε μετοχικούς τίτλους 
εταιρειών, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τ.Ε., εφόσον οι τίτλοι αυτοί 
εκδίδονται κατά τη συγκρότηση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου νεοϊδρυόμε
νων επιχειρήσεων ή προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
υφιστάμενων επιχειρήσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα ανακοινώνουν 
εγγράφως στην Τ.Ε. αυτές τις δοσοληψίες. Μετά τη θέση σε ισχύ της 2ης 
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τράπεζα θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες factoring στο εσωτερικό 

εμπόριο ενώ αυτό δεν επιτρεπόταν μέχρι πρόσφατα στις ελληνικές 

τράπεζες. Τέλος, θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αν οι άδειες λειτουργίας 

των ελληνικών τραπεζών δεν επιτρέπουν την προσφορά εκ μέρους τους 

ορισμένων από τις υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 1, τότε 

οι ελληνικές τράπεζες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτές τις 

υπηρεσίες ούτε στις ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες οι εγχώριες τράπεζες 

έχουν πράγματι αυτή τη δυνατότητα. Αυτά δείχνουν τη μεγάλη σημασία του 

συνδυασμού της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, που 

αναλύεται πιο κάτω, με την ευρύτητα των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνο

νται στον Πίνακα 1, οι οποίες, σύμφωνα με τη 2η Οδηγία, είναι επιτρεπτές 

για τις τράπεζες. 

Με την επικείμενη εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων, αναμένεται να 

υπάρξουν σημαντικές εσωτερικές πιέσεις στις χώρες-μέλη για την 

περαιτέρω απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων, κάτι 

που ήδη εφαρμόζεται στις περισσότερες από αυτές και στην Ελλάδα. 

Αναμένεται επίσης να ενταθεί η προσπάθεια των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων χωρών όπως η Ελλάδα, να μπουν όσο το δυνατόν πιο αποφασι

στικά στους τομείς προσφοράς των νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν για τον εαυτό τους κάποιο αξιόλογο 

μερίδιο της αγοράς που θα δημιουργηθεί (με την απελευθέρωση του 

συστήματος) για τα νέα αυτά προϊόντα. 

Το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης προβλέπεται από το άρθρο 

52 της Συνθήκης της ΕΟΚ, το οποίο ορίζει ότι καταργούνται προοδευτικά, 

κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου 12 ετών, οι περιορισμοί στην 

ελεύθερη εγκατάσταση των υπηκόων ενός κράτους-μέλους στην επικράτεια 

άλλου κράτους-μέλους. Η κατάργηση αυτή αφορά και την ίδρυση υποκατα-

Οδηγίας, η αγορά μετοχικών τίτλων ή η συμμετοχή σε νέες εταιρείες θα 
επιτρέπεται, προφανώς, εφόσον δεν θα παραβιάζονται οι δεσμεύσεις του 
άρθρου 10 της Οδηγίας, το οποίο αναλύεται πιο κάτω. 
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σχημάτων ή θυγατρικών εταιρειών. Ειδικότερα, το δικαίωμα της ελεύθερης 

εγκατάστασης αναφέρεται : 

Στην κύρια εγκατάσταση, όταν μια τράπεζα σε μια χώρα-μέλος 

δημιουργείται ή διοικείται από κατοίκους άλλης χώρας. Σε αυτή την 

περίπτωση περιλαμβάνεται και η εξαγορά ή η απόκτηση ελέγχου μιας 

τράπεζας από κατοίκους άλλης χώρας με τη μέθοδο της δημόσιας 

προσφοράς, της φιλικής εξαγοράς, της ανταλλαγής μετοχών κ.λπ. 

Στη δευτερεύουσα εγκατάσταση, μέσω της δημιουργίας υποκατα-

στημάτων, θυγατρικών εταιρειών, πρακτορείων, γραφείων αντιπροσωπείας 

κ.λπ. 

Στον τραπεζικό τομέα, το νομοθετικό πλαίσιο για την ελεύθερη 

εγκατάσταση είχε ήδη επιτευχθεί και οι εναπομένουσες περιπτώσεις 

άμεσης διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των ξένων τραπεζών έχουν 

περιοριστεί στο ελάχιστο. Στην πράξη όμως, ακόμα και σήμερα πολλές 

τράπεζες δύσκολα μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας όταν επιδιώκουν να εγκατασταθούν σε άλλες Κοινοτι

κές χώρες. Η εξαρχής εγκατάσταση μιας ξένης τράπεζας συνεπάγεται ένα 

σημαντικό κόστος το οποίο δεν επιβαρύνει τα δίκτυα των εγχώριων 

τραπεζών3. Τα προβλήματα διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επιδιωκό

μενης εγκατάστασης. 

4.3. Ισχύοντες περιορισμοί στη διακρατική εξάπλωση των τραπεζών 

4.3.1. Περιορισμοί στην απόκτηση από ξένες τ ρ ά π ε ζ ε ς ελέγχου ή 

συμμετοχών σε τ ο π ι κ έ ς τ ρ ά π ε ζ ε ς 

Σημαντικοί περιορισμοί υπάρχουν ακόμα σε ορισμένες χώρες (π.χ., στην 

1. Βλέπε επίσης Γ. Ζαββός (1989), σελ. 109. 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 
3. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 
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Ισπανία και την Ιταλία) όσον αφορά την απόκτηση από ξένες τράπεζες 

ελέγχου ή συμμετοχών σε τοπικές τράπεζες. Σχεδόν όλες οι χώρες-μέλη 

της Κοινότητας αντιμετωπίζουν με μεγάλο σκεπτικισμό την εξαγορά 

σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους από ξένους. 

Στην Ελλάδα, τα νομικά εμπόδια που υπήρχαν στην περίπτωση της 

εξαγοράς ελληνικών τραπεζών από ξένους καταργήθηκαν, με την Π.Δ. 

664/18-1-1986. Στην πράξη όμως τα προβλήματα που εμφανίζονται όταν μια 

ξένη τράπεζα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά μιας εγχώριας 

τράπεζας, είναι πολλές φορές αξεπέραστα . 

1. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι κατά πόσο οι εθνικές 
κυβερνήσεις ορισμένων χωρών-μελών θα αποδειχτούν πραγματικά συνεργά
σιμες και θα επιτρέψουν την ανεξέλεγκτη διείσδυση των ξένων χρηματοπι
στωτικών ιδρυμάτων στην εγχώρια αγορά τους. Το πιθανότερο είναι ότι θα 
επιμείνουν στη διατήρηση του δικαιώματος να έχουν τον τελευταίο λόγο ως 
προς το βαθμό στον οποίο θα επιτρέψουν αυτή τη διείσδυση. Ό σ α 
αναφέρονται στην επόμενη υποσημείωση για την περίπτωση της Ελλάδος 
αποτελούν τον κανόνα μάλλον παρά την εξαίρεση. Η αγωνιώδης αντίδραση 
πολλών Βέλγων στην προσπάθεια του Carlo de Benedeti να εξαγοράσει τη 
μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου της χώρας, τη Société Générale de 
Belgique (SGB), δείχνει ακριβώς τα πραγματικά προβλήματα που θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Βλέπε Bill 
Emmott (March 26, 1988) και Γ. Ζαββός (1989), σελ. 307. Βλέπε επίσης 
Αγορά (28-7-1988) και Financial Times (July 5, 1989). 

2. Πολλές ξένες τράπεζες συμμετέχουν από πολλά χρόνια στο μετοχικό 
κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών (π.χ., της ΕΤΒΑ, της Τράπεζας Επενδύσεων, 
της Τράπεζας Πίστεως, της Τράπεζας Αττικής, όπου μια ξένη τράπεζα έχει 
το 39% των μετοχών κ.λπ.). Η συμμετοχή τους όμως περιοριζόταν μέχρι 
πρόσφατα στο 40% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο περιορισμός αυτός 
καταργήθηκε με την Π.Δ. 664/18-1-1986. 

Είναι πολύ πιθανό ότι ο πιο κατάλληλος τρόπος διείσδυσης των ξένων 
τραπεζικών ιδρυμάτων στην ελληνική τραπεζική αγορά, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, θα αποδειχτεί η εξαγορά 
σημαντικών συμμετοχών σε ήδη λειτουργούσες ελληνικές τράπεζες. Μέχρι 
σήμερα όμως υπάρχει γενικά αξιοσημείωτος σκεπτικισμός εκ μέρους των 
ελληνικών νομισματικών αρχών προκειμένου να επιτρέψουν μια άξια λόγου 
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Στην περίπτωση των θυγατρικών επιχειρήσεων, τα προβλήματα δεν ήταν 

και μέχρι σήμερα πολύ μεγάλα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ανεξάρτητη 

νομική οντότητα και για τη σύσταση τους συμμορφώνονται με την εγχώρια 

νομοθεσία της χώρας υποδοχής και αποκτούν την ιθαγένεια της . 

Η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και η εξαγορά τραπεζών άλλων 

χωρών δεν σχετίζονται παρά μόνο έμμεσα με το 1992. Ακόμα και μέχρι 

σήμερα, αυτού του είδους οι επεκτατικές πολιτικές ήταν σε ισχύ στις 

περισσότερες χώρες της Κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια όμως, σημειώνε-

κίνηση με την οποία σημαντικά τμήματα του μετοχικού κεφαλαίου ελληνικών 
τραπεζών θα περιέλθουν σε ξένες τράπεζες. Ως παράδειγμα μπορεί να 
αναφερθεί η απόρριψη πρότασης της τράπεζας Instituto Bancario San Paolo 
Di Torino να συμμετάσχει με αξιόλογο ποσοστό (20% περίπου του 
μετοχικού κεφαλαίου) στη συζητούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Ιονικής Τράπεζας. Η πρόταση αυτή σκόνταψε τελικά στην άρνηση της 
Εμπορικής Τράπεζας ("μητρικής" της Ιονικής) να δεχτεί σημαντική μείωση 
της δικής της συμμετοχής, και πολύ περισσότερο την απώλεια ελέγχου. 

Επίσης ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας ανακοίνωσε πρόσφατα (11-
10-1989) ότι δεν θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή ξένων στην αύξηση του 
κεφαλαίου της Εθνικής. Υποστήριξε δε ότι η αύξηση του κεφαλαίου της 
θυγατρικής της Εθνικής, Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας, θα καλυφθεί από 
πόρους της Εθνικής. 

Από την άλλη μεριά όμως, ανακοινώθηκε ότι η Εθνική ευνοεί τη 
συμμετοχή ξένων τραπεζών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΕΤΕΒΑ και ότι ήρθε σε συνεννόηση με τους ξένους μετόχους για την 
αύξηση του κεφαλαίου της Αραβοελληνικής Τράπεζας. 

Ό λ α αυτά υποδηλώνουν κάποια σύγχυση η οποία προκύπτει από τη 
σύγκρουση δύο αντίθετων τάσεων: Η μία στηρίζεται στην εθνικιστική 
αντίληψη περί αποφυγής της απόκτησης ελέγχου πάνω στα ελληνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ξένα συμφέροντα. Η άλλη στηρίζεται στην 
πραγματικότητα, η οποία επιβάλλει ενίσχυση των δεσμών που ήδη υπάρχουν 
ανάμεσα σε ελληνικά και σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με στόχο τη 
βελτίωση της οργανωτικής τους δομής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικό
τητας τους μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 

1. Βλέπε Γ. Ζαββός (1989), σελ. 109 και 306-307. 
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ται μια εκρηκτική κατάσταση όσον αφορά τις διασυνοριακές εξαγορές 

τραπεζών. Αυτή οφείλεται στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι τράπεζες 

να αποκτήσουν έτοιμα δίκτυα διανομής στις άλλες χώρες της Κοινότητας, 

μέσω των οποίων θα επιδιώξουν να προωθήσουν την πώληση τυποποιημένων 

παραδοσιακών και νέων τραπεζικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτε

ρο μέρος της Κοινότητας. Στόχος είναι η προώθηση της εξειδίκευσης και 

η εκμετάλλευση των υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος1. 

4.3.2. Περιορισμοί και προβλήματα στην ίδρυση υποκαταστημάτων 

Το βασικό πρόβλημα από τα πρώτα στάδια στην προσπάθεια για τη 

δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ήταν η 

αποκατάσταση και εξασφάλιση του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστα

σης των υποκαταστημάτων των τραπεζών σε όλα τα κράτη-μέλη. Το 

υποκατάστημα δεν έχει χωριστή νομική οντότητα, αλλά αποτελεί προέκτα

ση της μητρικής εταιρείας. Κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος που 

ίσχυε μέχρι πρόσφατα, ήταν: 

- Η έκδοση της άδειας εγκατάστασης και η εποπτεία των υποκατα

στημάτων από τη χώρα υποδοχής. 

- Η δυνατότητα επίκλησης του "κριτηρίου της οικονομικής ανάγκης", 

από ορισμένες τουλάχιστον χώρες, σαν πρόσχημα για τη μη έγκριση της 

εγκατάστασης νέων υποκαταστημάτων. 

- Η απαίτηση ύπαρξης χωριστών ιδίων κεφαλαίων. 

Η δυνατότητα επίκλησης του κριτηρίου της οικονομικής ανάγκης ίσχυε 

για τις χώρες Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Ιρλανδία, μέχρι τα τέλη του 1988. 

Για την Ισπανία και την Πορτογαλία το κριτήριο αυτό μπορεί να χρησιμο

ποιηθεί μέχρι τα τέλη του 1992. Τέλος, για την Ελλάδα υπήρχε δυνατότητα 

1. Βλέπε το Κεφάλαιο 6 πιο κάτω. Βλέπε επίσης Bill Emmott (March 26, 
1988). 
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χρησιμοποίησης του κριτηρίου μέχρι τις 15-6-1989 . Η προθεσμία αυτή έχει 

παραταθεί μέχρι τα τέλη του 1992. Η δυνατότητα επίκλησης αυτού του 

κριτηρίου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια 

επέκτασης των Κοινοτικών τραπεζών στις χώρες που είναι σε θέση να το 

επικαλεστούν. Στην ουσία, αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων, αφού δίνει τη δυνατότητα να μην 

εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστημάτων σε ανταγωνιστική βάση. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση του 

1974 και μετά, η Τράπεζα της Ελλάδος αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια 

εγκατάστασης μόνο σε δύο-τρεις περιπτώσεις, οι οποίες όλες ανεξαιρέτως 

αφορούσαν τη δημιουργία τράπεζας από Έλληνες (ημεδαπούς και ομογε

νείς). Καμιά αίτηση ξένης τράπεζας για εγκατάσταση της στην Ελλάδα δεν 

απερρίφθη . Αυτό βέβαια το μόνο που υποδηλώνει είναι ότι οι υποβληθεί

σες αιτήσεις πληρούσαν τους όρους τους οποίους επέβαλλε το ισχύον κάθε 

φορά σύστημα. Δεν δίνει όμως πληροφορίες για το πόσες τράπεζες θα είχαν 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα, αν οι ισχύουσες γραφειοκρατικές διατυπώσεις 

και κανονισμοί είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο. Σήμερα εξακολουθεί να 

υπάρχει στην Ελλάδα σκεπτικισμός για τα αποτελέσματα της απελευθέρω

σης της εγκατάστασης και της προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών από ξένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και γι' αυτό ζητήθηκε να της επιτραπεί να 

εφαρμόζει την αρχή της οικονομικής ανάγκης μέχρι το 19923. 

Όσον αφορά την απαίτηση της χώρας υποδοχής για ύπαρξη χωριστών 

ιδίων κεφαλαίων για κάθε υποκατάστημα ξένης τράπεζας, θα πρέπει να 

λεχθεί ότι αυτή εξακολουθούσε να ισχύει για τις περισσότερες χώρες της 

Κοινότητας (εξαιρουμένης της Μεγάλης Βρετανίας), μέχρι πρόσφατα 

(1989). Αυτό συνέβαινε αντίθετα με το πνεύμα της Οδηγίας του 1983, η 

1. Βλέπε Επιτροπή Καρατζά (1987), σελ. 35. Βλέπε επίσης, Γ. Ζαββός 
(1989), σελ. 112. 

2. Βλέπε Δ. Σπυρόπουλος (26-6-1987). 
3. Βλέπε Επιτροπή Καρατζά (1987), σελ. 35. 
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οποία απαιτεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη 

βάση . Στην περίπτωση της Ελλάδος, παραδοσιακά, προϋπόθεση για την 

εγκατάσταση και λειτουργία υποκαταστήματος ξένης τράπεζας ήταν η 

εισαγωγή συναλλάγματος 10 εκατ. δολ. για κάθε υποκατάστημα, το οποίο 

έπρεπε να παραμείνει στη χώρα σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

υποκαταστήματος. Το κεφάλαιο αυτό έπρεπε να κατατεθεί σε συνάλλαγμα 

στην Τράπεζα της Ελλάδος ή να χρησιμοποιηθεί για μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση του ελληνικού Δημοσίου, ιδιωτικών βιομηχανικών και 

δημόσιων επιχειρήσεων ή μίας από τις τράπεζες επενδύσεων^. Σύμφωνα με 

την υπ' αριθμ. 301/12-2-1981 απόφαση της Ν.Ε., εξομοιώνονται οι ξένες 

τράπεζες προς τις ελληνικές, όσον αφορά το ύψος του απαιτούμενου 

κεφαλαίου για την ίδρυση υποκαταστήματος ή θυρίδας συναλλαγών στη 

χώρα. Έτσι, κάθε ξένη τράπεζα που επιθυμεί να θέσει σε λειτουργία 

υποκατάστημα ή θυρίδα συναλλαγών στην Ελλάδα, υποχρεούται να εισάγει 

συνάλλαγμα ίσο "προς το απαιτούμενο εκάστοτε, για την ίδρυση ελληνικών 

τραπεζών ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου (το οποίο σήμερα ανέρχεται 

σε 2 δισ. δρχ.)"3. 

Η απαίτηση από τα υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών και των 

ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και αλλού, να αποδείξουν ότι κατέχουν 

υγιή κεφαλαιακή δομή καταβάλλοντος το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που 

απαιτείται για την ίδρυση νέας τράπεζας, παρά το γεγονός ότι η μητρική 

εταιρεία αποδεδειγμένα κατέχει υγιή κεφαλαιακή δομή στη χώρα καταγω

γής, δημιουργεί πολλές αντιδράσεις. Υποεκτιμά τις δυνατότητες καταμερι

σμού και διάχυσης του κινδύνου ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της 

πολυεθνικής τράπεζας. Αυτό ισοδυναμεί με επιβολή πρόσθετων δαπανηρών 

1. Βλέπε Μιχ. Θ. Μαρίνος (1986). 
2. Βλέπε Τ. Γιαννίτσης (1982). 
3. Βλέπε την απόφαση για έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας στην 

Ελλάδα υποκαταστήματος της Bayerische Vereinsbank A.G. (ΦΕΚ 1 I/A/12-
1-1989). 
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περιορισμών στην επενδυτική (επεκτατική) πολιτική της τραπεζικής 

επιχείρησης και ως εκ τούτου περιορίζει ουσιαστικά την είσοδο ξένων 

τραπεζών στην εγχώρια αγορά. 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αυτής της μελέτης έγινε πολύς λόγος για 

τους σημαντικούς περιορισμούς που θέτει στην επεκτατική πολιτική των 

τραπεζών η στενότητα των ιδίων κεφαλαίων, ιδιαίτερα μετά την αποδοχή 

των προτάσεων της Επιτροπής Cooke για τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών 

και το συντελεστή φερεγγυότητας . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να 

δικαιολογήσει την ύπαρξη του ένα υποκατάστημα με ίδια κεφάλαια της 

τάξεως των 2 δισ. δρχ., θα πρέπει, με τα σημερινά δεδομένα, να έχει 

ενεργητικό της τάξεως των 25 δισ. δρχ. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο να 

επιτευχθεί από ένα υποκατάστημα σε μια ξένη χώρα, ιδιαίτερα αν ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι έχει να αντιμετωπίσει και ένα πλήθος από άλλους 

περιορισμούς και προβλήματα2. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι τα εμπόδια που υπήρχαν στην 

εγκατάσταση των τραπεζών, μέσω της ίδρυσης υποκαταστημάτων, σε χώρες 

της Κοινότητας άλλες από τη χώρα καταγωγής τους, ήταν και είναι ακόμα 

1. Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 5. 
2. Από την άλλη μεριά, για να δικαιολογηθεί η απαίτηση για την ύπαρξη 

ιδίων κεφαλαίων κατά την ίδρυση υποκαταστημάτων, προβάλλεται το 
επιχείρημα ότι, το να αρκεστεί μια χώρα στα περιουσιακά στοιχεία της 
μητρικής εταιρείας σαν εξασφάλιση των απαιτήσεων για το αξιόχρεο του 
υποκαταστήματος που έχει ιδρυθεί στην περιοχή της, περιέχει τον κίνδυνο 
ότι τα ίδια περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την 
εξασφάλιση των απαιτήσεων για οικονομική υγεία πολλών ανεξάρτητων 
υποκαταστημάτων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αποφευχθεί, αν υπάρχει εκ 
μέρους της μητρικής εταιρείας σωστή λογιστική αντιμετώπιση της 
κατάστασης, με τη σύνταξη ισολογισμών σε ενοποιημένη βάση. Τότε η χώρα 
καταγωγής μπορεί να συμβουλευτεί αυτούς τους ισολογισμούς και να 
μειώσει τις απαιτήσεις της για πρόσθετα ίδια κεφάλαια των υποκαταστη
μάτων. Το θέμα αυτό όμως αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από την Κοινότητα, με 
την υιοθέτηση της Οδηγίας για την εποπτεία των τραπεζών σε ενοποιημένη 
βάση που προαναφέρθηκε. Βλέπε Μιχ. Θ. Μαρίνος (1986). 
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και σήμερα, σημαντικά. Η 2η Τραπεζική Οδηγία καταργεί σε μεγάλο βαθμό 

αυτά τα εμπόδια και γι' αυτό θεωρείται η βασική Οδηγία όσον αφορά την 

προσπάθεια για ουσιαστική ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων 

των χωρών-μελών της ΕΟΚ. 

4.3.3. Η ελεύθερη παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στο εσωτερικό της 

Κοινότητας 

Είναι γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα το θέμα αυτό δεν είχε έντονα 

απασχολήσει τις Κοινοτικές αρχές. Ο λόγος ήταν ότι η περιορισμένη 

πρόοδος που είχε επιτευχθεί όσον αφορά την απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων, δεν επέτρεπε την ανάπτυξη αυτού του είδους των διασυνοριακών 

δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πάντως, κάποιος 

διασυνοριακός ανταγωνισμός λαβαίνει χώρα και σε αυτό τον τομέα ακόμα 

και σήμερα. Για παράδειγμα, ορισμένες τράπεζες της Δανίας διαφημίζουν 

τους λογαριασμούς των καταθέσεων τους στις εφημερίδες της βόρειας 

Γερμανίας. Επίσης, η Barklays Bank απέστειλε πρόσφατα επιστολές σε 

πολλούς κατοίκους του Παρισιού, στους οποίους προσέφερε προσωπικές 

πιστωτικές γραμμές (personal credit lines) σε γαλλικά φράγκα, για τις 

οποίες οι αιτήσεις θα μπορούσαν να κατατεθούν με το ταχυδρομείο1. 

4.4. Βασικές αρχές της ενοποίησης του τραπεζικού τομέα 

Για την επίτευξη των πιο πάνω επιδιώξεων και την επίλυση των 

υπαρχόντων προβλημάτων, οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται 

η προσπάθεια για την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στο 

χώρο της ΕΟΚ είναι οι ακόλουθες: 

Ι. Βλέπε Bill Emmott (March 26, 1988), σελ 69. 
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Πρώτο, η αρχή της εναρμόνισης των προϋποθέσεων που αφορούν τη 

χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και του 

προσδιορισμού των ουσιαστικών κανόνων των συστημάτων τραπεζικής 

εποπτείας, που αφορούν κατά κύριο λόγο τη χρηματοοικονομική σταθερότη

τα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Δεύτερο, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιο πάνω προϋποθέ

σεων και κανόνων της τραπεζικής εποπτείας. 

Τρίτο, η αρχή του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής. 

Στη συνέχεια της παρούσας υποδιαίρεσης, θα αναφερθούμε πιο 

αναλυτικά στις δύο βασικές αρχές της τραπεζικής πολιτικής της ΕΟΚ, 

όπως αυτή εκφράζεται με τη 2η Οδηγία, δηλαδή στις αρχές της αμοιβαίας 

αναγνώρισης και του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής. 

Οι διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη 

παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, περιγράφονται και αναλύονται στην 

υποδιαίρεση 4.5. 

Οι βασικοί κανόνες για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων για τη 

χορήγηση της ενιαίας άδειας λειτουργίας στα πιστωτικά ιδρύματα στο 

χώρο της Κοινότητας, αναλύονται στην υποδιαίρεση 4.6. 

Οι ρυθμίσεις για την εναρμόνιση των όρων και των κανόνων λειτουργίας 

των τραπεζικών ιδρυμάτων στο χώρο της Κοινότητας, αναλύονται στην 

υποδιαίρεση 4.7. 

Ειδικότερα, οι βασικές ρυθμίσεις που αφορούν την εναρμόνιση και 

ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας, με στόχο τον έλεγχο της χρηματοοικο

νομικής σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, περιέχονται στις 

Οδηγίες για τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών και τους συντελεστές 

φερεγγυότητας και στις Συστάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία στις 

χώρες-μέλη συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και για τον έλεγχο των 

μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζικών ιδρυμάτων, και 

αναλύονται στο Κεφάλαιο 5. 
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4.4.1. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης 

Η αρχή αυτή αποτελεί την πιο σημαντική ίσως καινοτομία για την 

προώθηση της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ και βασικό 

στοιχείο της Λευκής Βίβλου. Κύριος στόχος ήταν η υιοθέτηση ενός 

αποτελεσματικού μηχανισμού ο οποίος θα διευκόλυνε την επιτάχυνση της 

ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, ειδικότερα της αγοράς χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών. Λειτουργεί όμως μόνο στο βαθμό που οι βασικοί 

κανόνες του εποπτικού συστήματος των κρατών-μελών είναι ισοδύναμοι, 

πράγμα που προϋποθέτει την εναρμόνιση των κανόνων αυτών σε Κοινοτικό 

επίπεδο. 

Βασική καινοτομία είναι, ότι με την εφαρμογή της αρχής αυτής δεν 

απαιτείται η ολοκληρωτική αντικατάσταση των εθνικών νομοθεσιών που 

αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά η προσαρμογή αυτών των 

νομοθεσιών, ώστε να τηρούνται οι βασικοί κανόνες για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας και για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το 

κάθε κράτος θα μπορεί, αν θέλει, να διατηρεί για τις τράπεζες που 

βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του αυστηρότερες ρυθμίσεις από τις 

βασικές που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις υπό συζήτηση 

Οδηγίες. Εναπόκειται τότε στους νόμους της ελεύθερης αγοράς να 

επιβεβαιώσουν ή όχι τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα αυτών των πιο 

αυστηρών ρυθμίσεων1. 

Στόχος είναι η εναρμόνιση των απόλυτα απαραίτητων και ουσιαστικών 

κανόνων οι οποίοι διασφαλίζουν την προστασία των καταθετών, των 

επενδυτών, των δανειζομένων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος ως συνόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό απαιτεί, σε 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Λευκή Βίβλος (1985), Γ. 
Ζαββός (Α' και Β' Τριμηνία 1988) και Bill Emmott (March 26, 1988). 
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ορισμένες περιπτώσεις, την εισαγωγή νέων εποπτικών κανόνων, οι οποίοι 

δεν υπάρχουν ακόμα σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα (όπως π.χ., 

στην Ελλάδα, το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, ο συντελεστής 

φερεγγυότητας κ.λπ.) ή την ενίσχυση κάποιων σημαντικών ρυθμίσεων οι 

οποίες ενώ υπάρχουν στα περισσότερα συστήματα, θεωρούνται από την 

Επιτροπή της ΕΟΚ περισσότερο ελαστικές από ό,τι επιβάλλουν οι ανάγκες. 

Στη δεύτερη αυτή περίπτωση συγκαταλέγονται οι Οδηγίες για τα ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών και τους συντελεστές φερεγγυότητας. 

Αμοιβαία αναγνώριση επομένως επιβάλλεται στην περίπτωση που οι 

ελάχιστοι αυτοί κανόνες λειτουργίας και εποπτείας τηρούνται στο ακέραιο. 

Επιδίωξη της Κοινότητας είναι να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση ο 

ανταγωνισμός ανάμεσα στα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά συστήματα, μέσω 

της προσφοράς συνθηκών τραπεζικών παραδείσων, όπου η εγκατάσταση και 

η λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 

με ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου και εποπτείας εκ μέρους της πολιτείας, 

αλλά με δυσμενείς επιπτώσεις στη σταθερότητα των συστημάτων και στη 

φερεγγυότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για να αναγνωριστούν ως 

νόμιμα λειτουργούντα τα τραπεζικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην 

επικράτεια μιας χώρας, θα πρέπει η χώρα αυτή να έχει επιβάλει και να 

τηρεί σχολαστικά, τουλάχιστον τους απόλυτα απαραίτητους κανόνες και 
-ι 

ρυθμίσεις για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων . 

Ο βασικός μηχανισμός για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας 

αναγνώρισης συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 18 της 2ης Οδηγίας. Σύμφωνα 

με το άρθρο αυτό: 

- Τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει 

άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους-

μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας, μπορεί να 

1. Βλέπε Γ. Ζαββός (Α' και Β' Τριμηνία 1988). 
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ασκήσει σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, μέσω της εγκατάστασης υποκατα

στήματος ή μέσω της παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον τις δραστηριότητες 

που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος της Οδηγίας 

(Πίνακας 1). Η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 19, 20, και 21, που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου 

τραπεζικού ιδρύματος να μην απαγορεύει την άσκηση αυτών των δραστηριο

τήτων. 

Μετά την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας, η δυνατότητα που θα έχει 

η χώρα υποδοχής να περιορίζει το εύρος των υπηρεσιών που θα μπορούν να 

προσφέρουν τα υποκαταστήματα μιας ευρωπαϊκής τράπεζας στην επικρά

τεια της θα είναι μηδαμινή. Η ρύθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

Ελλάδα, γιατί θα αποτελέσει μια εντελώς καινούργια πραγματικότητα, 

δεδομένου ότι μέχρι σήμερα προσδιορίζονταν επακριβώς οι δραστηριότητες 

τις οποίες ήταν ελεύθερες να πραγματοποιήσουν οι ξένες τράπεζες, 

σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους. Επιπλέον, υπήρχαν περιορισμοί οι 

οποίοι επιβάλλονταν από το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που προσδιόριζε 

τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος ως συνόλου. Μετά την εφαρμογή 

της παρούσας Οδηγίας, οι περιορισμοί, είτε από τις προβλέψεις της άδειας 

λειτουργίας είτε από τις ρυθμίσεις του νομοθετικού πλαισίου, θα πάψουν να 

ισχύουν. 

- Οι ίδιες πιο πάνω δραστηριότητες (που συμπεριλαμβάνονται στον 

Πίνακα 1) μπορούν να ασκηθούν σε κάθε κράτος-μέλος από κάθε θυγατρική 

ενός πιστωτικού ιδρύματος (ή θυγατρική που ανήκει σε πολλά πιστωτικά 

ιδρύματα), του οποίου (των οποίων) το νόμιμο καταστατικό δεν απαγορεύει 

την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων και τα οποία πληρούν κάθε μία από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Η θυγατρική και η μητρική επιχείρηση έχουν πάρει άδεια λειτουργίας 

από το ίδιο κράτος-μέλος. 

ii. Ή δ η οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται πράγματι στο ίδιο 
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κράτος-μέλος. 

iii. Η μητρική επιχείρηση κατέχει τουλάχιστον το 90% των μετοχών 

της θυγατρικής. 

iv. Η μητρική επιχείρηση αποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ότι η 

διαχείριση της θυγατρικής ασκείται με σύνεση και, εφόσον συγκατατίθενται 

οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής, δηλώνουν ότι ευθύνονται 

εξολοκλήρου για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η θυγατρική. 

ν. Με βάση την Οδηγία 83/350/ΕΟΚ, για την εποπτεία σε ενοποιημένη 

βάση, υπολογίζεται ο συντελεστής φερεγγυότητας και πραγματοποιείται η 

εποπτεία για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και για τον περιορισμό 

των συμμετοχών σε μη τραπεζικές επιχειρήσεις. 

Αφορμή για ειδική αναφορά στις θυγατρικές έδωσε το γεγονός ότι σε 

ορισμένα κράτη-μέλη δεν επιτρέπεται στις τράπεζες να ασκούν άμεσα 

ορισμένες από τις δραστηριότητες του προαναφερόμενου εγκεκριμένου 

καταλόγου (π.χ., χρηματοδοτική μίσθωση, είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, 

πράξεις επί τίτλων, ενυπόθηκη πίστη) και μπορούν να ασκούν τις δραστη

ριότητες αυτές μόνο μέσω θυγατρικών. Οι θυγατρικές αυτές εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 83/350, αλλά δεν θεωρούνται πιστωτικά 

ιδρύματα βάσει των διατάξεων αυτής της Οδηγίας. Αυτό έχει ως αποτέλε

σμα να μην ισχύει για τις πράξεις που διενεργούν αυτά τα ιδρύματα η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, παρά το γεγονός ότι οι πράξεις αυτές 

περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο πίνακα1. 

4.4.2. Η αρχή του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής 

Η ευθύνη για την εποπτεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

(προληπτική εποπτεία) μιας τράπεζας, που ασκεί τις δραστηριότητες της 

1. Βλέπε την Εισηγητική Έκθεση της Πρότασης για τη 2η Οδηγία. 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (16-2-1988). 

345 



στην έκταση της Κοινοτικής επικράτειας, ανατίθεται στις αρμόδιες αρχές 

της χώρας καταγωγής (άρθρο 13). Οι αρχές αυτές απαιτούν από κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα να έχει καλή διοικητική και λογιστική οργάνωση και 

πρόσφορες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Βασικές αρμοδιότητες τους 

είναι: 

- Η χορήγηση της ενιαίας άδειας λειτουργίας, η οποία έχει ισχύ για 

όλη την Κοινοτική επικράτεια. 

- Η άσκηση εποπτείας για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην επικράτεια της. 

Παρακολούθηση της τήρησης των Οδηγιών για τα ίδια κεφάλαια και τους 

συντελεστές φερεγγυότητας, καθώς και των άλλων διατάξεων της 2ης 

Οδηγίας. 

- Η προώθηση της δημιουργίας συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, 

σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Σύσταση της Επιτροπής. 

- Ο έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, σύμφωνα επίσης με τη Σύσταση της Επιτροπής. 

4.4.3. Αρμοδιότητες που παραμένουν στη χώρα υποδοχής 

Η αρχή του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής αποτελεί θεμελιακό 

δόγμα της τραπεζικής πολιτικής της ΕΟΚ. Ωστόσο, η αρχή αυτή δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί προς το παρόν στον τομέα της νομισματικής και της 

πιστωτικής πολιτικής (άρθρο 14). Οι μεγάλες διαφορές, που ισχύουν ακόμα 

και σήμερα, στο σχεδιασμό και στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής 

ανάμεσα στα κράτη-μέλη (ο χαμηλός βαθμός εναρμόνισης που έχει 

επιτευχθεί) επιβάλλουν την ανάγκη συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν σε μια συγκεκριμένη χώρα, στις ανάγκες της 

νομισματικής και της πιστωτικής πολιτικής αυτής της χώρας, και όχι της 
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χώρας καταγωγής . 

Επίσης ο έλεγχος της πολιτικής ρευστότητας μιας τράπεζας, 

παραμένει καταρχήν στη δικαιοδοσία της χώρας υποδοχής και θα ασκείται 

σε συνεργασία με τη χώρα καταγωγής . Βέβαια, τα πιο πάνω μέτρα δεν 

επιτρέπεται να προβλέπουν άνιση ή περιοριστική μεταχείριση ενός 

πιστωτικού ιδρύματος το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο 

κράτος-μέλος. Επίσης, η νομισματική πολιτική μιας χώρας-μέλους δεν θα 

πρέπει να παραγνωρίζει την ανάγκη τήρησης των μέτρων που έχουν 

υιοθετηθεί για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. 

Γενικά, οι απαιτήσεις που μπορούν να προβληθούν από τις χώρες-μέλη 

υποδοχής στα υποκαταστήματα τραπεζικών ιδρυμάτων άλλων χωρών-μελών, 

προσδιορίζονται από το άρθρο 21 της 2ης Οδηγίας και είναι οι ακόλουθες: 

ΐ. Υποβολή περιοδικής έκθεσης για τις δραστηριότητες των ξένων 

υποκαταστημάτων στο έδαφος τους, για στατιστικούς λόγους. 

π. Την παροχή των ίδιων πληροφοριών που απαιτούνται από τα εγχώρια 

πιστωτικά ιδρύματα, για τον έλεγχο της ρευστότητας και την άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής (βλέπε το άρθρο 14). 

ΐίΐ. Προβλέπεται επίσης ένα σύστημα νομικού καταναγκασμού για τις 

περιπτώσεις όπου ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν τηρεί τις νομοθετικές 

διατάξεις που έχει θεσπίσει το κράτος υποδοχής για λόγους γενικότερου 

συμφέροντος, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των 

1. Έτσι, οι ελληνικές αρχές θα εξακολουθούν να ορίζουν τις υποχρεωτι
κές καταθέσεις των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τις 
υποχρεωτικές τοποθετήσεις των τραπεζών σε ομόλογα του Δημοσίου, όσο 
καιρό αυτό θα είναι απαραίτητο για την ομαλή χρηματοδότηση των 
ελλειμμάτων του Δημοσίου. 

2. Αυτό, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19, συνεπάγεται τη 
διατήρηση από τη χώρα υποδοχής ορισμένων ουσιαστικών αρμοδιοτήτων 
εποπτείας και ελέγχου των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών που 
λειτουργούν στην επικράτεια τους. Βλέπε E. Davis & C. Smales (1989). 
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αρχών της χώρας υποδοχής. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 

αναφέρονται τα ακόλουθα: "Αν οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους 

υποδοχής διαπιστώσουν ότι ίδρυμα, το οποίο διαθέτει υποκατάστημα ή 

παρέχει υπηρεσίες στην επικράτεια του δεν τηρεί τις νομικές διατάξεις 

που έχει θεσπίσει το εν λόγω κράτος-μέλος κατ' εφαρμογήν των διατάξεων 

της παρούσας Οδηγίας όσον αφορά τις αρμοδιότητες του κράτους-μέλους 

υποδοχής, οι εν λόγω αρχές απαιτούν από το εν λόγω ίδρυμα θέσει τέρμα 

στην αντικανονική αυτή κατάσταση". Αν το πιστωτικό ίδρυμα δεν συμμορφω

θεί, έχει προβλεφθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για τον εξαναγκασμό του 

σε συμμόρφωση ή για διακοπή των εργασιών του (παρ. 3 και 4 του άρθρου 

21). 

Το κρίσιμο θέμα των διατάξεων που θεσπίζονται από το κράτος-μέλος 

υποδοχής "για λόγους γενικότερου συμφέροντος? αναφέρεται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 21. Δίνεται η δυνατότητα στις αρχές της χώρας 

υποδοχής να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή την 

καταστολή των πράξεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που διενεργούνται στο 

έδαφος τους και παραβιάζουν αυτές τις διατάξεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 4, ένα κράτος-μέλος υποδοχής θα πρέπει, 

μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή της ανακοίνωσης του κράτους-μέλους 

καταγωγής για την εγκατάσταση υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος 

στο έδαφος του, να γνωστοποιήσει, αν χρειάζεται, τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες θα πρέπει να ασκούνται οι δραστηριότητες του εν λόγω υποκατα

στήματος στο έδαφος του, για λόγους δημόσιου συμφέροντος1. 

1. Στην αρχική πρόταση της Οδηγίας είχε παραχωρηθεί στη χώρα 
υποδοχής προθεσμία τριών μηνών για να προσδιορίσει κατά πόσο είναι 
αδύνατη, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η άσκηση ορισμένων από τις 
προτεινόμενες δραστηριότητες του υποκαταστήματος, οι οποίες δεν 
απαγορεύονται από την άδεια λειτουργίας της χώρας καταγωγής και δεν 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος (Πίνακας 1). Στο τελικό 
κείμενο το θέμα αυτό δεν παρουσιάζεται τόσο ξεκάθαρα, πράγμα που είναι 
δυνατό να οδηγήσει σε διάφορες ερμηνείες. Βλέπε επίσης Α. Ψιλοπούλου-
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Οι πιο πάνω διατάξεις φαίνεται να περιορίζουν κάπως το βάρος της 2ης 

Οδηγίας ως περιοριστικής των αρμοδιοτήτων ελέγχου της χώρας υποδοχής. 

Είναι φανερό ότι προκύπτουν σημαντικά θέματα ερμηνείας, κάτι που 

ενδεχομένως να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες. 

Προβλήματα είναι δυνατό να προκύψουν αν η υπό συζήτηση παράγραφος 

συνδυαστεί με το γεγονός ότι ορισμένες από τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, που αναφέρονται στον Πίνακα 1, περιγράφονται κατά ένα μάλλον 

γενικό τρόπο και δεν εξειδικεύονται επαρκώς . Για παράδειγμα, είχε 

αναφερθεί πως παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, απελευθερώ

νεται η παροχή "κτηματικών δανείων", το Βέλγιο απαγορεύει την παροχή 

κτηματικών δανείων μεταβλητού επιτοκίου. Κανονικά η γενική αναφορά 

στον Πίνακα 1, θα έπρεπε να σημαίνει απελευθέρωση όλων των κτηματικών 

δανείων. Κατά μια ερμηνεία του άρθρου 21 (παρ. 5) όμως, ήταν δυνατό οι 

νομισματικές αρχές του Βελγίου να ανακοινώσουν ότι απελευθερώνονται όλα 

τα άλλα κτηματικά δάνεια, εκτός από εκείνα που έχουν μεταβλητό επιτόκιο 

και αυτό να το παρουσιάσουν ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον της 

χώρας αυτής . Στο τελικό όμως κείμενο της Οδηγίας, έγιναν πιο σαφείς οι 

διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των χρηματοπιστωτικών τεχνικών ενός 

κράτους-μέλους σε ένα άλλο. Συγκεκριμένα, στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 

11 γίνεται ρητή μνεία για την "αμοιβαία αναγνώριση των ιδιαίτερων 

χρηματοοικονομικών τεχνικών στον τομέα της ενυπόθηκης πίστης^". 

4.5. Οι διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη εγκατάσταση και την 

ελεύθερη παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

Οι αναλυτικές διατάξεις για τις διαδικασίες και τους τρόπους 

Τσουτσουβά (Α' Εξαμηνία 1990). 
1. Βλέπε E. Davis & C. Smales (1989), σελ. 95. 
2. Βλέπε E. Davis & C. Smales (1989), σελ. 95. 
3. Βλέπε Α. Ψιλοπούλου-Τσουτσουβά (Α' Εξαμηνία 1990). 
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συνεργασίας των κρατών-μελών καταγωγής και υποδοχής για την εφαρμογή 

της ελεύθερης εγκατάστασης, μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος σε άλλο 

κράτος-μέλος, προβλέπονται από το άρθρο 19. 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί να 

ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος-μέλος προβαίνει σε σχετική 

κοινοποίηση προς τις αρχές της χώρας καταγωγής και παρέχει συγχρόνως 

τις απαιτούμενες πληροφορίες (δηλαδή πρόγραμμα δραστηριοτήτων, ύψος 

ιδίων κεφαλαίων, υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας του πιστωτι

κού ιδρύματος, διεύθυνση και ονόματα των διευθυντών κ.λπ.). 

Αφού εξετάσει την κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή μπορεί, αν έχει λόγους 

να αμφιβάλλει για τη βιωσιμότητα του σχεδίου ή για την επάρκεια των 

δομών του πιστωτικού ιδρύματος, και να αρνηθεί να μεταβιβάσει τις 

πληροφορίες στις αρχές της χώρας υποδοχής. 

Αν τελικά ο φάκελος μεταβιβαστεί στη χώρα υποδοχής, τότε η 

τελευταία έχει στη διάθεση της δύο μήνες προκειμένου να οργανώσει την 

εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος, στο βαθμό που την αφορά σύμφωνα με 

το άρθρο 21, καινά γνωστοποιήσει, αν χρειάζεται, τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες για λόγους δημόσιου συμφέροντος, αυτές οι δραστηριότητες πρέπει 

να ασκούνται μέσα στο κράτος υποδοχής. 

Ό π ω ς γίνεται φανερό από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι 

διαδικασίες που προβλέπονται από τη 2η Οδηγία για την ίδρυση υποκατα

στήματος σε μια χώρα-μέλος, διαφορετική από εκείνη στην οποία είναι 

εγκατεστημένο το πιστωτικό ίδρυμα, δεν μπορεί να κριθούν ασήμαντες. 

Έτσι, ενώ με την υπό συζήτηση Οδηγία πράγματι καταργούνται ορισμένα 

σημαντικά εμπόδια, όπως η απαίτηση για την ύπαρξη αρχικών ιδίων 

κεφαλαίων για την ίδρυση υποκαταστημάτων και η εφαρμογή της αρχής της 

οικονομικής ανάγκης εκ μέρους της χώρας υποδοχής, ορισμένα άλλα 

εμπόδια, και κυρίως η ύπαρξη μιας σημαντικής γραφειοκρατίας, θα 

εξακολουθήσουν να ισχύουν. 
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Κανονικά σε μια ενιαία αγορά θα έπρεπε τα προβλήματα που αντιμετω

πίζονται για την ίδρυση υποκαταστημάτων σε μια άλλη χώρα-μέλος, να είναι 

ακριβώς τα ίδια με αυτά που αντιμετωπίζονται στην εγχώρια αγορά. Ο 

στόχος αυτός δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται από την εφαρμογή της 2ης 

Οδηγίας. Οι διαδικασίες για ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλη χώρα-μέλος, 

θα εξακολουθήσουν να είναι περισσότερο χρονοβόρες και μετά την 

εφαρμογή αυτής της Οδηγίας. 

Οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών περιγράφονται στο άρθρο 20 της 2ης Οδηγίας. Σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό, αρκεί η κοινοποίηση στην αρχή της χώρας καταγωγής, της 

πρόθεσης του ενδιαφερόμενου ιδρύματος να παράσχει σε άλλη χώρα-μέλος 

ορισμένες από τις υπηρεσίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό 

κατάλογο της 2ης Οδηγίας, Πίνακας 1. Η αρμόδια αρχή της χώρας 

καταγωγής ανακοινώνει εντός ενός μηνός την πιο πάνω κοινοποίηση στην 

αντίστοιχη αρχή της χώρας υποδοχής και η σχετική άδεια θεωρείται 

δεδομένη. 

4.6. Εναρμόνιση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λει

τουργίας σε ένα πιστωτικό ίδρυμα 

Η ελευθερία εγκατάστασης και παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στο 

εσωτερικό της Κοινότητας προϋποθέτει ένα minimum κοινών κανόνων, όσον 

αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών τραπεζών, ώστε να 

εξασφαλίζονται ίδιες προϋποθέσεις ανταγωνισμού και ίση μεταχείριση από 

την πλευρά των νομισματικών αρχών. Στη 2η Οδηγία αναφέρονται πολλοί 

από αυτούς τους κανόνες, ενώ για άλλους έχουν ήδη εγκριθεί άλλες 

Οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, οι κανόνες που προβλέπεται να εναρμονιστούν 

με τη 2η Τραπεζική Οδηγία αφορούν τα ακόλουθα: 
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4.6.1. Το κατώτατο ύψος των αρχικών ιδίων κεφαλαίων 

Η Οδηγία 77/780/ΕΟΚ δεν προσδιόριζε συγκεκριμένο απαιτούμενο 

ύψος αρχικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα 

το ύψος αυτών των κεφαλαίων, κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, να 

διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτό αποτελούσε ένα σημαντικό παράγοντα 

ανομοιομορφίας στις εθνικές τραπεζικές νομοθεσίες των χωρών-μελών, με 

αξιοσημείωτες οικονομικές επιπτώσεις. 

Η 2η Τραπεζική Οδηγία (άρθρο 4) προβλέπει την εναρμόνιση των 

απαιτήσεων για αρχικά ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία 

δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από τα 5 εκατ. ECU (περίπου 1 δισ. 

δρχ.)1. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με τα 2 δισ. δρχ., που απαιτούνται 

σήμερα ως αρχικό κεφάλαιο για την ίδρυση νέας τράπεζας στην Ελλάδα . 

Με τις διατάξεις αυτές εξασφαλίζεται ότι οι τράπεζες της Κοινότητας που 

αναλαμβάνουν διασυνοριακές δραστηριότητες διαθέτουν επαρκές (και το 

ίδιο για όλες τις χώρες) αρχικό κεφάλαιο. Πάντως, κάθε κράτος-μέλος έχει 

τη δυνατότητα να καθορίσει υψηλότερα επίπεδα αρχικών κεφαλαίων για τα 

εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, αν το επιθυμεί. 

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η σημαντική μείωση του αναγκαίου αρχικού 

κεφαλαίου για τη δημιουργία μιας τράπεζας στην Ελλάδα και στις χώρες-

1. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν άδεια 
λειτουργίας, σε ειδικές κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ., εκείνων των 
οποίων το πεδίο των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων περιορίζεται από 
διάφορες νομικές ή καταστατικές διατάξεις), το αρχικό κεφάλαιο των 
οποίων είναι μικρότερο των 5 εκατ. ECU (αλλά όχι μικρότερο του 1 εκατ. 
ECU), κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Βλέπε το άρθρο 4, παρ. 2, της 
2ης Οδηγίας του Συμβουλίου (89/646/ΕΟΚ). 

2. Βλέπε την Π.Δ. αριθ. 1303/26-5-1988, με την οποία εγκρίνεται η 
λειτουργία στην Ελλάδα ανώνυμης ναυτιλιακής τραπεζικής εταιρείας υπό 
την επωνυμία ΣΓΠΒΑΝΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. " 
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μέλη της ΕΟΚ, ενδέχεται να οδηγήσει σε πληθωρισμό τραπεζικών 

ιδρυμάτων μικρού μεγέθους. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει 

και σε καταστάσεις καταστροφικού ανταγωνισμού ή/και απώλειας 

σημαντικών παραγωγικών πόρων (ιδιαίτερα για μια αναπτυσσόμενη 

οικονομία όπως η Ελλάδα), αν δεν ληφθούν όλα τα μέτρα για την υγιή 

ανάπτυξη των τραπεζικών ιδρυμάτων και την εξασφάλιση της φερεγγυότητας 

των ίδιων των ιδρυμάτων και των ιδρυτών τους. Βέβαια, κάθε χώρα μπορεί 

να καθορίζει μεγαλύτερα ποσά αρχικών ιδίων κεφαλαίων, για να επιτρέψει 

την ίδρυση νέων τραπεζικών ιδρυμάτων στην επικράτεια της. Αυτό θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό εμπόδιο εισόδου στον κλάδο και να 

λειτουργήσει και σαν προστατευτικό μέτρο των υπαρχόντων ιδρυμάτων. Για 

παράδειγμα, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν υποχρέωση να μειώσουν την 

απαίτηση των 2 δισ. δρχ. για την ίδρυση μιας νέας τράπεζας στην Ελλάδα. 

Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύει για τα υποκαταστήματα των ξένων 

τραπεζών. 

4.6.2. Η κοινοποίηση της ταυτότητας των σημαντικότερων μετόχων 

(άρθρο 5) 

Το άρθρο 5 της Οδηγίας προβλέπει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση 

της άδειας λειτουργίας, την κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές της 

ταυτότητας των μετόχων ή των εταίρων, άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή 

νομικών προσώπων, που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο ενδιαφερόμενο 

ίδρυμα, καθώς και το ποσό αυτής της συμμετοχής1. Οι αρμόδιες αρχές δεν 

1. Ό π ω ς τονίζεται στην Εισηγητική Έκθεση της Οδηγίας, "η ιδιοκτησία 
και ο έλεγχος πιστωτικών ιδρυμάτων από εξωτραπεζικούς φορείς είναι ένα 
θέμα που απασχολεί τις εποπτικές αρχές στην Κοινότητα, ιδίως σε μια 
περίοδο στην οποία οι όμιλοι με ιδιαίτερα πολυσύνθετες επιχειρηματικές 
δομές αποτελούν ένα ευρύτατα διαδεδομένο φαινόμενο. Οι κίνδυνοι έμμεσων 
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χορηγούν άδεια λειτουργίας, αν δεν κρίνουν ικανοποιητική την ποιότητα των 

εν λόγω μετόχων ή εταίρων . 

Η κοινοποίηση της ταυτότητας των κύριων μετόχων παρέχει στις 

αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να εκτιμήσουν την καταλληλότητα και 

ιδιαίτερα την αξιοπιστία αυτών των μετόχων ως διαχειριστών των καταθέσε

ων του κοινού, οι οποίες, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω, θα υποστηρίζονται 

επιπροσθέτως και από κατάλληλα συστήματα εγγύησης. Οι αρχές θα 

μπορούν να απορρίψουν κάποιες αιτήσεις για έκδοση αδειών λειτουργίας, 

όταν κρίνουν ότι η γενική δομή του ομίλου, ή τα συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν 

εγγυώνται τη σωστή και διαφανή λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος . 

Στην Ελλάδα η μόνη δυνατότητα που είχαν μέχρι πρόσφατα οι 

εποπτικές αρχές να παρακολουθούν τις συμμετοχές προσώπων και 

εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των νεοϊδρυόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

ήταν το γεγονός ότι οι τραπεζικές μετοχές είναι ονομαστικές. Ό π ω ς 

αποδείχτηκε όμως από τα γνωστά γεγονότα σχετικά με την Τράπεζα 

χρηματοδοτήσεων και μεταβολών συμφερόντων είναι ιδιαίτερα σαφείς σε 
ένα περιβάλλον εκτεταμένων αναδιαρθρώσεων της δομής των χρηματοοικο
νομικών συστημάτων". 

1. Η παράγραφος αυτή προσετέθη στο τελικό κείμενο της Οδηγίας, με 
το αιτιολογικό "της ανάγκης να εξασφαλιστεί η υγιής και συνετή διαχείριση 
του πιστωτικού ιδρύματος". 

2. Τα πρόσωπα μπορεί να μην είναι αξιόπιστα, όπως αυτό προκύπτει 
από τη μέχρι σήμερα επιχειρηματική τους συμπεριφορά. Από την άλλη 
μεριά, οι προθέσεις ενός επιχειρηματικού ομίλου, με την ίδρυση μιας 
τράπεζας, μπορεί να είναι η προνομιακή εξυπηρέτηση των δικών του 
συμφερόντων σε βάρος των συμφερόντων των καταθετών και των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων, στα οποία μπορεί επίσης να έχει συμβάλει σε 
σημαντικό βαθμό το κοινωνικό σύνολο. Από αυτή τη δεύτερη προοπτική, 
πηγάζει και η αρνητική θέση που παίρνουν οι νομισματικές αρχές σε 
πολλές αναπτυγμένες οικονομίες (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία κ.λπ.), 
στο θέμα της ίδρυσης ή απόκτησης τραπεζικών ιδρυμάτων από μη 
τραπεζικές εταιρείες (π.χ., βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις). Βλέπε 
Governor of the Bank of England (November 1987). 
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Κρήτης, η ελληνική νομοθεσία ήταν εξαιρετικά ελλιπής ως προς το θέμα 

της παροχής στις αρμόδιες αρχές της δυνατότητας να αρνηθούν την παροχή 

άδειας ίδρυσης πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα από άτομα που δεν 

παρέχουν τα εχέγγυα για την άσκηση του τραπεζικού λειτουργήματος. 

Το υπάρχον νομοθετικό κενό επιχειρεί να καλύψει συγκεκριμένη Π.Δ. 

της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις 

παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα . Οι 

προϋποθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται αυστηρότερες σε σχέση με το 

παρελθόν και αποτελούν μέρος ενιαίου πλαισίου για την παροχή άδειας 

λειτουργίας τραπεζών στον ελληνικό χώρο, προσαρμοσμένου στους κανόνες 

και τις Οδηγίες της ΕΟΚ. Με τη νέα Π.Δ. τίθεται σε έλεγχο, εκτός από τη 

δυναμικότητα και τις προοπτικές της τράπεζας, και η προσωπικότητα των 

διοικητικών παραγόντων και των κυριότερων μετόχων, όπως προβλέπεται 

από το παρόν άρθρο της 2ης Οδηγίας. Ειδικότερα, εξετάζεται η εντιμότητα 

και η ακεραιότητα του χαρακτήρα, τόσο των μετόχων όσο και των προσώ

πων που έχουν την ευθύνη της διοίκησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Παράλληλα, καθιερώνεται το πόθεν έσχες των χρηματικών μέσων των 

φυσικών ή νομικών προσώπων που θα ιδρύσουν την τράπεζα, όπως προβλέπε

ται από το άρθρο 40 του ν. 1806/1988 . Όσον αφορά τις εταιρείες οι 

οποίες χρηματοδοτούνται από το τραπεζικό σύστημα, υπάρχει η πρόσθετη 

προϋπόθεση έγκρισης από τις νομισματικές αρχές της οποιασδήποτε 

επένδυσης τους σε μετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων. 

4.6.3. Καθιέρωση της ενιαίας άδειας λειτουργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της 2ης Οδηγίας, μετά τη συμφωνημένη 

ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας, τα κράτη-μέλη 

1. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 
έτος 1988, σελ. 47. 

2. Βλέπε Επιλογή (Νοέμβριος 1988α), σελ. 668. 

355 



υποδοχής δεν θα μπορούν να απαιτούν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για 

την ίδρυση υποκαταστημάτων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 

έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό αποτελεί τη 

λογική συνέπεια από την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 

και της βασικής αρχής του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής. Στα άρθρα 13, 

19 και 21, προβλέπεται η διαδικασία εγκατάστασης και εποπτείας αυτών 

των υποκαταστημάτων. 

Μέχρι την έναρξη ισχύος της Οδηγίας (15-12-1989), τα κράτη-μέλη 

υποδοχής δεν μπορούν πλέον να απαιτούν ως όρο για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας υποκαταστημάτων, την καταβολή αρχικού κεφαλαίου που 

υπερβαίνει το 50% του ελάχιστου αρχικού που απαιτείται από τις εθνικές 

διατάξεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε παρόμοιο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι από τις αρχές του 1990 και μέχρι τις 31-12-1992, 

που προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή η Οδηγία, η Ελλάδα δεν θα μπορεί 

να απαιτεί, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε υποκαταστήματα 

ευρωπαϊκών τραπεζών, αρχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του 1 δισ. δρχ. Το 

καθεστώς επομένως για την ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στην 

Ελλάδα έγινε λιγότερο αυστηρό ήδη από το 1989. 

4.6.4. Ά δ ε ι ε ς λειτουργίας επιχειρήσεων θυγατρικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας σε άλλη χώρα της 

Κοινότητας 

Το άρθρο 7 της 2ης Οδηγίας ρυθμίζει το θέμα της έκδοσης άδειας 

λειτουργίας σε μια θυγατρική ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο 

έχει ήδη πάρει άδεια λειτουργίας σε μια άλλη χώρα της Κοινότητας. 

Ειδικότερα, οι ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 

προηγούμενης διαβούλευσης μεταξύ των αρχών της χώρας υποδοχής και της 

χώρας καταγωγής: 
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- Η άδεια λειτουργίας μιας θυγατρικής πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο 

έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος. 

- Η άδεια λειτουργίας μιας θυγατρικής της μητρικής εταιρείας ενός 

πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε άλλο 

κράτος-μέλος. 

- Η άδεια λειτουργίας μιας επιχείρησης ελεγχόμενης από τα ίδια 

πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που ελέγχουν πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο έχει 

χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις υπάγονται, όπως είναι φανερό, οι επιχειρή

σεις leasing, factoring, χαρτοφυλακίου κ.λπ., οι οποίες είναι θυγατρικές 

πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρύονται σε χώρες άλλες από τη χώρα 

καταγωγής αυτών των ιδρυμάτων. 

4.6.5. Ά δ ε ι α λειτουργίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων 

χωρών 

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση της παρούσας Οδηγίας, "με βάση 

την ισχύουσα Κοινοτική νομοθεσία, οι θυγατρικές τράπεζες που ιδρύουν οι 

τράπεζες τρίτων χωρών σε οποιαδήποτε χώρα της Κοινότητας θεωρούνται 

ως Κοινοτικές επιχειρήσεις από τη στιγμή της σύστασης τους (άρθρο 58 

της Συνθήκης). Κατά συνέπεια, έχουν δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με· την παρούσα Οδηγία) σε οποιαδήποτε 

χώρα-μέλος της Κοινότητας. Αντίθετα, τα υποκαταστήματα των πιστωτικών 

ιδρυμάτων τρίτων χωρών δεν έχουν τα δικαιώματα αυτά. Για το σκοπό αυτόν, 

η Οδηγία 77/780 προβλέπει ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται 

για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε αυτά τα υποκαταστήματα". 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η χορήγηση μιας ενιαίας 

τραπεζικής άδειας λειτουργίας σε ένα τραπεζικό ίδρυμα τρίτης χώρας 

μπορεί να έχει άμεση επίδραση όχι μόνο στο κράτος-μέλος της πρώτης 

εγκατάστασης, αλλά και σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Για το λόγο αυτόν, η 
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Επιτροπή επιδιώκει την υιοθέτηση σε αυτό τον τομέα μιας κοινής στάσης 

των πολιτικών των κρατών-μελών, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή της 

αρχής της αμοιβαιότητας. 

Το άρθρο 8 της 2ης Οδηγίας ορίζει μια διαδικασία ενημέρωσης της 

Επιτροπής: (α) για κάθε άδεια λειτουργίας μιας άμεσα ή έμμεσα θυγατρι

κής επιχείρησης της οποίας η μητρική επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) 

διέπονται από το δίκαιο μιας τρίτης χώρας και (β) στις περιπτώσεις όπου 

μια τέτοια μητρική επιχείρηση αποκτά συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα της 

Κοινότητας, το οποίο με τον τρόπο αυτό καθίσταται θυγατρική της. Και 

στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή ενημερώνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή 

Τραπεζών. 

Το άρθρο 9 ορίζει μια διαδικασία με την οποία τα κράτη-μέλη 

ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες που 

συναντούν τα πιστωτικά τους ιδρύματα κατά την εγκατάσταση τους ή την 

άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες. Με βάση αυτές τις 

πληροφορίες, η Επιτροπή προβαίνει σε μια σειρά ενέργειες για την 

εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 

προστατευτικές συνέπειες έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών, 

από την εφαρμογή αυτής της αρχής, έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά στο 

τελικό κείμενο της Οδηγίας, σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα στο αρχικό 

κείμενο1. 

4.7. Εναρμόνιση των όρων για την άσκηση της δραστηριότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων 

Οι ρυθμίσεις που συμπεριλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό της 2ης 

Τραπεζικής Οδηγίας αφορούν το κατώτατο ύψος ιδίων κεφαλαίων που 

1. Βλέπε Α. Ψιλοπούλου-Τσουτσουβά (Α' Εξαμηνία 1990) και Α. 
Ψιλοπούλου-Τσουτσουβά (Α' Εξαμηνία 1989). 
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απαιτείται για τη συνέχιση των εργασιών της τράπεζας (άρθρο 10), τη 

διαδικασία πληροφόρησης των αρμόδιων αρχών για την απόκτηση ειδικών 

συμμετοχών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (έλεγχος των σημαντικότερων 

μετόχων, άρθρο 11), τη θέσπιση αυστηρών περιορισμών στα ποσά που οι 

τράπεζες θα μπορούν να τοποθετούν στην απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου 

μη τραπεζικών και χρηματοδοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 12), τους 

λογιστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς (άρθρο 13), την παροχή πρόσθε

των πληροφοριών και τις αρμοδιότητες ελέγχου που παραμένουν στη χώρα 

υποδοχής (άρθρο 14), τον επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστημάτων (άρθρο 

15), το επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 16). 

4.7.1. Το κατώτατο ύψος ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας ενός πιστωτικού ιδρύματος 

Το άρθρο 10 ορίζει ότι τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, δεν μπορούν να είναι κατώτερα από 

το ποσό των αρχικών ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για τη χορήγηση της 

άδειας λειτουργίας, όπως ορίστηκαν στο άρθρο 4. 

Για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν πάρει άδεια λειτουργίας πριν από 

την ισχύ αυτής της Οδηγίας, επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας τους 

και στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια τους δεν φτάνουν τα 5 εκατ. ECU. 

Αρκεί αυτά τα κεφάλαια να μην είναι κατώτερα από το ανώτατο ύψος στο 

οποίο έχουν ανέλθει μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας 

Οδηγίας. 

Η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που το πιστωτικό 

ίδρυμα περιέλθει υπό τον έλεγχο φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου από 

εκείνο που το ήλεγχε προηγουμένως. Επίσης δεν ισχύει στην περίπτωση 

συγχώνευσης δύο πιστωτικών ιδρυμάτων, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 
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συσχετισμό με τις ρυθμίσεις για την αποδοχή κοινού ορισμού για τα ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών και για το συντελεστή φερεγγυότητας, που 

αναλύονται στο Κεφάλαιο 5. Είναι φυσικό ότι δεν αφορούν τις μεγάλες και 

τις υγιείς τράπεζες της Κοινότητας, το πρόβλημα των οποίων είναι το πώς 

θα συμβιβάσουν το τεράστιο ενεργητικό τους με τις απαιτήσεις σε σχέση 

με το συντελεστή φερεγγυότητας, δηλαδή την κάλυψη του ενεργητικού με 

επαρκή ίδια κεφάλαια. Ύψος ιδίων κεφαλαίων μικρότερο των 5 εκατ. ECU 

μπορεί να έχουν μόνο ορισμένες μικρές ή/και εξειδικευμένες τράπεζες, 

καθώς και τράπεζες που αντιμετώπισαν μεγάλες περιόδους ζημιών για 

διάφορους λόγους. 

4.7.2. Η διαδικασία πληροφόρησης των αρμόδιων αρχών για την 

απόκτηση ειδικών συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα: Έ λ ε γ χ ο ς 

των σημαντικότερων μετόχων 

Το άρθρο 11 της 2ης Οδηγίας σχετίζεται με το άρθρο 4 και προβλέπει 

μια διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση κατοχής ή 

σχεδιαζόμενης απόκτησης του ελέγχου ενός ήδη λειτουργούντος πιστωτικού 

ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 11 προβλέπονται τα ακόλουθα: 

- Η έγκριση της καταλληλότητας των φυσικών ή νομικών προσώπων 

που κατέχουν ή σχεδιάζουν να αποκτήσουν "ειδική συμμετοχή" (10% του 

μετοχικού κεφαλαίου και πάνω) σε τράπεζα, από τις αρμόδιες αρχές. Για 

το λόγο αυτόν τα πιο πάνω πρόσωπα θα πρέπει να πληροφορούν τις αρχές 

για την επιδίωξη τους και το μέγεθος της συμμετοχής που επιδιώκουν. Τα 

ίδια πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές όταν επιδιώκουν αύξηση 

της "ειδικής συμμετοχής" τους. Η διάταξη αυτή παρέχει τη δυνατότητα στις 

αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των τραπεζών, να είναι δεόντως ενημερω

μένες σχετικά με κάθε επικείμενη ανακατανομή των μετοχών και να είναι 

σε θέση να διαπιστώνουν, και αφού διαπιστώσουν να απορρίπτουν, κάθε 
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ακατάλληλη οργανωτική δομή που θα μπορούσε να αποβεί σε βάρος της 

υγιούς και χρηστής τραπεζικής διαχείρισης. 

- Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει κάθε χρόνο να πληροφορούν τις 

αρμόδιες αρχές με τα ονόματα των μεγαλύτερων μετόχων τους και 

προσώπων, όπως αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μαζί 

με το μέγεθος των "ειδικών συμμετοχών" τους. 

- Οι νομισματικές αρχές έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν την άσκηση 

δικαιώματος ψήφου στις μετοχές που κατέχονται από πρόσωπα των οποίων 

η επιρροή που ασκείται είναι ενδεχόμενο να αποβαίνει σε βάρος της 

ασφαλούς και χρηστής διαχείρισης της τραπεζικής δραστηριότητας του 

ιδρύματος. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, ενώ από τον Οκτώβριο του 1988 έχει 

ρυθμιστεί, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το θέμα των κανόνων που ισχύουν για 

την ίδρυση νέων πιστωτικών ιδρυμάτων, υπάρχει μέχρι σήμερα (1990) 

νομοθετικό κενό στην περίπτωση μεταβίβασης μιας τράπεζας σε νέο 

ιδιοκτήτη. Αυτό συνεπάγεται σχετική αδυναμία της Τράπεζας της Ελλάδος 

να παρέμβει στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνει ότι ο νέος ιδιοκτήτης δεν 

παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την άσκηση του τραπεζικού λειτουργή

ματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει από τις αρχές του 1988 

συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για την κάλυψη αυτού του νομοθετικού 

κενού. Οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται επίσης στη δυνατότητα της 

Τράπεζας της Ελλάδος να πληροφορείται ποια φυσικά πρόσωπα ελέγχουν 

επιχειρήσεις που είναι κύριοι μέτοχοι τραπεζικών ιδρυμάτων, καθιερώνουν 

ασυμβίβαστα για τα διοικητικά στελέχη των πιστωτικών ιδρυμάτων, και 

εξασφαλίζουν διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

διευθυντικών στελεχών τους με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες1. 

Το καλοκαίρι του 1988 δημοσιεύτηκε στον τύπο, το πιο πάνω σχέδιο 

1. Βλέπε Τράπεζα της Ελλάδος (1989), σελ. 47. 
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νόμου της Τράπεζας της Ελλάδος , το οποίο φαίνεται να καλύπτει πλήρως 

και ίσως να είναι πιο αυστηρό από τις διατάξεις του άρθρου 9 της 2ης 

Οδηγίας. Το σχέδιο αυτό έχει 4 άρθρα στα οποία προβλέπονται περιλη

πτικά τα εξής: 

Άρθρο Ιο. L H απόκτηση συμμετοχής μεγαλύτερης του 10%, στο 

μετοχικό κεφάλαιο μιας ελληνικής τράπεζας, επιτρέπεται μόνο μετά από 

άδεια της Τ.Ε. 

2. Η ίδια άδεια απαιτείται για να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του 

ένας μέτοχος που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ελέγχει άμεσα ή 

έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας 

τράπεζας. 

3. Οι μετοχές που αποκτώνται κατά παράβαση των πιο πάνω, χάνουν το 

δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. 

Άρθρο 2ο. 1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να ζητεί πλήρη 

στοιχεία για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν 

το μετοχικό ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κεφάλαιο ή συμμετέχουν στη 

διοίκηση των νομικών προσώπων που αποκτούν συμμετοχή σε ελληνική 

τράπεζα μεγαλύτερη του 10%. 

2. Μέτοχος που δεν συμμορφώνεται με τα της προηγούμενης παραγρά

φου, στερείται του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις. 

Άρθρο 3ο. 1. Τα κύρια διοικητικά στελέχη των τραπεζών ή άλλων 

πιστωτικών ιδρυμάτων δεν επιτρέπεται να κατέχουν ανάλογη θέση σε 

επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, με εξαίρεση τις θυγατρικές 

τράπεζες. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των επιχειρήσεων που 

ελέγχονται από τη συγκεκριμένη τράπεζα. 

2. Τα μέλη της διοίκησης και οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος 

1. Βλέπε Τραπεζική (Ιούνιος 1988). 
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απαγορεύεται να κατέχουν οποιαδήποτε θέση σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό 

ίδρυμα. 

Άρθρο 4ο. Τα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα εφαρμογής του 

παρόντος νόμου καλύπτονται με πράξεις του Διοικητή της Τ.Ε. 

4.7.3. Περιορισμοί στα ποσά που τοποθετούν οι τράπεζες στην 

απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου μη πιστωτικών και μη χρηματο

δοτικών επιχειρήσεων 1 

Το άρθρο 12 της 2ης Οδηγίας ρυθμίζει τις περιπτώσεις συμμετοχής 

ενός πιστωτικού ιδρύματος σε άλλο μη χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Στόχος 

είναι η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως συνόλου. Οι 

συμμετοχές ενός πιστωτικού ιδρύματος σε μια θυγατρική επιχείρηση 

αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά μακροχρόνιο πάγωμα των στοιχείων του 

ενεργητικού του, στο βαθμό βέβαια που η ρευστότητα αυτών των συμμετο

χών στο χρηματιστήριο δεν είναι ικανοποιητική. Πολλές φορές αυτό 

εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το πιστωτικό ίδρυμα, ιδιαίτερα όταν οι 

βιομηχανικές και οι εμπορικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι 

τράπεζες, διέρχονται περιόδους μεγάλης οικονομικής αστάθειας. Ειδικότε

ρα, το άρθρο 12 προβλέπει τα ακόλουθα: 

1. Ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν θα πρέπει να κατέχει "ειδική συμμετοχή" 

ανώτερη του 15% των ιδίων του κεφαλαίων, σε επιχείρηση η οποία δεν είναι 

1. Οι συμμετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο 
άλλων πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ρυθμίζονται με την Οδηγία 
που αφορά την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση 
(83/350/ΕΟΚ). Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η πρακτική του 
συμψηφισμού των συμμετοχών. Βλέπε επίσης Γ. Ζαββός, σελ. 151. 
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ούτε πιστωτικό ούτε χρηματοδοτικό ίδρυμα , ούτε επιχείρηση της οποίας 

η δραστηριότητα αποτελεί άμεση προέκταση της τραπεζικής δραστηριότη

τας ή αφορά δευτερεύουσες υπηρεσίες της, όπως π.χ. leasing, factoring, 

διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής ή 

άλλη παρόμοια δραστηριότητα . 

2. Το συνολικό ποσό των "ειδικών συμμετοχών" σε επιχειρήσεις (εκτός 

των ανωτέρω) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% των ιδίων κεφαλαίων του 

πιστωτικού ιδρύματος. 

3. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εξαιρούν από τους περιορισμούς που 

προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τις συμμετοχές στις ασφαλιστικές 

εταιρείες, όπως ορίζονται στην Οδηγία 73/239/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιη

θεί3. 

- Στα πιο πάνω δεν συμπεριλαμβάνονται η προσωρινή κατοχή μετοχών 

επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται στα πλαίσια μιας διαδικασίας εξυγίαν

σης (προβληματικές επιχειρήσεις) 4 ή η προσωρινή κατοχή μετοχών η 

1. Βλέπε την υποσημείωση 1, σελ. 330. 
2. Βλέπε το άρθρο 43(2), (στ), της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. 
3. Η συμπερίληψη αυτής της παραγράφου έχει μεγάλη σημασία για τις 

ελληνικές τράπεζες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν σημαντικές 
συμμετοχές σε ασφαλιστικές εταιρείες. Βλέπε Σ. Κοβλακά (Απρίλιος -
Ιούνιος 1988). 

Ό π ω ς θα αναλυθεί εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 6, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μια σημαντική 
τάση συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών 
εταιρειών. Βλέπε επίσης Paul Maidment (April 7, 1990), σελ. 40. Αυτό είναι 
σύμφωνο με το χαρακτηρισμό των ασφαλιστικών εταιρειών ως χρηματοπι
στωτικών ιδρυμάτων, και κατά πάσα πιθανότητα συνέβαλε στο να εξαιρεθούν 
οι ασφαλιστικές εταιρείες από τους περιορισμούς ως προς το ύψος των 
συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

4. Στην περίπτωση της Ελλάδος, το πρόβλημα της συμμετοχής των 
τραπεζών σε προβληματικές επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό. Με 
απόφαση του ΑΣΟΠ, τον Οκτώβριο του 1985, κινήθηκε και προωθήθηκε η 
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οποία προέκυψε στην τράπεζα κατά την κανονική διάρκεια της διαδικασίας 

έκδοσης μετοχικών τίτλων μιας επιχείρησης 1 ή, τέλος, η αγορά μετοχών 

στο όνομα του υπό συζήτηση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αλλά για 

λογαριασμό τρίτων. Τέλος, στο ποσό των "ειδικών συμμετοχών" δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές ή τα μερίδια που δεν έχουν το χαρακτήρα 

πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 35, παρ. 

2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. 

Οι συμμετοχές της πιο πάνω μορφής (εξυγίανση προβληματικών 

επιχειρήσεων) αποτελούν συνήθως παγιοποίηση του ενεργητικού των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο κατ' ανάγκην υποβαθμίζεται δραστικά αν 

και όταν οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το ίδρυμα καταστούν 

επισφαλείς. Οι ρυθμίσεις της παρούσας Οδηγίας αποβλέπουν κυρίως στον 

διαδικασία μετοχοποίησης μέρους ή του συνόλου των οφειλών των 
προβληματικών επιχειρήσεων που είχαν υπαχθεί στο ν. 1386/1984, όπως και 
μερικών άλλων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί 
σε αυτό το νόμο. Ειδικά για την Εθνική Τράπεζα, στα τέλη του 1986 είχαν 
μετοχοποιηθεί οφειλές 132,5 δισ. δρχ. Ποσοστό 50% των σχετικών μετοχών 
μεταβιβάστηκε στον ΟΑΕ, έναντι ομολόγων έκδοσης του εγγυημένων από 
το Δημόσιο. Το ποσό αυτό συμμετοχής της τράπεζας σε προβληματικές 
επιχειρήσεις συγκρίνεται με το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων της, το 
οποίο στις 31-12-1988 ανερχόταν σε 80.260,5 εκατ. δραχμές. Επίσης η 
τράπεζα, στα τέλη του 1986, είχε καταλογίσει προβλέψεις για ενδεχόμενες 
ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 45,4 δισ. δρχ. Βλέπε Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος (1989). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το 
Κεφάλαιο 6. 

1. Ό τ α ν μια τράπεζα αναλαμβάνει την αντασφάλιση και τοποθέτηση 
στην αγορά της έκδοσης (αύξησης) του μετοχικού κεφαλαίου μιας 
επιχείρησης, αναγκάζεται πολλές φορές να κρατά για λογαριασμό της ένα 
μεγάλο μέρος των μετοχών για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι να μπορέσει 
να τις τοποθετήσει αποδοτικά στην αγορά. Η συγκεκριμένη επομένως 
ρύθμιση προσετέθη στην Οδηγία για να διευκολύνει αυτού του είδους τις 
δραστηριότητες των τραπεζών. Βλέπε επίσης την υποδιαίρεση 2.4.8. του 
Κεφαλαίου 2. 
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περιορισμό των σχετικών κινδύνων με αντικειμενικά καταρχήν κριτήρια. 

Υπέρβαση των πιο πάνω ορίων είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτήν, απαιτείται από τις αρχές ανάλογη 

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος ή άλλα μέτρα 

ισοδύναμου αποτελέσματος. Η τήρηση αυτών των ορίων αποτελεί αντικείμε

νο εποπτείας σε ενοποιημένη βάση. 

Ορίζεται προθεσμία δέκα ετών για να συμμορφωθούν με τις πιο πάνω 

διατάξεις τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης 

εφαρμογής της Οδηγίας υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στις 

παραγράφους 1 και 2. 

Τα κράτη-μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν τα όρια που καθορίζονται 

πιο πάνω, αν προβλέπουν ότι οι υπό συζήτηση πλεονάζουσες ειδικές 

συμμετοχές αφαιρούνται από τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων (καλύπτονται κατά 100% με ίδια κεφάλαια). 

Η τελική υιοθέτηση των πιο πάνω ορίων είναι δυνατό να δημιουργήσει 

σοβαρές δυσχέρειες σε ορισμένες ελληνικές τράπεζες οι οποίες, σύμφωνα 

με τις υπάρχουσες ενδείξεις, τα έχουν υπερβεί. Σε κάθε περίπτωση 

επιβάλλει την υποχρεωτική ρευστοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου 

πολλών τραπεζών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. 

Σύμφωνα με μελέτη της Σ. Κοβλακά (Απρίλιος - Ιούνιος 1988), οι 

ελληνικές κρατικές τράπεζες έχουν τις ακόλουθες μεμονωμένες και 

συνολικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν 

κάποιο πρόβλημα με την εφαρμογή του άρθρου 12: 

- Η Εμπορική Τράπεζα έχει "ειδική συμμετοχή" στα Ναυπηγεία 

Ελευσίνας ίση με το 25% περίπου των ιδίων κεφαλαίων της. Το σύνολο όμως 
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των ειδικών συμμετοχών της δεν ξεπερνά το 34% . 

- Η Εθνική Τράπεζα έχει ειδική συμμετοχή στην "Πειραϊκή Πατραϊκή" 

ίση με το 23% των ιδίων κεφαλαίων της. Επίσης έχει συμμετοχή στην 

"Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ" 9,1% περίπου. Και οι δύο αυτές επιχειρήσεις 

είναι προβληματικές και επομένως έχουν ισχύ, για ένα προσωρινό χρονικό 

διάστημα, οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπει το άρθρο 12. Το σύνολο των 

ειδικών συμμετοχών της Εθνικής, σε μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

ξεπερνά το 75% των ιδίων κεφαλαίων της αλλά ποσοστό περίπου 60% των 

ιδίων κεφαλαίων της αντιπροσωπεύει συμμετοχές σε προβληματικές 

επιχειρήσεις. Το κύριο πρόβλημα επομένως είναι το πώς θα μειώσει αυτές 

τις συμμετοχές. 

- ΗΕΤΕΒΑ έχει ειδικές συμμετοχές 17,6% στη ΧΕΝΝΙΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ 

ΑΕ και 16,5% στην Α.Γ.Ε. Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ. Το σύνολο των ειδικών 

συμμετοχών της φτάνει το 55,1% των ιδίων κεφαλαίων της. 

- Η Ιονική Τράπεζα έχει ειδική συμμετοχή ίση με το 12,8% των ιδίων 

κεφαλαίων της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων Η ΙΟΝΙΚΗ. Το σύνολο των ειδικών συμμετοχών της δεν 

ξεπερνά το 23%. 

Το γεγονός της αύξησης των μέγιστων ορίων ειδικών συμμετοχών στο 

τελικό κείμενο της Οδηγίας σε σχέση με την αρχική διατύπωση (από 10% 

σε 15% και από 50% σε 60%), σε συνδυασμό με την εξαίρεση των 

ασφαλιστικών εταιρειών, τη δεκαετή μεταβατική περίοδο και τη ρύθμιση να 

απαιτείται 100% κάλυψη με ίδια κεφάλαια των υπερβάσεων και όχι του 

συνόλου των ειδικών συμμετοχών, καθιστούν το άρθρο 12 της 2ης Οδηγίας 

λιγότερο περιοριστικό για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς και για τις 

τράπεζες άλλων χωρών, όπως π.χ. της Γερμανίας. Αυτό όμως δεν θα πρέπει 

1. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής, τον Ιούλιο 
του 1990, τα ποσοστά που αναφέρονται στο κείμενο θα έχουν μειωθεί 
σημαντικά. 

367 



να οδηγήσει τις ελληνικές τράπεζες σε εφησυχασμό, γιατί αν δεν προχωρή

σουν έγκαιρα στη ριζική αναδιάρθρωση και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου 

των συμμετοχών τους σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, θα 

βρεθούν στην περίοδο του έντονου ανταγωνισμού με πολύ λίγες δυνατότητες 

να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις μεγάλες και μικρές ευρωπαϊκές 

τράπεζες 1 . 

4.7.4. Οι λογιστικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της 2ης Οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές του 

κράτους-μέλους καταγωγής θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη μέσα σε 

κάθε πιστωτικό ίδρυμα εύρυθμων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών 

και επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. 

Οι τράπεζες, ασχολούμενες με την προσφορά ενός πλήθους χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου υποκαταστημάτων, 

θυγατρικών εταιρειών κ.λπ., το οποίο εκτείνεται τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό, έχουν ανάγκη από την ύπαρξη ενός άριστα οργανωμένου 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Απαραίτητα στοιχεία της οργανωτικής 

τους δομής θα πρέπει επίσης να είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των 

λειτουργικών τους διαδικασιών και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ 

των υπαλλήλων των καταστημάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε καμιά πράξη να 

μην ολοκληρώνεται από έναν και μόνο υπάλληλο, ο οποίος μάλιστα δεν θα 

πρέπει να ασκεί ασυμβίβαστες αρμοδιότητες (π.χ., ταμίας και λογιστής). 

Ο εσωτερικός έλεγχος, εκτός των υπαλλήλων του υποκαταστήματος, θα 

πρέπει επίσης να επίκουρείται από μια ανεξάρτητη υπηρεσία, τη Διεύθυνση 

Επιθεώρησης, η οποία υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση της τράπεζας και 

η οποία αποτελεί μέρος του όλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου μιας 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 
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τράπεζας. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι διαδικασίες και οι 

μηχανισμοί, που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα, εξυπηρετούν το 

σκοπό της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, όπως προβλέπεται από την 

Οδηγία 83/350/ΕΟΚ (περί της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων σε 

ενοποιημένη βάση)1. 

Η ελληνική κυβέρνηση και οι τράπεζες βρίσκονται τον τελευταίο καιρό 

στα πρόθυρα συμφωνίας για την καθιέρωση ενός νέου και ενιαίου λογιστικού 

σχεδίου που θα ισχύει για όλες τις τράπεζες. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 

στην ουσία σοβαρή υποχρέωση των τραπεζών να εμφανίσουν τα στοιχεία 

τους με έναν τυποποιημένο τρόπο. Επίσης κανείς δεν τις υποχρεώνει να 

καταγράφουν ορισμένα σημαντικά στοιχεία αναλυτικά, ώστε να μην μπορούν 

1. Η Οδηγία 83/350/ΕΟΚ υιοθετήθηκε το 1983 σαν απάντηση στις 
κρίσεις που παρουσιάστηκαν στον τραπεζικό τομέα τα αμέσως προηγούμε
να χρόνια. Οι κρίσεις αυτές δημιούργησαν σημαντική σύγχυση και προβλή
ματα. Πιο συγκεκριμένα: 

Το 1982 εμφανίστηκε η κρίση της Banco Ambrosiano της Ιταλίας που 
είχε μια θυγατρική στο Λουξεμβούργο της οποίας η οικονομική κατάσταση 
ήταν αδύνατο να ελεγχθεί. Η θυγατρική αυτή διέθετε υποκαταστήματα στον 
Παναμά και μέσω αυτών των υποκαταστημάτων δημιουργήθηκαν διάφορες 
ατασθαλίες, με συνέπεια η όλη υπόθεση να καταλήξει σε μια τεράστια 
κρίση. Το κύριο πρόβλημα που ετίθετο από πλευράς τραπεζικής εποπτείας 
ήταν ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας δεν είχε τη δυνατότητα να 
ελέγξει τη θυγατρική της Banco Ambrosiano στο Λουξεμβούργο. Αν είχε 
αυτό το δικαίωμα, ίσως η κρίση να είχε αποφευχθεί. 

Αυτά τα προβλήματα επιτάχυναν τις διαδικασίες, οι οποίες είχαν ήδη 
αρχίσει στην Κοινότητα, για την υιοθέτηση της ενοποιημένης τραπεζικής 
εποπτείας. Η ενοποιημένη τραπεζική εποπτεία παρέχει τη δυνατότητα 
στους επόπτες της χώρας καταγωγής να έχουν μια συνολική εικόνα της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης του τραπεζικού ομίλου ως συνόλου, 
περιλαμβανομένων των θυγατρικών, δεδομένου ότι τα υποκαταστήματα 
ενοποιούνται αυτομάτως. Βλέπε Γ. Ζαββός (Α' και Β' Τριμηνία 1988), σελ. 
65. 
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να αποκρύψουν ατασθαλίες, εντάσσοντας τες στον ισολογισμό σε γενικές 

κατηγορίες, των οποίων το νόημα δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Τα 

κύρια προβλήματα παρουσιάζονται σχετικά με τους λογαριασμούς τάξεως, 

τις προβλέψεις για ενδεχόμενες ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις κ.λπ.1 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με Π.Δ. που εξέδωσε τον Ιούνιο του 1988, 

καθιέρωσε τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και επάρκειας των 

εσωτερικών ελέγχων των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Γενική Επιθεώρηση 

Τραπεζών. Προχώρησε δε στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση αυτής της 

υπηρεσίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και την επιτόπια επιθεώρηση τους . 

4.7.5. Η παροχή πρόσθετων πληροφοριών (άρθρο 14, παρ. 1) 

Το τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες που 

ορίζονται από το άρθρο 7(1) της Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ. Επιπλέον θα πρέπει 

να παρέχει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο 

αυτών των ιδρυμάτων, ειδικότερα όσον αφορά τη ρευστότητα, τη φερεγγυό

τητα, την εγγύηση των καταθέσεων, τον περιορισμό των μεγάλων χρηματο

δοτικών ανοιγμάτων, τον έλεγχο των διοικητικών και λογιστικών διαδικα

σιών και τον έλεγχο των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, οι πράξεις του Διοικητή (Π.Δ.) της 

Τράπεζας της Ελλάδος 1312 και 1313 αναφέρονται συγκεκριμένα στην πιο 

πάνω απαίτηση της 2ης Οδηγίας για την παροχή των συγκεκριμένων 

πληροφοριών. Οι πράξεις αυτές αποτελούν σταθμό, όσον αφορά τον 

εποπτικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί για πρώτη φορά η έμφαση 

1. Βλέπε Δημ. Πετυχάκης (30-10-1988), Παρ. Αργυρόπουλος (Β' Τριμηνία 
1987) και Β.Φ. Φίλιος (Α' Εξαμηνία 1990). 

2. Βλέπε την Εκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 
1988, σελ. 43. 
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στρέφεται από τον έλεγχο της εφαρμογής από τα πιστωτικά ιδρύματα των 

λεπτομερών και εξειδικευμένων πιστωτικών κανόνων και συναλλαγματικών 

περιορισμών, στην προσπάθεια ελέγχου των τραπεζών ως προς την 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους, τη στάθμη και την εμπειρία του 

προσωπικού τους, την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, το 

ύψος της καθαρής περιουσιακής τους θέσης με βάση ορθές μεθόδους 

αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, το 

μέγεθος των κινδύνων που αναλαμβάνει η κάθε τράπεζα στις αγορές 

χρήματος και συναλλάγματος και της ευπάθειας του ισολογισμού της στις 

μεταβολές των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών1. 

4.7.6. Ο επιτόπιος έλεγχος των υποκαταστημάτων (άρθρο 15) 

Οι αρχές της χώρας καταγωγής μπορούν, αφού ενημερώνουν προηγου

μένως τις αρχές της χώρας υποδοχής, να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο 

στα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων τους που είναι εγκατεστη

μένα σε άλλα κράτη-μέλη. Ο έλεγχος αυτός θα αποβλέπει στην εξακρίβωση 

όλων των πληροφοριών που προβλέπονται από το άρθρο 7, παρ. 1 της 

Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, οι οποίες αφορούν τη διεύθυνση, τη διαχείριση και 

την ιδιοκτησία των υπό συζήτηση πιστωτικών ιδρυμάτων και μπορεί να 

διευκολύνουν την εποπτεία και την εξέταση των όρων έγκρισης τους. 

Επιπροσθέτως, ο έλεγχος μπορεί να αφορά την επιτόπια εξέταση των 

πληροφοριών σχετικά με τη ρευστότητα, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τη 

διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού 

ελέγχου. Επίσης, οι αρχές της χώρας καταγωγής μπορούν να προσφεύγουν 

στις αρχές της χώρας υποδοχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέ-

1. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 
1988, σελ. 43, 44. Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 3. 
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πονται στην Οδηγία για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση (83/350), 

προκειμένου να ελέγχουν τις πράξεις των υποκαταστημάτων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων τους που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη-μέλη. Τέλος, οι 

αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής διατηρούν το δικαίωμα τους 

να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους των εγκατεστημένων στην επικρά

τεια τους υποκαταστημάτων. 

4.7.7. Το επαγγελματικό απόρρητο 

Το άρθρο 16 της πιο πάνω Οδηγίας θεσμοθετεί: 

α. Το επαγγελματικό απόρρητο για τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν 

ασκήσει τη δραστηριότητα των αρμόδιων αρχών, 

β. Την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 

γ. Την ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια μιας συμφωνίας συνεργασίας 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών ενός κράτους-μέλους και των αρχών μιας 

τρίτης χώρας. 

Το άρθρο 17 της Οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη υποχρεούνται 

να επιβάλλουν τις δέουσες κυρώσεις στις τράπεζες για οποιαδήποτε 

παράβαση των διατάξεων σχετικά με την εποπτεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

5.1. Εισαγωγή 

Οι ρυθμίσεις της 2ης Τραπεζικής Συντονιστικής Οδηγίας, που 

αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν επαρκούν για να εξασφαλί

σουν κοινούς κανόνες και διαδικασίες ελέγχου της φερεγγυότητας των 

τραπεζών και την προστασία των καταθετών. Ιδιαίτερη μέριμνα έπρεπε να 

ληφθεί για την ενίσχυση και εναρμόνιση των διαδικασιών εποπτείας των 

τραπεζικών ιδρυμάτων μέσα στο χώρο της Κοινότητας. Για το λόγο αυτόν, 

το άρθρο 22 της αρχικής πρότασης της 2ης Οδηγίας όριζε ότι τα άρθρα 16-

19 αυτής της πρότασης Οδηγίας, τα οποία αφορούσαν την αμοιβαία 

αναγνώριση των διαδικασιών έκδοσης άδειας λειτουργίας και ελέγχου από 

τις νομισματικές αρχές της χώρας καταγωγής, θα άρχιζαν να ισχύουν μόνο 

μετά την έγκριση των Οδηγιών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και τον εναρμονισμένο συντελεστή φερεγγυότητας. 

Στην ίδια ημερομηνία (15-12-1989) που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο 

Υπουργών της Κοινότητας η 2η Τραπεζική Οδηγία, υιοθετήθηκε επίσης και 

η Οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ 

τον Απρίλιο του 1989 είχε υιοθετηθεί και η Οδηγία για τα ίδια κεφάλαια 

αυτών των ιδρυμάτων. Έτσι, στα τέλη του 1989 είχε συμπληρωθεί το βασικό 

θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα προωθηθεί η ενοποίηση της τραπεζικής 

αγοράς της ΕΟΚ από την 1-1-19931. 

1. Η Επιτροπή της ΕΟΚ έχει υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση Οδηγίας 
σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων από το Σεπτέμβριο 
του 1986 [COM(86) 169 τελικό/2]. Η πρόταση αυτή έτυχε της ευνοϊκής 
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Οι λεπτομέρειες και των δύο πιο πάνω Οδηγιών μοιάζουν (αν και δεν 

είναι ταυτόσημες) με τις ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 1988, 

για τους πρότυπους συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, από 

τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 12 αναπτυγμένων χωρών του 

δυτικού κόσμου στα πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). 

Στη συνάντηση τους στη Βασιλεία της Ελβετίας, οι πιο πάνω κεντρικοί 

τραπεζίτες συμφώνησαν να αποδεχτούν τις προτάσεις της Επιτροπής 

Cooke , σύμφωνα με τις οποίες, οι τράπεζες με διεθνείς δραστηριότητες 

που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο τους θα πρέπει να διατηρούν το ύψος 

των ιδίων τους κεφαλαίων ως ποσοστό των περιουσιακών τους στοιχείων, 

σταθμισμένων με βάση το βαθμό κινδύνου που συνεπάγονται, στο επίπεδο 

του 8%. Η προσαρμογή του ύψους αυτών των κεφαλαίων στα επιθυμητά 

επίπεδα θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι τις 31-12-1992. 

Εκτός από τα πιο πάνω, η Επιτροπή υιοθέτησε κατά τα τέλη του 1986 

δύο Συστάσεις (Recommendations). Η πρώτη αφορά τα μεγάλα χρηματοδο

τικά ανοίγματα των τραπεζών (87/62/ ΕΟΚ) και η δεύτερη τη δημιουργία 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (87/63/ ΕΟΚ). Αυτές οι δύο 

Συστάσεις είναι ενδεχόμενο να μετατραπούν σε Οδηγίες σε εύθετο χρόνο. 

Πράγματι, τον Ιανουάριο του 1988 η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη 

πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου [COM (88)/4/τελικό], με θέμα την 

εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και τα συστήματα 

γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια τροποποιημένη πρόταση 
[ΟΟΜ(88)/15/τελικό] υπεβλήθη στο Συμβούλιο από την Επιτροπή στις 15-1-
1988, η οποία υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1989 (89/299/ΕΟΚ). 

Όσον αφορά το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας στο Συμβούλιο τον Απρίλιο του 1988 
[ΟΟΜ(88)/194/τελικό], η οποία υιοθετήθηκε, όπως τονίστηκε, το Δεκέμβριο 
του 1989 (89/647/ΕΟΚ). 

1. Ολόκληρη η Έκθεση της Επιτροπής Cooke δημοσιεύτηκε στην 
Τραπεζική (Νοέμβριος 1988). 
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εγγύησης των καταθέσεων. 

Στη συνέχεια του Κεφαλαίου 5, θα αναπτυχθούν οι πιο πάνω Οδηγίες και 

Συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα βασικά θέματα εποπτείας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στο χώρο της Κοινότητας. 

5.2. Η Οδηγία για τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων 

5.2.1. Η δικαιολόγηση της ανάγκης για διατήρηση από τα πιστωτικά 

ιδρύματα ενός ικανοποιητικού ύψους ιδίων κεφαλαίων 

Ό π ω ς για κάθε άλλη επιχείρηση, τα ίδια κεφάλαια ενός πιστωτικού 

ιδρύματος χρησιμεύουν καταρχήν για την κάλυψη των δαπανών ίδρυσης και 

οργάνωσης της τράπεζας, για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της φάσης 

της ίδρυσης και της φάσης της έναρξης της λειτουργίας της. Χρησιμεύουν 

επίσης σαν βάση για την κανονική λειτουργία της τράπεζας, για την 

απόκτηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων και για τη χρηματοδότη

ση των επενδύσεων της σε μη χρηματιστικές τοποθετήσεις . 

Δοθείσης της φύσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία λειτουργούν 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Β.Φ. Φίλιος (Δ' Τριμηνία 
1988). Ό π ω ς τονίζεται, τα ίδια κεφάλαια, κατά την επικρατούσα άποψη, θα 
πρέπει να υπερκαλύπτουν την αξία της υλικοτεχνικής υποδομής και των 
συμμετοχών της τράπεζας που έχουν μονιμότερο χαρακτήρα. Η διαφορά 
ανάμεσα στο πάγιο ενεργητικό και στα ίδια κεφάλαια αποτελεί τα 
ελεύθερα κεφάλαια. Αν η διαφορά είναι αρνητική, αυτό σημαίνει ότι ένα 
μέρος του πάγιου ενεργητικού χρηματοδοτείται με ξένα κεφάλαια. Αν 
υπάρχουν αρκετά μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια για να υπερκαλύψουν αυτή 
τη διαφορά, τότε και πάλι ίσως να μην τίθεται πρόβλημα. Βέβαια, σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να τονίζεται η ιδιαιτερότητα της τραπεζικής 
επιχείρησης, έναντι των άλλων παραγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να 
εκφραστούν οι οποιεσδήποτε απόψεις για την επάρκεια ή μη των ιδίων 
κεφαλαίων. 
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κυρίως ως μεσολαβητές στη διαχείριση ξένων κεφαλαίων, ο άμεσα 

χρηματοδοτικός ρόλος των ιδίων κεφαλαίων μπορεί να θεωρηθεί, κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες, λιγότερο σημαντικός από ό,τι στις άλλες βιομηχανι

κές και εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί κατά 

κάποιο τρόπο να δικαιολογήσει ένα χαμηλότερο βαθμό κεφαλαιοποίησης 

των τραπεζών από ό,τι στις άλλες επιχειρήσεις1. Από την άλλη μεριά, μια 

τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση απολαμβάνει καλύτερες επιχειρηματι

κές ευκαιρίες στο βαθμό που στις περισσότερες χώρες υπάρχουν νομικά και 

ελεγκτικά εμπόδια, τα οποία σχετίζονται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων. 

Αλλά εκτός από την εξυπηρέτηση αυτών των παραδοσιακών λειτουργιών 

μιας τράπεζας, τα ίδια κεφάλαια χρειάζονται ίσως πολύ περισσότερο για 

την εξυπηρέτηση τριών άλλων βασικών λειτουργιών, οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές όσον αφορά την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Οι λειτουργίες αυτές είναι η εξασφάλιση των καταθετών της τράπεζας 

έναντι μελλοντικών κινδύνων, η ενίσχυση και η διατήρηση του κύρους της 

τράπεζας στην αγορά (public relations function) και ο περιορισμός των 

ανεξέλεγκτων επεκτατικών τάσεων της διοίκησης της τράπεζας2. 

Ο κύριος ρόλος των ιδίων κεφαλαίων μιας τράπεζας είναι να λειτουρ

γούν σαν προστατευτικό σώμα έναντι μη αναμενόμενων ζημιών οι οποίες δεν 

είναι δυνατό να απορροφηθούν από τα τρέχοντα έσοδα. Αποτελεί με αυτό 

τον τρόπο εγγύηση για τη σταθερότητα και συνέχεια του ιδρύματος. Θα 

πρέπει όμως να σημειωθεί πως, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην περίπτωση 

ύπαρξης ιδίων κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών 

ίδρυσης και λειτουργίας της τράπεζας (όπου είναι σχετικά εύκολο να 

υπολογιστούν με σημαντική ακρίβεια), στην περίπτωση της ανάγκης 

ύπαρξης ιδίων κεφαλαίων για προνοητικούς σκοπούς, η δυνατότητα ακριβούς 

1. Βλέπε R.M. Pecchioli (1987), σελ. 120. 
2. Βλέπε R.M. Pecchioli (1987), σελ. 105. 
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εκτίμησης της είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σωστό 

σε περιόδους ταχύτατων μεταβολών στις οικονομικές και χρηματοπιστωτι

κές συνθήκες και στις τεχνολογικές εφαρμογές, και σε περιόδους έντονου 

ανταγωνισμού στον τομέα προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών . 

Σε κάθε περίπτωση, η θεώρηση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών ως 

ασφαλιστική δικλείδα έναντι μη αναμενόμενων ζημιών, έχει μεγάλη σημασία 

όσον αφορά την προστασία των καταθετών και των άλλων πιστωτών της 

τράπεζας . Αυτή δε η ασφαλιστική λειτουργία των ιδίων κεφαλαίων 

αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχετικό ύψος αυτών των 

κεφαλαίων και στο κύρος της υπό συζήτηση τράπεζας στην αγορά μέσα 

στην οποία λειτουργεί3. 

Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταθετών αποτελεί το βασικό 

στοιχείο για την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού ιδρύματος και ο ρόλος 

των ιδίων κεφαλαίων για τη διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης είναι 

ουσιαστικός. Η λειτουργία συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων δεν 

υποκαθιστά την ανάγκη για διατήρηση επαρκών ιδίων κεφαλαίων, αφού τα 

τελευταία απαιτούνται για την εξασφάλιση των οργανισμών εγγύησης των 

1. Βλέπε R.M. Pecchioli (1987), σελ. 106. 
2. Ένα από τα πιο σημαντικά trade-offs και στην περίπτωση των 

τραπεζών είναι αυτό ανάμεσα στον κίνδυνο και την αποδοτικότητα. Είναι 
κοινή αντίληψη ότι οι πιο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες των τραπεζών είναι 
και οι πιο κερδοφόρες. Από την άλλη μεριά, όσο η τράπεζα αυξάνει το 
κερδοφόρο ενεργητικό της χωρίς να αυξάνει ταυτόχρονα και τα ίδια 
κεφάλαια της τόσο ο κίνδυνος εμφάνισης δυσμενών καταστάσεων μεγαλώνει. 
Το πρόβλημα για το κοινωνικό σύνολο είναι ότι όταν επέλθει ο κίνδυνος, 
εκείνοι που ζημιώνονται δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες ή οι διοικούντες την 
τράπεζα. Είναι και το πλήθος των καταθετών ή των κατόχων των ομολογιών 
που έχει εκδώσει ή έχει αντασφαλίσει η τράπεζα, οι οποίοι δεν έχουν καμιά 
συμμετοχή στις αποφάσεις της. Από αυτό ακριβώς το γεγονός απορρέει η 
ανάγκη για κρατική εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων, μια εκδήλωση της 
οποίας αποτελεί ο έλεγχος της ύπαρξης των αναγκαίων ιδίων κεφαλαίων. 

3. Βλέπε R.M. Pecchioli (1987), σελ. 106 και 120 (υποσημείωση 4). 
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καταθέσεων . 

Εκτός από τα πιο πάνω, η απαίτηση για διατήρηση ενός ορισμένου 

ύψους ιδίων κεφαλαίων, σε σχέση με το συνολικό ύψος των επικίνδυνων 

περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, λειτουργεί ως αποτρεπτικό μέσο 

της ανεξέλεγκτης επέκτασης των κερδοφόρων δραστηριοτήτων (απαιτήσε

ων) της τράπεζας, πέρα από το όριο το οποίο επιτρέπουν τα μέσα που έχει 

στη διάθεση της. 

Τέλος, τα ίδια κεφάλαια συνιστούν ένα μέσο μέτρησης της φερεγγυότη

τας του ιδρύματος και άλλων παραγόντων που παίζουν ζωτικό ρόλο από 

πλευράς εποπτείας των τραπεζών^ 

5.2.2. Δικαιολόγηση της ανάγκης για υιοθέτηση κοινού ορισμού για τα 

ίδια κεφάλαια των τραπεζών 

Για τους πιο πάνω λόγους, σε εθνικό επίπεδο κάθε χώρα, και φυσικά η 

Ελλάδα, έχει κανόνες που ορίζουν τη νομική ή και τη λογιστική έννοια των 

ιδίων κεφαλαίων. Οι κανόνες αυτοί όμως, όπως εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, 

διαφέρουν ουσιαστικά από χώρα σε χώρα επηρεάζοντας έτσι την αποδοτικό

τητα των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων έναντι των ξένων. Γιατί είναι 

κοινά αποδεκτό ότι η μείωση του κινδύνου που επιτυγχάνεται με τη 

διατήρηση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων/σταθμισμένο ενεργητικό σε υψηλά 

επίπεδα, έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητας των 

1. Ό π ω ς αναφέρει ο S.J. Maisei (1981), "Τα ίδια κεφάλαια μιας τράπεζας 
είναι επαρκή όταν μειώνουν στο ελάχιστο την πιθανότητα μιας μελλοντικής 
χρεοκοπίας του ιδρύματος ή, στη διαζευκτική περίπτωση, όταν η επιπλέον 
επιβάρυνση (premium) που πληρώνει η τράπεζα σε μια ασφαλιστική 
εταιρεία (ή οργανισμό ασφάλισης καταθέσεων) είναι "δίκαιη". Δηλαδή όταν 
αυτή η επιβάρυνση καλύπτει πλήρως τους κινδύνους που αναλαμβάνει ο 
ασφαλιστικός οργανισμός". Βλέπε επίσης Paul Maidment (April 7, 1990). 

2. Βλέπε Paul Maidment (April 7, 1990), σελ. 45-66. 

378 



ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών . Για το λόγο αυτόν, οι τράπεζες προσπα

θούν να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατότητα που έχουν για επέκταση των 

κερδοφόρων τοποθετήσεων τους ή δραστηριοτήτων τους, έστω και αν με 

αυτό τον τρόπο αυξάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου τους σε επικίνδυνα επίπεδα. 

Η ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση ως προς το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων γίνεται εντονότερη μετά την τάση που υπάρχει για διεθνοποίηση 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2 της 

παρούσας μελέτης, την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και με την 

εφαρμογή της 2ης Τραπεζικής Οδηγίας, με την οποία θεσπίζεται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης της άδειας και των κανόνων λειτουργίας των 

1. Η θεωρία της διάρθρωσης του κεφαλαίου και της χρηματοοικονομικής 
μόχλευσης (financial leverage) μας λέει ότι αυτό είναι σωστό μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις [Modigliani and Miller (1958), Stiglitz (1974)]. 
Συμβαίνει μόνο όταν ο δανεισμός από το τραπεζικό σύστημα ή η έκδοση 
ομολογιών αντί για μετοχές συνεπάγονται σημαντικά φορολογικά ή άλλα 
πλεονεκτήματα (π.χ., τα αρνητικά σε πραγματικές τιμές επιτόκια στις 
καταθέσεις που ίσχυαν στην Ελλάδα μέχρι το 1986). Συμβαίνει επίσης όταν 
το υψηλό κόστος της πληροφόρησης και το κόστος συναλλαγών, συμπερι
λαμβανομένου του κόστους που συνεπάγεται ο διακανονισμός καταστάσεων 
χρεοκοπίας, καθιστούν την έκδοση μετοχών πολύ δαπανηρή. Η εφαρμογή 
των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων εμπλέκει ακόμα περισσότερο 
την κατάσταση γιατί διευκολύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
επεκτείνουν σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες τους, στηριζόμενα 
πάνω στις αυξημένες καταθέσεις μάλλον παρά στην ικανοποιητική 
κεφαλαιακή τους βάση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε S.J. Maisei 
(1981). 

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά εξαρτώνται και από την 
οικονομική συγκυρία. Για παράδειγμα, το κόστος προσέλκυσης μετοχικού 
κεφαλαίου μέσω του χρηματιστηρίου από μια ελληνική τράπεζα, ήταν τον 
Ιούνιο του 1990 τουλάχιστον τρεις φορές χαμηλότερο από ό,τι ήταν ένα 
χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, το κόστος προσέλκυσης καταθέσεων ή άλλων 
ξένων κεφαλαίων ήταν πολύ υψηλότερο. 
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τραπεζών, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4. Πιο συγκεκριμένα: 

Το άρθρο 1 της 1ης Συντονιστικής Οδηγίας όριζε τα ίδια κεφάλαια των 

τραπεζών ως εξής: "Με τον όρο "ίδια κεφάλαια" νοούνται τα ίδια κεφάλαια 

των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσθετα 

στοιχεία που θεωρούνται κεφάλαιο σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες των 

επιμέρους κρατών". Ο ορισμός αυτός θεωρήθηκε επαρκής στην αρχική φάση 

της εναρμόνισης της τραπεζικής νομοθεσίας. Σήμερα είναι προφανές ότι 

έχει ξεπεραστεί από τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώθηκαν την τελευταία 

δεκαετία, τόσο όσον αφορά την πορεία της εναρμόνισης και τις προοπτικές 

για πλήρη ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς όσο και σε συνδυασμό με την 

ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την ενίσχυση του 

διεθνούς ανταγωνισμού. Κρίνεται επομένως ανεπαρκής. 

Ειδικότερα, στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης Οδηγίας του 

Συμβουλίου (COM/86/169/τελικό), σημειώνεται "η ανάγκη ακριβέστερης 

περιγραφής, που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν 

να θεωρηθούν ως κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος, ιδίως μετά την εφαρμογή 

της Οδηγίας περί της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη 

βάση (83/350/ΕΟΚ)". 

Η ανάγκη αυτή έγινε αισθητή και σε διεθνές επίπεδο εξαιτίας της 

εμφάνισης ορισμένων σημαντικών φαινομένων, όπως η αρνητική εξέλιξη της 

σχέσης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών προς το σύνολο των επικίνδυνων 

περιουσιακών στοιχείων (capital risk assets ratio) 1 και η υιοθέτηση από τις 

νομισματικές αρχές των διάφορων χωρών ευρύτατων και διαφορετικών 

ορισμών ως προς τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων2. 

Για την αποφυγή δυσμενών καταστάσεων για το διεθνές οικονομικό 

σύστημα και για την αποφυγή καταστάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού εκ 

1. Βλέπε H J . Muller (1982) και R.M. Pecchioli (1987). 
2. Βλέπε R.M. Pecchioli (1987), Bill Emmott (March 26, 1988) και Β.Φ. 

Φίλιος (Δ' Τριμηνία 1988). 
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μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ορισμένων χωρών τα οποία 

αντιμετώπιζαν ασθενείς κανόνες ως προς τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που 

ήταν υποχρεωμένα να διατηρούν για την ομαλή λειτουργία τους, συγκροτή

θηκε η γνωστή Επιτροπή Cooke στα πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών, το πόρισμα της οποίας έγινε δεκτό από την Ομάδα των 10. 

Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, προχώρησε και τελικά υιοθετήθηκε 

η Οδηγία για τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων στα πλαίσια της 

ΕΟΚ. Μετά τη λήξη των διάφορων μεταβατικών περιόδων, η Οδηγία θα έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στο χώρο της 

Κοινότητας. Για την Ελλάδα, αυτή η Οδηγία προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ 

μετά την 1-1-1993. 

5.2.3. Αναλυτική παρουσίαση της Οδηγίας 

Άρθρο 2 

Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 6, τα 

μη ενοποιημένα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούνται από 

τα σημεία που παρατίθενται κατωτέρω: 

1. Το καλνφθέν κεφάλαιο (κατά την έννοια του άρθρου 22 της Οδηγίας 

86/635/ΕΟΚ) το οποίο έχει καταβληθεί και στο οποίο προστίθεται ο 

λογαριασμός που περιλαμβάνει τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ 

το άρτιο (share premium account). Εξαιρούνται οι σωρευτικές προνομιούχες 

μετοχές. 

2. Τα αποθεματικά?, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα νόμιμα 

1. Η Οδηγία αυτή αφορά τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαρια
σμούς των τραπεζών και των άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Αναλύεται λεπτομερειακά από τον Γ. Ζαββό (1989), σελ. 186. 

2. Κατά την έννοια του άρθρου 23 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. 
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αποθεματικά, τα αποθεματικά που προβλέπονται από το καταστατικό, και 

ορισμένες άλλες κατηγορίες1. Σε αυτά προστίθενται τα μεταφερόμενα 

κέρδη μετά την τακτοποίηση των αποτελεσμάτων χρήσης. Επιτρέπεται 

επίσης ο συνυπολογισμός των προσωρινών κερδών, προτού ληφθεί ακόμα 
ι επίσημα η σχετική απόφαση . 

3. Τα αποθεματικά αναπροσαρμογή^, τα οποία αναγνωρίζονται 

επίσημα ως μέρος των κεφαλαίων των μετόχων. Ανατρέχοντας στις 

προτάσεις της Επιτροπής Cooke, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην 

κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται: 

- Αποθεματικά εξ ανατιμήσεως παγίων (διαφορά μεταξύ τιμής κτήσεως 

και τρεχούσης). 

- Αποθεματικά εξ ανατιμήσεως χρηματιστηριακών τίτλων (διαφορά 

μεταξύ αξίας κτήσεως και χρηματιστηριακής, η οποία όμως, σύμφωνα 

με τις προτάσεις της Επιτροπής Cooke, θα συνυπολογίζεται 

μειωμένη κατά 55 % ) 4 . 

1. Βλέπε την Οδηγία 78/630/ΕΟΚ (L.222,14-8-1978), αριθ. 9. 
2. Προϋπόθεση είναι τα κέρδη αυτά να έχουν ελεγχθεί από άτομα 

αρμόδια και οι αρμόδιες αρχές να έχουν λάβει ικανοποιητικές αποδείξεις 
ότι το ύψος τους έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην 
Οδηγία 86/635/ΕΟΚ και είναι καθαρό από κάθε προβλέψιμη επιβάρυνση και 
πρόβλεψη για μερίσματα. 

* 3. Άρθρο 33 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. 
4. Η συμπερίληψη των αποθεματικών αναπροσαρμογής στον ορισμό των 

ιδίων κεφαλαίων δεν είναι αποδεκτή από όλους για δύο κυρίως λόγους: 
Πρώτο, δεν αντιπροσωπεύουν κέρδη που έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί 
αλλά απλές μεταβολές της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
της τράπεζας. Δεύτερο, είναι δυνατό να υπάρξουν δυσκολίες στον υπολογι
σμό του ποσού της υπεραξίας, εξαιτίας της μη ύπαρξης μιας πραγματικής 
εμπορικής συναλλαγής. Το τελευταίο πρόβλημα παρακάμπτεται με την 
εφαρμογή από το νόμο ενός συγκεκριμένου συντελεστή υπεραξίας. Βλέπε 
R.M. Pecchioli (1987). Για την Ελλάδα αυτό το στοιχείο έχει μεγάλη 
σημασία γιατί η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών που επετεύχθη 
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4. Τα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους^. 

5. Τις διορθώσεις αξίας1. 

6. Τα άλλα στοιχεία κατά την έννοια τον άρθρου 3. 

7. Τις αναλήψεις υποχρεώσεων των μελών των πιστωτικών ιδρυμάτων 

που έχουν συσταθεί υπό μορφή συνεταιριστικής εταιρείας και τις αλληλέγ

γυες υποχρεώσεις των δανειζομένων από ορισμένα ιδρύματα, οργανωμένα 

υπό μορφή ταμείων, τα οποία αναφέρει το άρθρο 4, παρ. 1. 

8. Τις σωρευτικές προνομιούχες μετοχές καθορισμένης διάρκειας, 

τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αναπροσαρμογή της 
αξίας του πάγιου ενεργητικού τους. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, 
το Κεφάλαιο 6. 

1. Άρθρο 38 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα 
ακόλουθα: "Μέχρι νεότερου συντονισμού, τα κράτη-μέλη... οφείλουν ή 
δικαιούνται να επιτρέπουν τη δημιουργία στο παθητικό του ισολογισμού 
ενός λογαριασμού ..., καλούμενου "Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς 
κινδύνους". Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα ποσά που το πιστωτικό 
ίδρυμα αποφασίζει να διαθέσει για την κάλυψη τέτοιων κινδύνων, όταν λόγοι 
συνέσεως το επιβάλλουν, λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων που είναι εγγενείς 
στις τραπεζικές εργασίες". 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. Στο άρθρο 
αυτό αναφέρονται τα ακόλουθα : "Μέχρι νεότερου συντονισμού τα κράτη-
μέλη μπορούν να επιτρέπουν: 

α. Να αναγράφονται με τιμή κατώτερη από εκείνη που προκύπτει από 
την εφαρμογή του άρθρου 39, παρ. 1 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, οι 
απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών, καθώς και οι ομολο
γίες, οι μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως που δεν αποτε
λούν πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία και δεν περιλαμβάνονται στο 
εμπορικό χαρτοφυλάκιο, όταν λόγοι συνέσεως το επιβάλλουν, ενόψει των 
ιδιαιτέρων κινδύνων που είναι εγγενείς στις τραπεζικές εργασίες. Η 
διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών δέν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% 
του συνολικού ποσού των απαιτήσεων που αναφέρονται πιο πάνω μετά την 
εφαρμογή του άρθρου 39. 

β. Να διατηρείται η αποτίμηση βάση της κατώτερης τιμής, που 
λαμβάνεται με την εφαρμογή του στοιχείου (α) μέχρι τη στιγμή που το 
πιστωτικό ίδρυμα αποφασίζει να προβεί σε αναπροσαρμογές." 
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καθώς και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που έχουν ληφθεί, κατά την 

έννοια του άρθρου 4, παρ. 3. 

Αφαιρούνται τα κατωτέρω στοιχεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 6. 

9. Η λογιστική αξία των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει το 

πιστωτικό ίδρυμα. 

10. Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού1. 

11. Τα σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. 

12. Οι συμμετοχές σε άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα 

που ξεπερνούν το 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών. Επίσης οι 

απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης και τα αξιόγραφα που αναφέρει το 

άρθρο 3, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα επί των πιστωτικών και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο 

του 10% του κεφαλαίου τους . 

13. Οι συμμετοχές σε άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα 

που είναι μικρότερες από (ή ίσες προς) το 10% του κεφαλαίου των 

ιδρυμάτων αυτών. Επιπλέον, οι απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης και τα 

1. Κατά την έννοια του άρθρου 4 "ενεργητικό", σημείο 9 της Οδηγίας 
86/635/ΕΟΚ. Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή και, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ στο λογαριασμό "Άυλα περιουσιακά στοιχεία" 
συμπεριλαμβάνονται: (α) Τα έξοδα ίδρυσης, όπως ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία, (β) Η φήμη και πελατεία εφόσον αποκτήθηκαν εξ επαχθούς 
αιτίας, (γ) Το κόστος έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει 
να εμφανίζεται ως περιουσιακό στοιχείο, (δ) Πατέντες, άδειες παραγωγής 
προϊόντων, εμπορικά σήματα και άλλα παρόμοια δικαιώματα και περιουσια
κά στοιχεία εφόσον αποκτήθηκαν εξ επαχθούς αιτίας ή αν δημιουργήθηκαν 
από την ίδια την επιχείρηση και ο νόμος το επιτρέπει να εμφανίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία. Βέβαια, τα στοιχεία (α) και (β) είναι εκείνα που 
αφορούν περισσότερο τις τράπεζες. 

2. Σε περίπτωση προσωρινής κατοχής μετοχών σε άλλο πιστωτικό 
ίδρυμα με σκοπό επιχείρηση οικονομικής βοήθειας για ανασυγκρότηση και 
διάσωση του εν λόγω ιδρύματος, οι αρχές ελέγχου μπορούν να εγκρίνουν 
παρεκκλίσεις από τη διάταξη αυτή. 
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αξιόγραφα που αναφέρει το άρθρο 3, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα 

επί των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο σημείο 12 πιο πάνω. Αυτά αφαιρούνται κατά το ποσό του 

συνόλου αυτών των συμμετοχών, των απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης 

και των αξιόγραφων, το οποίο ξεπερνά το 10% των ιδίων κεφαλαίων, 

υπολογιζόμενων πριν από την αφαίρεση των στοιχείων 12 και 13 . 

'Αρθρο 3 

'Αλλα στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, σημείο 6 

1. Η έννοια των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιείται από ένα 

κράτος-μέλος μπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία όταν αυτά, 

ανεξάρτητα από τη νομική ή λογιστική ονομασία τους, έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Βρίσκονται στη διάθεση του πιστωτικού ιδρύματος για την κάλυψη 

των συνήθων τραπεζικών κινδύνων, όταν η έκταση των ζημιών ή των 

1. Οι συμμετοχές μιας τράπεζας σε άλλες τράπεζες αφαιρούνται από 
τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων, σαν μέσο για να αποφεύγονται καταστά
σεις διπλού υπολογισμού. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν ορισμένες 
τράπεζες, για να καλύψουν τις ανάγκες τους σχετικά με την παρουσίαση 
ικανοποιητικών συντελεστών ιδίων κεφαλαίων ως προς το συνολικό ή το 
σταθμισμένο ενεργητικό, συμφώνησαν να αγοράσουν η μία τις μετοχές της 
άλλης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της κάθε μίας ξεχωριστά παρουσιαζόταν 
αυξημένο ενώ το ενοποιημένο κεφάλαιο τους παρέμενε σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα. Το πρόβλημα του διπλού υπολογισμού έγινε ακόμα πιο σημαντικό 
τα τελευταία χρόνια, γιατί αναπτύχθηκαν χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα 
οποία, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω, μπορούν να θεωρηθούν Κεφάλαιο 2ης 
Κατηγορίας. Οι ελεγκτικές αρχές στις αναπτυγμένες οικονομίες αντιμετώ
πισαν με μεγάλο σκεπτικισμό τις πιο πάνω πρακτικές, είδαν τον κίνδυνο 
που μπορούσε να δημιουργηθεί για το τραπεζικό σύστημα ως σύνολο και 
έλαβαν μέτρα, όπως τα σημεία 12 και 13 του άρθρου 2, παρ. 1 της Οδηγίας 
για τα ίδια κεφάλαια. 
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μειώσεων αξίας, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. 

β. Η ύπαρξη τους εμφαίνεται από τις εσωτερικές λογιστικές εγγραφές, 

γ. Το ποσό τους καθορίζεται από τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύμα

τος, επαληθεύεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, γνωστοποιείται στις 

αρμόδιες αρχές και τελεί υπό την εποπτεία των αρχών αυτών. Ό σ ο ν 

αφορά τον έλεγχο, μπορεί να θεωρηθεί ότι η εσωτερική επαλήθευση 

ανταποκρίνεται προσωρινά στην προαναφερόμενη απαίτηση έως ότου 

εφαρμοσθούν οι Κοινοτικές διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική την 

εξωτερική επαλήθευση. 

Εξετάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής Cooke, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι στην παρούσα κατηγορία "άλλα στοιχεία", τα οποία 

υπονοούνται από την Επιτροπή της ΕΟΚ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: 

Α. Τα κρυφά (μη δημοσιευμένα) αποθεματικά (hidden or undisclosed 

reserves) 

Αυτά τα αποθεματικά προέρχονται: 

- Από μη διανεμημένα κέρδη που έχουν φορολογηθεί. Σε αυτή την 

περίπτωση πρόκειται για κονδύλια όπως τα συνήθη αποθεματικά τα οποία 

όμως δεν εμφανίζονται ως τέτοια στον ισολογισμό. Εξυπηρετούν κάποιες 

σκοπιμότητες, αλλά ελάχιστες χώρες επιτρέπουν σήμερα τη δημιουργία 

τέτοιων αποθεματικών, όπως η Δυτική Γερμανία και η Ελβετία. Οι τράπεζες 

των χωρών αυτών τηρούν λανθάνοντα αποθεματικά, με σκοπό να έχουν τη 

δυνατότητα να απορροφούν ζημιές με αφανείς λογιστικούς συμψηφισμούς, 

ώστε να παρουσιάζουν πάντοτε ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση1. 

1. Είναι πράγματι συχνό το φαινόμενο μια τράπεζα να εμφανίζει 
μειωμένα κέρδη (χρησιμοποιώντας διάφορες λογιστικές μεθόδους), σε 
περιόδους που τα πραγματικά της αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά, 
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- Ακόμα και σε χώρες στις οποίες η δημιουργία Λανθανόντων 

αποθεματικών (undisclosed reserves) απαγορεύεται, οι τράπεζες μπορεί να 

διαθέτουν σημαντικές κεφαλαιακές πηγές ως αποτέλεσμα της λογιστικής 

υποτιμολόγησης των σταθερών περιουσιακών τους στοιχείων και των 

επενδύσεων τους σε μετοχές, ομολογίες και άλλες κινητές αξίες. Αν αυτά 

τα αποθεματικά είναι γνωστά στις ελεγκτικές αρχές, είναι δυνατό να 

θεωρηθούν λανθάνοντα αποθεματικά από αναπροσαρμογή της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού (στοιχείο 3) . Ο λόγος για τον οποίο τέτοια 

αποθεματικά θεωρούνται μέρος των ιδίων κεφαλαίων, είναι ότι 

αντιπροσωπεύουν μια πηγή χρηματοοικονομικής δύναμης για την τράπεζα, 

η οποία είναι διαθέσιμη για την αντιμετώπιση μη αναμενόμενων ζημιών. 

Β. Οι προβλέψεις για αντιμετώπιση μελλοντικών ζημιών 

Προβλέψεις για υποτίμηση περιουσιακών στοιχείων (όταν αυτά δεν 

αποτελούν κρατήσεις για κάλυψη εξακριβωμένων ζημιών, αλλά αντίθετα 

δημιουργώντας λανθάνοντα αποθεματικά. Χρησιμοποιεί δε αυτά τα 
αποθεματικά για να εμφανίσει ικανοποιητικά κέρδη σε περιόδους κατά τις 
οποίες τα πραγματικά αποτελέσματα της είναι μέτρια. Με αυτό τον τρόπο, 
η τράπεζα σωρεύει κέρδη (δεν τα μοιράζει στους μετόχους) για να είναι σε 
θέση να καλύψει ενδεχόμενες ζημιές στο μέλλον. Αυτό αποτελεί ένα είδος 
αυτασφάλισης και μπορεί να αντικαταστήσει σε κάποιο βαθμό την ανάγκη 
ύπαρξης ιδίων κεφαλαίων. Γι' αυτό πολλές χώρες και η ΕΟΚ αναγνωρίζουν, 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αυτά τα αποθεματικά ως μέρος των 
ιδίων κεφαλαίων. Βλέπε επίσης Β. Φίλιος (Δ' Τριμηνία 1988). Βλέπε επίσης 
Γ. Ζαββός (1989), σελ. 187. 

1. Με αυτή την έννοια, το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας 
ανακοίνωσε ότι, από το 1986 τα αποθεματικά που αντιπροσωπεύονται από 
τη διαφορά ανάμεσα στην ιστορική τιμή και την τρέχουσα αγοραία τιμή των 
αξιόγραφων που διακρατούνται από τις τράπεζες, συμπεριλαμβάνονται στον 
ορισμό του βασικού κεφαλαίου. 
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αποτελούν "ελεύθερο" αποθεματικό για κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων ζημιών) 

αποτελούν μέρος των "άλλων στοιχείων" του άρθρου 3. 

Η στάση των ελεγκτικών αρχών όσον αφορά την επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων στις διάφορες χώρες, είναι στενά συνδεμένη με τις πολιτικές 

προβλέψεων που ακολουθούν οι τράπεζες για την αντιμετώπιση μελλοντικών 

ζημιών. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις είναι μέσα που αποσκοπούν στο δυνάμωμα της χρηματοοικονο

μικής θέσης της τράπεζας. Το καθένα όμως από αυτά τα μέσα παίζει ένα 

διαφορετικό, αν και συμπληρωματικό ως προς το άλλο, ρόλο. Οι προβλέψεις 

για επισφαλείς απαιτήσεις προστατεύουν την τράπεζα έναντι προβλεπόμε

νων (εξειδικευμένων) ή λανθανόντων (γενικών) κινδύνων χειροτέρευσης της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου των επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων της 

τράπεζας. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν μια γενική βάση η οποία υποστηρί

ζει το σύνολο των τραπεζικών εργασιών. 

Το μέγεθος της αλληλοκάλυψης, μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και των 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, εξαρτάται από τις συγκεκριμένες 

ελεγκτικές, λογιστικές και φορολογικές πρακτικές και πολιτικές που 

εφαρμόζονται σε κάθε χώρα. Παρόλο που ακόμα και σήμερα υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόζονται οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ορισμένες βασικές 

κοινές αρχές τείνουν να γίνουν αποδεκτές από όλους. 

Οι εξειδικευμένες προβλέψεις γίνονται για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων και αντιπροσωπεύ

ουν την αναγνώριση του γεγονότος ότι η μείωση της αξίας ενός συγκεκριμέ

νου περιουσιακού στοιχείου είναι πολύ πιθανή, αν και το ποσό της ζημιάς 

δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ό π ω ς ήδη έχει τονιστεί, αυτές 

οι προβλέψεις δεν λογίζονται ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. 

Οι γενικές προβλέψεις γίνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

επέλευσης ζημιών οι οποίες είναι λανθάνουσες αλλά δεν μπορούν να 
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αποδοθούν σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Ως τέτοιες, παρουσιά

ζουν έχουν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των ιδίων κεφαλαίων και γι' 

αυτό συχνά συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων. Μια 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι τα αποθεματικά για προβλέψεις έναντι 

γενικών επισφαλών απαιτήσεων πρέπει να δημιουργούνται από φορολογήσι

μα μη διανεμόμενα κέρδη 1. 

Ιδιαίτερο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με 

το θέμα της αναγνώρισης ή όχι, ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων, των 

τεράστιων προβλέψεων που πραγματοποιούν οι τράπεζες των χωρών του 

δυτικού κόσμου για την αντιμετώπιση ζημιών από τις απαιτήσεις τους 

έναντι των υπερχρεωμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής. 

2. Επίσης ως "άλλα στοιχεία" μπορούν ακόμα να θεωρηθούν και οι 

τίτλοι μη καθορισμένης διάρκειας και άλλα αξιόγραφα, εφόσον πληρούν 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν με πρωτοβουλία του κομιστή ή χωρίς 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας αρχής. Μπορούν να 

διατεθούν για τη συμμετοχή στην κάλυψη των ζημιών χωρίς να απαιτείται 

η παύση της λειτουργίας του πιστωτικού οργανισμού. 

β. Η σύμβαση έκδοσης πρέπει να προβλέπει ότι το πιστωτικό ίδρυμα 

έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την πληρωμή των τόκων του δανείου. 

γ. Οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι του δανειζόμενου πιστωτικού 

ιδρύματος κατατάσσονται στο σύνολο τους μετά τις απαιτήσεις όλων των 

άλλων πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων δεν είναι μειωμένης εξασφάλι

σης. 

δ. Τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η έκδοση των τίτλων πρέπει να 

προβλέπουν ότι το χρέος και οι μη καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατό να 

διατεθούν για την απόσβεση ζημιών, ενώ το πιστωτικό ίδρυμα έχει τη 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R.M. Pecchipli (1987). 
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δυνατότητα να εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητες του. 

Συμπληρωματικά περιέχονται οι σωρευτικές προνομιούχες μετοχές, 

εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2, παρ. 1, σημείο 8. 

Οι πιο πάνω τίτλοι, οι οποίοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Cooke 

στο συμπληρωματικό κεφάλαιο, είναι άγνωστοι στην Ελλάδα. Συνηθίζονται 

όμως σε αρκετές χώρες με την ονομασία παρεπόμενα ή εξηρτημένα δάνεια 

(subordinated debt) και χρησιμοποιούνται για να προσπορίσουν στα 

πιστωτικά ιδρύματα διαθέσιμα, τα οποία μπορούν να προσομοιαστούν με τα 

ίδια κεφάλαια. 

Γ. Παρεπόμενο ή εξηρτημένο χρέος 

Οι πρακτικές των διάφορων χωρών διαφέρουν σημαντικά ως προς τη 

μεταχείριση του "παρεπόμενου χρέους" (subordinated debt). Κύριο 

χαρακτηριστικό αυτού του χρέους είναι ότι οι απαιτήσεις του δανειστή 

προς το δανειζόμενο ίδρυμα είναι παρεπόμενες αυτών όλων των άλλων 

πιστωτών. (Σε περίπτωση πτώχευσης εξυπηρετούνται μετά από εκείνες των 

άλλων πιστωτών.) Ο βαθμός στον οποίο το παρεπόμενο χρέος μπορεί να 

προσομοιαστεί με το μετοχικό κεφάλαιο, εξαρτάται από τις συγκεκριμένες 

ρήτρες του δανειστικού συμβολαίου. Τέτοιες ρήτρες μπορεί να αναφέρονται 

στην αποπληρωμή του δανείου ενωρίτερα με πρωτοβουλία του δανειστή, στη 

μετατροπή του δανείου σε μετοχές κ.λπ. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, το ποσό του παρεπόμενου χρέους δεν έχει 

αναγκαστικά τα βασικά χαρακτηριστικά των ιδίων κεφαλαίων: δεν είναι 

αναγκαστικά μόνιμα διαθέσιμο για την τράπεζα, πολλές φορές δημιουργεί 

υποχρεώσεις για σταδιακή εξυπηρέτηση του και, τέλος, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τρεχουσών ζημιών όταν η τράπεζα 

λειτουργεί κανονικά. Από την άλλη μεριά, το παρεπόμενο χρέος είναι 

ουσιαστικά προτιμότερο για τη δανειζόμενη τράπεζα από άλλα είδη 
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δανεισμού, γιατί προσφέρει προστασία στους καταθέτες της τράπεζας και 

στους άλλους πιστωτές σε περίπτωση που η τράπεζα περιέλθει σε 

κατάσταση χρεοκοπίας. Αν δε αυτό το χρέος είναι ικανοποιητικού μεγέθους 

και σωστά διαρθρωμένο, μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή χρηματοδότηση 

της τράπεζας και να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για τη διατήρηση της 

εμπιστοσύνης της αγοράς προς την τράπεζα, όταν η τελευταία αντιμετωπί

ζει προσωρινές δυσκολίες. 

Αν και οι ελεγκτικές αρχές στις περισσότερες χώρες ήταν γενικά 

επιφυλακτικές στις πιέσεις που δέχονταν να αποδεχτούν το παρεπόμενο 

χρέος ως στοιχείο της κεφαλαιακής βάσης μιας τράπεζας, οι σημαντικές 

εξελίξεις που σημειώθηκαν στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν 

παρακινήσει ορισμένες από αυτές να επανεξετάσουν τη θέση τους. Πρώτο, 

οι διάφορες χρηματοπιστωτικές καινοτομίες, όπως η προσφορά παρεπόμε

νων ομολογιών με απεριόριστη προθεσμία πληρωμής (perpetual maturities) 

και η συμπερίληψη ρήτρας με την οποία οι παρεπόμενες ομολογίες 

μετατρέπονται αυτόματα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σε μετοχές, 

έχουν συμβάλει στο να εξομοιώσουν σε σημαντικό βαθμό το παρεπόμενο 

χρέος με τα ίδια κεφάλαια. Δεύτερο, οι τράπεζες που λειτουργούν στη 

διεθνή αγορά έχουν καταλήξει να θεωρούν τα παρεπόμενα δάνεια που 

διακανονίζονται σε ξένο νόμισμα, σαν εργαλείο για την υποστήριξη των 

διεθνών τους επιχειρήσεων και για τη βελτίωση της αντιστοίχησης που 

επιδιώκουν ως προς τα νομίσματα και τις προθεσμίες λήξης στα οποία 

δανείζονται και δανείζουν. Τέλος, οι επενδυτές έχουν δείξει για κάποιο 

λόγο (κυρίως για φορολογικούς λόγους) μια σημαντική προτίμηση για 

παρεπόμενες ομολογίες σε σχέση με τις μετοχές, αυξάνοντας ως εκ τούτου 

το ενδιαφέρον των τραπεζών γι' αυτού του είδους τη χρηματοδότηση, 

ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες η κεφαλαιαγορά διέρχεται 

πτωτικές τάσεις και η προσέλκυση μετοχικού κεφαλαίου είναι δύσκολη. 

Σε σύγκριση με τις προνομιούχες μετοχές, τα παρεπόμενα δάνεια έχουν 
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το πλεονέκτημα ότι οι αποδόσεις τους εκπίπτονται από το φορολογητέο 

εισόδημα ως δαπάνη. Αντίθετα, τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών 

δεν εκπίπτονται. ΓΥ αυτό και οι παρεπόμενες ομολογίες έχουν γίνει σε 

πολλές χώρες μια πολύ σημαντική πηγή κεφαλαίων για τις ανώνυμες 

εταιρείες και τις τράπεζες . Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Ελλάδα όπου 

ο θεσμός του παρεπόμενου χρέους είναι μέχρι σήμερα ουσιαστικά 

άγνωστος. 

Τα παρεπόμενα δάνεια και οι προνομιούχες μετοχές μη καθορισμένης 

διάρκειας περιλαμβάνονται στο σημείο 6 του άρθρου 2. 

Τα παρεπόμενα δάνεια και οι προνομιούχες μετοχές καθορισμένης 

διάρκειας περιλαμβάνονται στο σημείο 8 του άρθρου 2. 

Ό π ω ς θα τονιστεί κατά την ανάλυση του άρθρου 6, αυτό έχει μεγάλη 

σημασία. Τα στοιχεία του σημείου 6 αποτελούν καλύτερης ποιότητας ίδια 

Κεφάλαια 2ης Κατηγορίας από ό,τι τα στοιχεία του σημείου 8. 

Άρθρο 4 

1. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων των μελών των πιστωτικών ιδρυμάτων τα 

οποία έχουν συσταθεί υπό μορφή συνεταιριστικών εταιρειών, που αναφέρει 

το άρθρο 2, παρ. 1, σημείο 7, αποτελούνται από το κεφάλαιο που δεν έχουν 

κληθεί να καταβάλουν τα μέλη αυτών των εταιρειών, καθώς και από τις 

νομίμως ανειλημμένες υποχρεώσεις των μελών των εν λόγω εταιρειών να 

πραγματοποιούν, σε περίπτωση που αυτό το πιστωτικό ίδρυμα θα υποστεί 

ζημία, συμπληρωματικές καταβολές που δεν πρόκειται να τους αποδοθούν. 

Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των εν λόγω ποσών θα πρέπει να είναι 

άμεσα απαιτητή. 

Με τα πιο πάνω στοιχεία εξομοιώνονται οι αλληλέγγυες υποχρεώσεις 

1. Βλέπε J.F. Weston & E.F. Brigham (1986), σελ. 654. 
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των δανειζομένων από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι οργανωμένα υπό 

μορφή ταμείων. 

Ό λ α αυτά τα στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια 

εφόσον, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, συνυπολογίζονται ως ίδια 

κεφάλαια των ιδρυμάτων της κατηγορίας αυτής. 

2. Τα κράτη-μέλη δεν περιλαμβάνουν στα ίδια κεφάλαια των δημόσιων 

πιστωτικών ιδρυμάτων τις εγγυήσεις που τα ίδια ή οι αρχές τους χορηγούν 

στα εν λόγω ιδρύματα . 

3. Τα κράτη-μέλη ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιλάβουν στα ίδια 

κεφάλαια τις σωρευτικές προνομιούχες μετοχές καθορισμένης διάρκειας 

που αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. 1, σημείο 8, καθώς και τα δάνεια 

μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται στην ίδια διάταξη, μόνο αν 

πράγματι υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες βάσει των οποίων, σε περίπτωση 

πτώχευσης ή εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, τα δάνεια αυτά 

κατατάσσονται μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών και δεν 

εξοφλούνται παρά μετά την εξόφληση όλων των άλλων εκκρεμούντων τη 

στιγμή εκείνη χρεών2. 

Τα εν λόγω δάνεια μειωμένης εξασφάλισης πρέπει επίσης να ανταπο

κρίνονται και στα ακόλουθα κριτήρια: 

α. Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά τα οποία έχουν πράγματι 

καταβληθεί. 

β. Η αρχική διάρκεια τους πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταετής, μετά 

την πάροδο της οποίας θα είναι δυνατή η εξόφληση. 

1. Το εγγυητικό κεφάλαιο του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) δεν λογίζεται ως ίδιο κεφάλαιο αυτού του οργανισμού. 

2. Προνομιούχες μετοχές. Η Barkleys Bank εξέδωσε, τελευταία, 
προνομιούχες μετοχές σε δολάρια στην αμερικανική αγορά οι οποίες 
μπορούν πράγματι να περιληφθούν στα Κεφάλαια 1ης Κατηγορίας. Βλέπε 
D. Frank (July 1989). 
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γ. Το ποσό μέχρι το οποίο επιτρέπεται να περιληφθούν στα ίδια 

κεφάλαια θα μειώνεται σταδιακά κατά την τελευταία πενταετία πριν από την 

ημερομηνία λήξεως. 

δ. Στη σύμβαση του δανείου δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται 

ρήτρες που να ορίζουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από την 

εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύματος, η οφειλή καθίσταται απαιτητή πριν 

καταστεί ληξιπρόθεσμη. 

Το άρθρο 5 της Οδηγίας αναλύει την περίπτωση κατά την οποία ο 

ισολογισμός μιας τραπεζικής εταιρείας χαρτοφυλακίου πρέπει να γίνει σε 

ενοποιημένη βάση. 

Άρθρο 6 

Το άρθρο 6 προσδιορίζει τις διάφορες κατηγορίες ιδίων κεφαλαίων, οι 

οποίες μοιάζουν σημαντικά (αν και δεν ταυτίζονται) με τις κατηγορίες 

κεφαλαίων που έχουν προσδιοριστεί από την Επιτροπή Cooke: 

Τα σημεία 1 και 2 του άρθρον 2, δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο και 

τα εμφανή αποθεματικά1 αποτελούν το Κεφάλαιο 1ης Κατηγορίας (Tier 

One Capital). Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί το μοναδικό κοινό χαρακτηριστι

κό στα τραπεζικά συστήματα όλων των χωρών. Εμφανίζεται οπωσδήποτε 

στους ισολογισμούς των τραπεζών και είναι η βάση πάνω στην οποία 

διαμορφώνονται, κυρίως, οι απόψεις της αγοράς για την επάρκεια του 

κεφαλαίου. Έ χ ε ι κρίσιμη σημασία, κατά την άποψη της Επιτροπής Cooke, 

για τα περιθώρια των τραπεζών να πραγματοποιούν κέρδη, καθώς και για 

την ανταγωνιστικότητα μιας τράπεζας. Η έμφαση που αποδίδεται στο 

1. Μείον τη λογιστική αξία των ιδίων μετοχών, τα άυλα στοιχεία του 
ενεργητικού και τα σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα της τρέχουσας 

χρήσης. 
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Κεφάλαιο 1ης Κατηγορίας τονίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στην 

εξασφάλιση μιας προοδευτικής ανόδου στην ποιότητα και στα επίπεδα των 

συνολικών κεφαλαιακών πόρων που διαθέτουν οι τράπεζες 1 . 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 3 και 5 έως 8 του άρθρου 2, 

παρ. 1, αποτελούν το Κεφάλαιο 2ης Κατηγορίας (Tier Two Capital). 

Επιπροσθέτως το Κεφάλαιο 2ης Κατηγορίας μπορεί να διαχωριστεί σε 

δύο υποομάδες: Η πρώτη υποομάδα (Upper Case) περιλαμβάνει τα στοιχεία 

των σημείων 3, 5 και 6. Η δεύτερη υποομάδα (Lower Case) περιλαμβάνει τα 

στοιχεία των σημείων 7 και 8. 

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί το σημείο 4. 

Με βάση τα πιο πάνω, το άρθρο 6 επιβάλλει τους ακόλουθους περιορι

σμούς ως προς τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών: 

Ι.α. Το συνολικό Κεφάλαιο 2ης Κατηγορίας δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το 100%, κατ' ανώτατο όριο, των στοιχείων 1 συν 2 μείον τα 

στοιχεία 9, 10 και 11. Δηλαδή το Κεφάλαιο 2ηςΚατηγορίας δεν επιτρέ

πεται να είναι μεγαλύτερο του Κεφαλαίου 1ης Κατηγορίας. 

Ι.β. Το σύνολο των στοιχείων 7 και 8 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ένα 

ανώτατο όριο που αντιστοιχεί στο 50% των στοιχείων 1 συν 2 μείον 9, 10 

καιίΐ. Δηλαδή το Κατώτερης Ποιότητας Κεφάλαιο 2ης Κατηγορίας 

(Lower Case Tier Two Capital) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του 

Κεφαλαίου 1ηςΚατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι το Κεφάλαιο 2ης Κατηγο

ρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά το μισό τουλάχιστον Υψηλότερης 

1. Από τις 10 χώρες του G-10, η Δυτική Γερμανία πίεσε έντονα για 
αποδοχή ενός διεθνούς ορισμού του κεφαλαίου ο οποίος να περιορίζεται 
στα στοιχεία του Κεφαλαίου 1ης Κατηγορίας. Μετά την αποδοχή του 
ορισμού που περιγράφεται στο κείμενο, η Δυτική Γερμανία δήλωσε ότι θα 
συνεχίσει να πιέζει στα προσεχή χρόνια για την επανεξέταση του ορισμού 
και για την αποδοχή των δικών της απόψεων. 
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Ποιότητας Κεφάλαιο (Upper Case). 

Ι.γ. Το σύνολο των στοιχείων 12 και 13 αφαιρείται από το σύνολο των 

στοιχείων. 

2. Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας, η 

Επιτροπή προτείνει την οριστική υπαγωγή του σημείου 4 είτε στα βασικά 

είτε στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια. 

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με τα όρια 

της παραγράφου 1, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των μέτρων 

εφαρμογής της Οδηγίας του Συμβουλίου για το λόγο φερεγγυότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1993. 

5.2.4. Προβλήματα εφαρμογής της Οδηγίας από τα πιστωτικά 

ιδρύματα, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

Α. Γενικά 

Η ανακοίνωση των αποφάσεων των χωρών της ομάδας των 10 συν το 

Λουξεμβούργο (G10), η οποία αποδέχτηκε τις προτάσεις της Επιτροπής 

Cooke για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και το συντελεστή 

φερεγγυότητας, έθεσε σε κίνηση σημαντικές διαδικασίες προσαρμογής των 

τραπεζικών ιδρυμάτων σε πολλές χώρες της Κοινότητας, στη νέα κατάστα

ση που δημιουργήθηκε. Ειδικότερα, η προσπάθεια πολλών τραπεζών 

στράφηκε προς την κατεύθυνση της χρησιμοποίησης νέων τρόπων προσέλκυ

σης κεφαλαίων τα οποία είναι δυνατό να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια σε 

μία από τις δύο κατηγορίες που προαναφέραμε. Αυτό οδήγησε στη 

δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία δεν είναι όλες τις 

φορές σίγουρο σε ποια από τις πιο πάνω κατηγορίες θα πρέπει να 

ταξινομηθούν. 

Δημιουργήθηκε επομένως η ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση και 
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ερμηνεία των προτάσεων της Επιτροπής Cooke και της Οδηγίας της ΕΟΚ 

για τα ίδια κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα: 

Στη ΓαλΚία οι τράπεζες που βρίσκονται κάτω από κρατικό έλεγχο 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τα κεφάλαια 

τους της 1ης Κατηγορίας ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των 

Οδηγιών της ΕΟΚ . Δεν έχουν ικανοποιητική πρόσβαση στην αγορά για να 

προσελκύσουν νέο μετοχικό κεφάλαιο. 

Για το λόγο αυτόν, η Credit Lyonnais προώθησε ένα νέο τύπο παρεπό

μενου δανεισμού αόριστης διάρκειας (perpetual subordinated capital notes), 

τον οποίο πρότεινε να περιληφθεί ως Κεφάλαιο 1ης Κατηγορίας. Τον ίδιο 

δρόμο ακολούθησε και η Banque Nationale de Paris (BNP). Αλλά τόσο οι 

ελεγκτικές αρχές όσο και η Οδηγία της ΕΟΚ για τα ίδια κεφάλαια 

υπέδειξαν στις δύο αυτές τράπεζες ότι αυτού του είδους ο δανεισμός 

μπορεί να συμπεριληφθεί μόνο στα ίδια Κεφάλαια 2ης Κατηγορίας. Ό τ α ν 

αυτό διευκρινίστηκε, η BNP σταμάτησε τη διαδικασία της έκδοσης του 

δανείου, γιατί Κεφάλαια 2ης Κατηγορίας είχε αρκετά. Εκείνα που της 

έλειπαν ήταν τα Κεφάλαια 1ης Κατηγορίας. 

Ένα πιο σημαντικό θέμα δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Τράπεζα της 

Αγγλίας και στη Royal Bank of Scotland (RBS). Η τελευταία εκδήλωσε την 

πρόθεση να εκδώσει ένα δάνειο αόριστης διάρκειας 400 εκατ. δολ. μέσω 

μιας θυγατρικής της επενδυτικής τράπεζας. Το δάνειο θα εξεδίδετο 

απευθείας στους επενδυτές. Είχε όμως κάποιο τρικ στο σχεδιασμό του το 

οποίο δημιούργησε προβλήματα. Αυτό ήταν ότι μετά από 15 έτη μια 

"εταιρεία-όχημα" θα ήταν πρόθυμη να επαναγοράσει τις ομολογίες από τους 

επενδυτές. Αν οι συνθήκες της αγοράς ήταν ικανοποιητικές, οι ομολογίες 

αυτές θα εξεδίδοντο πάλι στο κοινό, αποφέροντας νέα κεφάλαια στην 

τράπεζα. Αν όμως η αγορά δεν ήταν καλή, τότε οι ομολογίες αυτές θα 

παρέμεναν στον ισολογισμό της τράπεζας, χωρίς όμως να αποδίδουν τόκο. 

Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα θα αποκτούσε μόνιμα κεφάλαια με την 
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πιθανότητα να προσελκύσει και πρόσθετα κεφάλαια στο μέλλον. Στους 

επενδυτές θα δινόταν ως πρόσθετο κίνητρο κάποιος βαθμός ρευστότητας. 

Η RBS δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι αυτό το δάνειο θα μπορούσε να 

θεωρηθεί Κεφάλαιο 1ης Κατηγορίας. Είχε πάρει όμως τη διαβεβαίωση από 

τις αρχές ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί Κεφάλαιο 2ης Κατηγορίας 

Υψηλότερης Ποιότητας (Upper Case Tier Two Capital). Αντ' αυτού όμως, 

οι ελεγκτικές αρχές σε μια μεταγενέστερη περίοδο, αλλά και η Οδηγία της 

ΕΟΚ, φαίνεται να καθορίζουν ότι αυτό το δάνειο, με το τρικ που μπήκε για 

την εξαγορά των ομολογιών μετά από 15 έτη, μπορεί να ταξινομηθεί μόνο 

στο σημείο 8, δηλαδή ως Κεφάλαιο 2ης Κατηγορίας Κατώτερης Ποιότητας 

(Lower Case Tier Two Capital). Μετά από αυτό, η RBS σταμάτησε τη 

διαδικασία έκδοσης του δανείου . 

Β. Η π ε ρ ί π τ ω σ η της Ελλάδος 

Όσον αφορά την Ελλάδα, μέχρι σήμερα τα συστήματα εποπτείας και 

ο τρόπος λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος ήταν τέτοια ώστε οι 

μόνες ρυθμίσεις που υπήρχαν ως προς τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών ήταν 

αυτές που αφορούσαν το αρχικό κεφάλαιο για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας. Από τον Ιανουάριο όμως του 1988 η Τράπεζα της Ελλάδος 

προχώρησε στην υποβολή προτάσεων για "ριζική αναμόρφωση του 

συστήματος εποπτείας των τραπεζών". Με το νέο σύστημα αναθεωρείται ο 

χαρακτήρας και ο σκοπός του εποπτικού ελέγχου των τραπεζών, με στροφή 

από τον έλεγχο τήρησης των ισχυόντων περίπλοκων πιστωτικών κανόνων, 

στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού των 

τραπεζών και στην εκτίμηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Ειδικότερα, 

1. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, The Banker (May 1989), σελ. 
96. 
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οι ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων αναμένεται ότι δεν θα αφίστανται των γενικών αρχών που ορίζει 

η παρούσα Οδηγία, ενώ δεν αποκλείεται να είναι και αυστηρότερες. 

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν προπολλού ευαισθητοποιηθεί, 

σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τις ανάγκες τους όσον αφορά το ύψος 

των ιδίων κεφαλαίων τους. Προχωρούν με σχετικά γρήγορους ρυθμούς προς 

την κατεύθυνση της αποκατάστασης του ύψους αυτών των κεφαλαίων σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, τα οποία όχι μόνο θα πρέπει να καλύπτουν τις 

υποχρεώσεις τους από την Οδηγία για τα ίδια κεφάλαια και το συντελεστή 

φερεγγυότητας, αλλά να εξασφαλίζουν και τη δυνατότητα τους να λειτουργή

σουν αυτοδύναμα μέσα στην έντονα ανταγωνιστική ενοποιημένη ευρωπαϊκή 

αγορά. 

Οι περισσότερες τράπεζες έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε 

σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τους, με τους ακόλουθους τρόπους: 

ί. Με αποθεματοποίηση ενός σημαντικού μέρους των καθαρών τους 

κερδών, τα οποία τα δύο τελευταία έτη (1989, 1990) διαμορφώνονται σε 

σχετικά υψηλά επίπεδα. 

Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τις δύο μεγάλες τράπεζες (Εθνική και 

Εμπορική) των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των μειωμένων (εξαιτίας μη 

αποδοτικών τοποθετήσεων) μεικτών κερδών, διατίθεται για προβλέψεις 

έναντι επισφαλών απαιτήσεων1. Αντίθετα, οι υπόλοιπες τράπεζες διαθέτουν 

σημαντικό μέρος των ετήσιων κερδών τους για αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

τους. Ειδικότερα: 

Η Ιονική Τράπεζα διέθεσε για αποθεματικά, από τα κέρδη της, 1.262 

εκατ. δρχ. το 1986, 1.340 εκατ. δρχ. το 1987 και 3.928 εκατ. δρχ. το 1989. 

Η Τράπεζα Πίστεως διέθεσε για τον ίδιο σκοπό, 1.251 εκατ. δρχ. ~ο 

1987, 1.026 εκατ. δρχ. το 1988 και 2.350 εκατ. δρχ. το 1989. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 

399 



Η Τράπεζα Εργασίας διέθεσε 3.295 εκατ. δρχ το 1989, έναντι 1.365 

εκατ. δρχ. το 1988. 

π. Με σημαντικές αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου μέσω του 

χρηματιστηρίου, εκμεταλλευόμενες τη σημαντικότατη άνοδο αυτής της 

αγοράς, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του 1990. Ειδικότερα: 

Η Τράπεζα Πίστεως αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 660 εκατ. 

δρχ. το Μάιο του 1987, κατά 3,3 δισ. δρχ. τον Ιούνιο του 1988 και κατά 15 

δισ. δρχ. το Σεπτέμβριο του 1990. 

Η Εμπορική Τράπεζα αύξησε τα ίδια κεφάλαια της κατά 30,5 δισ. δρχ. 

τον Ιούλιο του 1990, εκ των οποίων τα 11,3 δισ. δρχ. αποτελούσαν αύξηση 

του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω της έκδοσης 3.820 χιλ. νέων μετοχών 

ονομαστικής αξίας 1.650 δρχ. και με τιμή διάθεσης 8.000 δρχ. ανά μετοχή. 

Η Τράπεζα Εργασίας πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου κατά 9.450 εκατ. δρχ. τον Ιούλιο του 1990 (450.000 νέες μετοχές 

προς 21.000 δρχ. ανά μετοχή). 

Η Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης προχωρά σε αύξηση του μετοχικού 

της κεφαλαίου κατά 68 δισ. δρχ. το Σεπτέμβριο του 1990. 

Τέλος, σε σημαντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προτίθεται 

να προβεί και η Εθνική Τράπεζα, όπως ανακοινώθηκε κατά την ετήσια 

γενική συνέλευση των μετόχων της κατά το έτος 19901. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των κρατικών 

τραπεζών, σημαντική αύξηση των ιδίων τους κεφαλαίων θα μπορούσε να 

προέλθει από την ουσιαστική αύξηση των μεριδίων συμμετοχής στο 

μετοχικό τους κεφάλαιο, του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα άλλων τραπεζών, 

1. Τελικά η αύξηση του κεφαλαίου αυτής της τράπεζας πραγματοποιήθη
κε κατά τη διάρκεια του 1991. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αρκετά 
περίπλοκη, άφησε πολλές αμφιβολίες για την ορθότητα της και επηρέασε 
σε σημαντικό βαθμό, αρνητικά, την πορεία του χρηματιστηρίου κατά το έτος 
αυτό. 
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εγχώριων ή ξένων. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αυτών των 

τραπεζών μέσω της πώλησης μετοχών στο χρηματιστήριο προσφέρεται γι' 

αυτό το σκοπό. Τούτο είναι ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο θέμα, αλλά οι 

σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα για 

να μη χαθεί η σημερινή εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία. Η συμμετοχή του 

ιδιωτικού κεφαλαίου μπορεί να έχει ευνοϊκές συνέπειες, όχι μόνο στην 

αντιμετώπιση της ανάγκης για αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, 

αλλά και στις διαδικασίες για την αναδιοργάνωση τους, την τεχνολογική 

τους αναβάθμιση και την ενίσχυση τους με το αναγκαίο προσωπικό. Από 

πολλούς εκφράζονται φόβοι ότι αν δεν προχωρήσει σε κάποιο σημαντικό 

βαθμό η αποκρατικοποίηση των μεγάλων εμπορικών τραπεζών, ενδέχεται 

αυτές να μην είναι σε θέση σε λίγα χρόνια να αντιμετωπίσουν τον έντονο 

ανταγωνισμό από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Βέβαια, η εξασφάλιση της 

αυτονομίας των διοικήσεων αυτών των τραπεζών, τόσο κατά την καθημερινή 

λειτουργία τους όσο και όσον αφορά τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης, 

είναι απόλυτα αναγκαία. 

iii. Με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας των ακινήτων, η 

οποία μέχρι σήμερα προσαυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, 

μέσω της έκδοσης νέων μετοχών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποθεμα

τικά αναπροσαρμογής, μετά τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας για τα ίδια 

κεφάλαια, θα υπολογίζονται στο Κεφάλαιο 2ης Κατηγορίας (Tier Two 

Capital), το οποίο δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του Κεφαλαίου 1ης 

Κατηγορίας. 

Η σημαντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας 

το έτος 1988, κατά 38,2 δισ. δρχ., προήλθε από αυτή την πηγή. Αξιόλογη 

είναι επίσης τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των αποθεματικών των 

τραπεζών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και από την απόκτηση 

μετοχών διάφορων εταιρειών εξ αναπροσαρμογής της λογιστικής αξίας των 

ακινήτων τους. 
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iv. Με τη σημαντική μείωση των συμμετοχών τους στο μη χρηματο

πιστωτικό τομέα. Αυτό προωθείται περισσότερο έντονα τους τελευταίους 

μήνες (δεύτερο εξάμηνο του 1990). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εντυπωσιακή ανάπτυξη του ελληνικού 

χρηματιστηρίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 1990 και η τεράστια αύξηση 

της τιμής των μετοχικών αξιών ακόμα και επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 

χαρακτηριστεί προβληματικές, επιτρέπει στις τράπεζες να προωθήσουν την 

πώληση, σε πολύ ευνοϊκούς όρους, των μεριδίων που κατέχουν σε βιομηχανι

κές, εμπορικές, ακόμα και σε χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Χαρακτηρι

στικό είναι το παράδειγμα της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία προχώρησε 

πράγματι σε σημαντική μείωση των συμμετοχών της στο μη χρηματοπιστω

τικό τομέα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 1990, με αποτέλεσμα να αποκομίσει 

κέρδη μεγαλύτερα των 10 δισ. δρχ. Ό π ω ς δε ανέφερε σε συνέντευξη του ο 

πρόεδρος της τράπεζας Μ. Βρανόπουλος, "η συγκυρία επιτρέπει να 

πωληθούν ακόμα και οι μικρές τράπεζες του ομίλου που παρουσιάζουν 

αρνητική οικονομική θέση". Ανέφερε επίσης το παράδειγμα της Ιονικής 

Τράπεζας (που είναι θυγατρική της Εμπορικής), της οποίας η υπεραξία, 

σύμφωνα με τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές του Μαίου του 1990, 

έφτανε τα 50 δισ. δρχ. Αντ' αυτού, η Εμπορική Τράπεζα έχει ετήσιο 

μέρισμα από την Ιονική, περίπου 1,5 δισ. δρχ.1 

Τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα οι δύο 

μεγάλες κρατικές τράπεζες, στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν 

έγκαιρα στην ανάγκη για αποκατάσταση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων 

τους σε ικανοποιητικά επίπεδα, έχουν σχέση με τα μεγάλα ανοίγματα τους 

προς τις προβληματικές επιχειρήσεις 2. Σχετίζονται επίσης με την έντονη, 

ακόμα και σήμερα, κρατική παρέμβαση, η οποία δεν επιτρέπει στις 

1. Βλέπε Το Βήμα (20-5-1990), σελ. Δ3. 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 
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τράπεζες να αναπτύξουν ελεύθερα τη δραστηριότητα τους με στόχο τη 

μεγιστοποίηση των κερδών. 

Από εδώ και πέρα είναι απαραίτητο να γίνει μια επανεκτίμηση της 

κατάστασης σχετικά με το ύψος και την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, από 

τις ίδιες τις τράπεζες. Θα πρέπει δηλαδή να αθροιστούν τα στοιχεία των 

ιδίων κεφαλαίων μετά τη συνεκτίμηση, έστω και χονδρική, των άδηλων 

αποθεματικών από ανατιμήσεις πάγιων στοιχείων και χρηματιστηριακών 

τίτλων. Θα πρέπει επίσης να εκτιμηθεί αν και μέχρι ποίου σημείου οι 

προβλέψεις που πραγματοποιούνται από τις ελληνικές τράπεζες για 

υποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού έχουν χαρακτήρα "ελεύθερου" 

αποθεματικού1. 

Οι πιο πάνω υπολογισμοί θα πρέπει να γίνουν και σε κάποιο πλαίσιο 

προοπτικής για τα επόμενα χρόνια . Θα πρέπει να αποτυπωθούν οι τάσεις 

που διαγράφονται για αυξήσεις ή μειώσεις των κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων (λόγω της συσσώρευσης νέων αποθεματικών, λόγω της έκδοσης 

νέου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ζημιών, λόγω διαγραφής επισφαλών 

απαιτήσεων κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο θα γίνει δυνατό να εκτιμηθούν 

επακριβώς οι ανάγκες που υπάρχουν για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης 

των ελληνικών τραπεζών και να προωθηθούν έγκαιρα οι περαιτέρω 

1. Η κράτηση από την Εθνική Τράπεζα για το έτος 1987 ποσού 5.512 
εκατ. δρχ., ως πρόβλεψη για ενδεχόμενες ζημιές από επισφαλείς απαιτή
σεις, εξάντλησε ολόκληρο το αφορολόγητο όριο (όπως το εξαντλεί κάθε 
χρόνο στην τελευταία πενταετία) που επιτρέπεται από το σχετικό νόμο ( 1 % 
στο μέσο ετήσιο επίπεδο χορηγήσεων). (Βλέπε τις Εκθέσεις του Διοικητή 
της Εθνικής Τράπεζας για τις χρήσεις 1986, 1987, 1988.) Κατά πόσο αυτό 
το ποσό μπορεί να θεωρηθεί "ελεύθερο" αποθεματικό ή όχι είναι θέμα 
ειδικότερης εξέτασης, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος της σημαντικής 
επιβάρυνσης της Εθνικής Τράπεζας από επισφαλείς απαιτήσεις προβλημα
τικών επιχειρήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 
6. 

2. Βλέπε Ανδρ. Μιχαλάκης (Α' και Β' Τριμηνία 1988). 
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ενέργειες για κάλυψη αυτών των αναγκών. 

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων θα 

πρέπει να είναι αναμφισβήτητα εμφανής για να μπορέσουν να προσελκύσουν 

και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά 

τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους και την ασφάλεια των καταθετών 

και των χρηματοδοτών τους. Για το λόγο αυτόν, το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων τους θα πρέπει να βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα 1 . 

5.3. Η Οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

5.3.1. Γενικά 

Η Οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας (89/647/ΕΟΚ), που 

υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 1988, αποτελεί μέρος της 

αναγκαίας εναρμόνισης που πρέπει να επιτευχθεί για την εφαρμογή της 2ης 

Τραπεζικής Οδηγίας και συνοδεύει την Οδηγία για τον ορισμό των ιδίων 

κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία αναπτύχθηκε πιο πάνω, και 

τις Συστάσεις της Επιτροπής για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και 

τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων, στις οποίες θα αναφερθούμε στη 

συνέχεια. Τα ίδια κεφάλαια, όπως ορίστηκαν στην προηγούμενη υποδιαί

ρεση, αποτελούν τον αριθμητή στον προτεινόμενο συντελεστή φερεγγυότη

τας, ενώ το "σταθμισμένο ενεργητικό" (συμπεριλαμβανομένων και των εκτός 

ισολογισμού στοιχείων), στη μέτρηση του οποίου αναφέρεται κυρίως η 

1. Για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 
τράπεζες εξαιτίας της επιβάρυνσης τους με δάνεια και συμμετοχές σε 
υπερχρεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις, βλέπε το Κεφάλαιο 6. 

404 



παρούσα Οδηγία, αποτελεί τον παρονομαστή αυτού του συντελεστή . 

Η μέθοδος της "στάθμισης ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο" 

αναγνωρίζεται ευρύτατα ότι αποτελεί τον πιο κατάλληλο και τον πιο 

ευέλικτο τρόπο μέτρησης της φερεγγυότητας, εφόσον διακρίνει μεταξύ των 

βαθμών κινδύνου που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητι

κού και σε στοιχεία εκτός ισολογισμού. 

Ό π ω ς τονίζεται στην Εισηγητική Έκθεση της Οδηγίας: 

"Ο συντελεστής λαμβάνει πλήρως υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται 

με συναλλαγές εκτός ισολογισμού, που αποτελούν έναν τομέα των τραπεζι

κών δραστηριοτήτων ο οποίος έχει αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό τα τελευταία 

χρόνια. Για λόγους της τραπεζικής εποπτείας είναι σημαντικό να μπορούν 

να σταθμίζονται οι μελλοντικοί κίνδυνοι που αφορούν στοιχεία τα οποία 

είναι δυνατό να μετακινηθούν στους ισολογισμούς των τραπεζών, ιδίως όταν 

κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί σε μια περίοδο όπου φθίνει η μέση 

ποιότητα των παραδοσιακών τηρούμενων καταστάσεων για τα χορηγούμενα 

δάνεια"2. 

1. Διάφορες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη 
συσχέτιση του κεφαλαίου με το σύνολο των εργασιών της τράπεζας και για 
τη θέσπιση συντελεστών κεφαλαιακής επάρκειας. Οι κυριότερες από αυτές 
είναι ο συντελεστής των ιδίων κεφαλαίων ως προς το σύνολο του ενεργητι
κού (gearing ratio) και ο συντελεστής των ιδίων κεφαλαίων ως προς το 
σύνολο των επικίνδυνων στοιχείων του ενεργητικού, σταθμιζόμενων το κάθε 
ένα από αυτά ως προς το βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζει. 

Θέτοντας συγκεκριμένους περιορισμούς στο συντελεστή κεφάλαιο/σύ
νολο ενεργητικού, οι ελεγκτικές αρχές είναι σε θέση να ελέγξουν τη γενική 
ανάπτυξη της τράπεζας, δοθέντος του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της. Το 
κύριο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η απλότητα της. 

2. Ό π ω ς τονίστηκε στο Κεφάλαιο 4, για την πλειονότητα των πιστωτι
κών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κοινότητα, το πρόβλημα δεν είναι το 
απαιτούμενο ελάχιστο απόλυτο ύψος των ιδίων κεφαλαίων, το οποίο 
ορίστηκε να είναι ίσο με το αρχικό κεφάλαιο των 5 εκατ. ECU, αλλά η 
ελάχιστη απαιτούμενη σχέση των "ιδίων κεφαλαίων" προς τα στοιχεία του 
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Ο πιο πάνω συντελεστής φερεγγυότητας συνδέεται κυρίως με τον 

πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει στην περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης 

των απαιτήσεων της τράπεζας εκ μέρους των πελατών της. 

Αυτός όμως δεν είναι ο μόνος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν σήμερα τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Σημαντικοί είναι επίσης οι κίνδυνοι που προκύπτουν 

από μη αναμενόμενες διακυμάνσεις στα επιτόκια και στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, καθώς και από άλλες διακυμάνσεις της αγοράς 1. Ειδικότερη 

σημασία αποκτούν στη σημερινή εποχή οι κίνδυνοι τους οποίους αναλαμβά

νουν τα πιστωτικά ιδρύματα από τις δραστηριότητες τους στις αγορές 

χρήματος, κεφαλαίου και συναλλάγματος. Η μέτρηση και ο συνυπολογισμός 

αυτών των κινδύνων έχουν επίσης μεγάλη σημασία για τον έλεγχο των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Συνεπώς η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

αρχές των κρατών-μελών, θα συνεχίσει τη μελέτη των τεχνικών που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και θα υποβάλει προτάσεις για μεγαλύτερη εναρμόνιση 

των κανόνων ελέγχου όσον αφορά αυτούς τους κινδύνους2. 

Ό π ω ς ήδη τονίστηκε, το ελάχιστο επίπεδο για το συντελεστή 

φερεγγυότητας που προτείνεται από την Επιτροπή και το οποίο θα πρέπει 

να τηρείται από όλα τα Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα από την 1η 

Ιανουαρίου 1993, είναι 8%. Ο συντελεστής αυτός είναι ακριβώς ίδιος με το 

συντελεστή που καθορίστηκε από την Ομάδα των 10, στα πλαίσια της 

Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Αν υπάρχει κάποια μικρή διαφορά, αυτή 

σταθμισμένου ενεργητικού. Αυτή η σχέση εξαρτάται από τη σύνθεση των 
στοιχείων αυτού του ενεργητικού, αφού το κάθε στοιχείο επηρεάζει την εν 
λόγω σχέση με διαφορετικό συντελεστή στάθμισης. Το απαιτούμενο ύψος 
των ιδίων κεφαλαίων της κάθε τράπεζας, επομένως, θα είναι συνάρτηση της 
πολιτικής που ακολουθεί σχετικά με τη διάρθρωση του ενεργητικού της. 
Βλέπε Ανδρ. Μιχαλάκης (Α' και Β' Τριμηνία 1988). Βλέπε επίσης R.M. 
Pecchioli (1987) και Β. Φίλιος (Δ' Τριμηνία 1988). 

1. Βλέπε το Κεφάλαιο 3. 
2. Βλέπε το εισηγητικό σημείωμα της Οδηγίας 89/647/ΕΟΚ. 
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αφορά τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων μάλλον παρά τη σύνθεση και τη 

στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού. 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου των διάφορων 

στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού και τον 

προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης, οι δανειζόμενοι κατατάσσονται 

(άρθρο 2) σε ευρείες κατηγορίες όπως: 

α. "Ζώνη Α", η οποία περιλαμβάνει τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ και του 

ΟΟΣΑ, καθώς και τα κράτη που έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες δανειοδό

τησης με το ΔΝΤ. 

β. "Ζώνη Β", που συμπεριλαμβάνει όλες τις άλλες χώρες. 

γ. "Πιστωτικά ιδρύματα Ζώνης Λ". Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: 

(i) όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας 

στα κράτη-μέλη, καθώς και τα υποκαταστήματα τους σε τρίτες χώρες· (ii) 

τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας σε άλλες χώρες της 

"Ζώνης Α", συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους. 

δ. "Πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης Β". Στην κατηγορία αυτή περιλαμ

βάνονται όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια να λειτουργούν εκτός 

της "Ζώνης Α", συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους στην 

Κοινότητα. 

ε. "Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης?, όπου περιλαμβάνονται η Διεθνής 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδο

τήσεων, η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Αφρικανική Τράπεζα 

Ανάπτυξης, το Ταμείο Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, η 

Nordic Investment Bank και η Τράπεζα Ανάπτυξης Καραϊβικής. 

στ. "Μη τραπεζικός τομέας", που περιλαμβάνει το σύνολο των 

δανειζομένων, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα των "Ζωνών Α και Β", τις 

κεντρικές τράπεζες, τις κεντρικές και τις περιφερειακές κυβερνήσεις, τις 

τοπικές αρχές, τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης. 
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5.3.2. Αναλυτική παρουσίαση της Οδηγίας: Οι προτεινόμενες σταθ

μίσεις του ενεργητικού των τραπεζών 

Οι σταθμίσεις που εφαρμόζονται στις διάφορες κατηγορίες των 

στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας1, είναι οι ακόλουθες: 

Α. Στοιχεία Ενεργητικού 

α. Συντελεστής στάθμισης 0 

Τα στοιχεία του ενεργητικού αυτής της κατηγορίας θεωρούνται απόλυτα 

ασφαλή και επομένως δεν απαιτούν την ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων για την 

κάλυψη τους. Τα κυριότερα από αυτά τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 

1. Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία. 

2. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι 

κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών (Κ.Τ.) της Ζώνης Α, και 

έναντι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και εκείνα που καλύπτονται από 

ρητή εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων και Κ.Τ. της Ζώνης Α. 

3. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι (ή 

καλύπτονται από ρητή εγγύηση) κεντρικών κυβερνήσεων και Κ.Τ. της Ζώνης 

Β, που είναι αποτιμημένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό νόμισμα του 

εγγυητή και του οφειλέτη. 

4. Στοιχεία ενεργητικού εξασφαλισμένα, κατά την κρίση των αρμόδιων 

αρχών, με τίτλους που έχουν εκδοθεί από κεντρικές κυβερνήσεις και K T . 

της Ζώνης Α ή τίτλους που έχουν εκδοθεί από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

ή με κατάθεση μετρητών στο δανειοδοτούν ίδρυμα ή με ομόλογα καταθέ-

1. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν υψηλότερους 
συντελεστές στάθμισης, αν το θεωρούν σκόπιμο. 
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σεων ή άλλα παρόμοια αξιόγραφα που έχει εκδώσει το ίδιο ίδρυμα και είναι 

τοποθετημένα σε αυτό. 

β. Συντελεστής στάθμισης 20% 

1. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι (ή 

καλύπτονται από ρητή εγγύηση) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕΠ) και των πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης. 

2. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι 

περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών της Ζώνης Α1. 

3. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι 

πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης Α, και τα οποία δεν ανήκουν στα ίδια 

κεφάλαια αυτών των ιδρυμάτων. 

4. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ληξιπρόθε

σμες εντός έτους κατ' ανώτατο όριο, έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της 

Ζώνης Β, εκτός των τίτλων που έχουν εκδοθεί από τα ιδρύματα αυτά και οι 

οποίοι θεωρούνται συστατικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων τους. 

5. Στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται από ρητή εγγύηση πιστωτι

κών ιδρυμάτων της Ζώνης Α. 

6. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ληξιπρόθε

σμες εντός έτους κατ' ανώτατο όριο, και τα οποία καλύπτονται από ρητή 

εγγύηση πιστωτικών ιδρυμάτων της Ζώνης Β. 

7. Στοιχεία ενεργητικού εξασφαλισμένα, κατά την κρίση των αρμόδιων 

αρχών, με τίτλους που έχουν εκδοθεί από την ΕΤΕΠ ή από πολυμερείς 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας, τα κράτη-μέλη μπορούν να 
ορίζουν στάθμιση 0% για τις δικές τους περιφερειακές κυβερνήσεις ή 
τοπικές αρχές, αν δεν υπάρχει, όσον αφορά τους κινδύνους, διαφορά μεταξύ 
των απαιτήσεων έναντι αυτών των τελευταίων και των κεντρικών κυβερνήσε
ων. Τα κράτη-μέλη ειδοποιούν την Επιτροπή όταν θεωρούν ότι δικαιολογεί
ται μηδενική στάθμιση σύμφωνα με τα πιο πάνω. 
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τράπεζες ανάπτυξης. 

8. Στοιχεία ταμείου που βρίσκονται στη διαδικασία είσπραξης. 

γ. Συντελεστής στάθμισης 50% 

1. Δάνεια που εξασφαλίζονται πλήρως, κατά την κρίση των αρμόδιων 

αρχών, με υποθήκες σε κατοικίες. 

2. Λογαριασμοί τάξεως: σε αυτά τα στοιχεία εφαρμόζεται ο συντελε

στής στάθμισης του αντισυμβαλλόμενου, αν είναι δυνατό να προσδιοριστεί1. 

Αν όχι, εφαρμόζεται κατ' αποκοπήν στάθμιση 50%. 

δ. Συντελεστής στάθμισης 100% 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να καλύπτονται με ίδια κεφάλαια σε ποσοστό 

100%. 

1. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι 

κεντρικών κυβερνήσεων και Κ.Τ. της Ζώνης Β, εκτός εκείνων τα οποία είναι 

αποτιμημένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό νόμισμα του οφειλέτη. 

2. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι 

περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών της Ζώνης Β. 

3. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ληξιπρόθε

σμες σε διάστημα μεγαλύτερο του έτους, έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της 

Ζώνης Β. 

4. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι μη 

τραπεζικών τομέων της Ζώνης Β. 

5. Ενσώματα πάγια στοιχεία2. 

1. Σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ. 
2. Κατά την έννοια των στοιχείων ενεργητικού του άρθρου 4, σημείο 10 

της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, το οποίο παραπέμπει στο σημείο Γ.Π του 
άρθρου 9 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους 
λογαριασμούς ορισμένων τύπων εταιρειών. 
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6. Χαρτοφυλάκια μετοχών, συμμετοχές και άλλα συστατικά στοιχεία των 

ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν αφαιρούνται 

από τα ίδια κεφάλαια του δανειοδοτικού ιδρύματος. 

7. Ό λ α τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, εκτός από εκείνα τα οποία 

έχουν αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια. 

Β. Στοιχεία εκτός ισολογισμού 

Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία περιέχονται στο Παράρτημα 1 της 

Οδηγίας (Πίνακας 2 πιο κάτω), όπου κατατάσσονται σε ομάδες ανάλογα με 

το βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζουν. Διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες: 

στοιχεία "υψηλού κινδύνου, "μέσου κινδύνου", "μέτριου κινδύνου" και "χαμηλού 

κινδύνου". 

Στο σταθμισμένο ενεργητικό συνυπολογίζεται το 100% της αξίας των 

στοιχείων υψηλού κινδύνου, το 50% της αξίας των στοιχείων μέσου κινδύνου, 

και το 20% της αξίας των στοιχείων μέτριου κινδύνου, αφού πρώτα 

πολλαπλασιαστούν με τους συντελεστές στάθμισης που προσδίδονται στους 

οικείους αντισυμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τα στοιχεία 

ενεργητικού1. Η αξία των στοιχείων χαμηλού κινδύνου εκτιμάται ως 

μηδενική. 

Για τη μέτρηση των κινδύνων των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων 

που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα III της Οδηγίας (Πίνακας 3 πιο 

κάτω), τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επιλέγουν μια από τις μεθόδους 

που περιγράφονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας (Πίνακας 4 πιο κάτω). 

1. Στην περίπτωση πράξεων προσωρινής εκχώρησης και άλλων 
εκχωρήσεων με υποχρέωση επαναγοράς, καθώς και στην περίπτωση 
υποχρεώσεων αγοράς επί προθεσμία, οι συντελεστές στάθμισης θα είναι οι 
αποδιδόμενοι στα εν λόγω στοιχεία και όχι οι αποδιδόμενοι στους 
αντισυμβαλλόμενους αυτών των συναλλαγών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Κατάταξη των εκτός ισολογισμού στοιχείων 

Υψηλός κίνδυνος 
- Εγγυήσεις που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων 
- Τίτλοι αποδοχής 
- Οπισθογραφήσεις αξιόγραφων που δεν φέρουν την υπογραφή άλλου πιστωτικού ιδρύματος 
- Συναλλαγές με δικαίωμα προσφυγής υπέρ του αγοραστή 

- Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων 
- Πράξεις προσωρινής εκχώρησης και άλλες εκχωρήσεις με υποχρέωση επαναγοράς, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 12, παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, εφόσον οι συμφωνίες αυτές 
θεωρούνται στοιχεία εκτός ισολογισμού, εν αναμονή της εφαρμογής της Οδηγίας 
86/635/ΕΟΚ 

- Στοιχεία ενεργητικού που έχουν αγοραστεί βάσει συμφωνιών μελλοντικής αγοράς 
- Καταθέσεις προθεσμίας επί προθεσμία (forward forward deposits) 
- Μη καταβληθέν τμήμα μερικώς πληρωθέντων τίτλων και μετοχών 
- Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης υψηλό κίνδυνο 

Μέσος κίνδυνος 
- Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί και βεβαιωθεί (βλέπε επίσης 

μέτριο κίνδυνο) 

- Εγγυήσεις και ασφάλειες (περιλαμβανομένων των εγγυήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό, 
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, των τελωνειακών και φορολογικών εγγυήσεων) και 
εγγυήσεις που δεν αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων 

- Πράξεις προσωρινής εκχώρησης και άλλες εκχωρήσεις με υποχρέωση επαναγοράς, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 12, παρ. 3 και 5 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ 

- Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που δεν αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων 
- Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανεισμού, αγοράς τίτλων, 

παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) με αρχική προθεσμία λήξης μεγαλύτερη 
του ενός έτους 

- Ευχέρειες έκδοσης αξιών (note isssuance facilities, NIFs) και ανανεούμενες ασφαλιστικές 
ευχέρειες (revolving underwriting facilities, RUFs) 

- 'Αλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης μέσο κίνδυνο 

Μέτριος κίνδυνος 
- Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων, στις οποίες τα εμπορεύματα χρησιμεύουν ως 

πρόσθετη εγγύηση και άλλες αυτοεξοφλούμενες συναλλαγές 

- Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης μέτριο κίνδυνο 

Χαμηλός κίνδυνος 
- Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανεισμού, αγοράς τίτλων, 

παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) με αρχική προθεσμία λήξης ενός έτους 
κατ' ανώτατο όριο, ή οι οποίες μπορούν να ακυρωθούν άνευ όρων και χωρίς προειδοποίηση 
οποιαδήποτε στιγμή 

- Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης χαμηλό κίνδυνο 

Τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενημερώσουν την Επιτροπή αμέσως μόλις 
δεχτούν να προσθέσουν ένα νέο στοιχείο εκτός ισολογισμού σε μια από τις τελευταίες 
περιπτώσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία κινδύνου. Το στοιχείο αυτό θα 
καταταχθεί οριστικά σε Κοινοτικό επίπεδο μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του άρθρου 9. 

Πηγή: Παράρτημα 1 της Οδηγίας 89/647/ΕΟΚ. 



Ό τ α ν τα εκτός ισολογισμού στοιχεία καλύπτονται από ρητή εγγύηση, 

σταθμίζονται σαν να είχαν συναφθεί για λογαριασμό του εγγυητή και όχι του 

πραγματικού αντισυμβαλλόμενου. Ό τ α ν ο κίνδυνος από αυτά τα στοιχεία 

είναι πλήρως ασφαλισμένος, κατά την κρίση των αρχών, με επαρκή 

ασφάλεια, τότε εφαρμόζονται συντελεστές στάθμισης 0% ή 20%, ανάλογα 

με την εν λόγω ασφάλεια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Είδη στοιχείων εκτός ισολογισμού που σχετίζονται 

με επιτόκια και τιμές συναλλάγματος 

Συμβάσεις επί επιτοκίων 
Ανταλλαγή επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα (single-currency interest rate swaps) 
Ανταλλαγή μεταβλητών επιτοκίων διαφόρου φύσεως (basis swaps) 
Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου (forward rate agreements) 
Προθεσμιακές συμβάσεις επί επιτοκίου (interest rate futures) 
Συμβάσεις επί επιτοκίου με δικαίωμα επιλογής (option) που έχουν αγοραστεί 
Άλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως 

Συμβάσεις επί τιμών συναλλάγματος 
Ανταλλαγή επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα (cross-currency interest rate swaps) 
Προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος (forward foreign exchange contracts) 
Προθεσμιακές συμβάσεις επί συναλλάγματος (currency futures) 
Συμβάσεις επί συναλλάγματος με δικαίωμα επιλογής (option) που έχουν αγοραστεί 
Άλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως 

Πηγή: Παράρτημα III, της Οδηγίας 89/647/ΕΟΚ. 

Η μεταχείριση των στοιχείων εκτός ισολογισμού που αναφέρθηκε πιο 

πάνω παρουσίασε ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε σχέση με αυτό το θέμα, έγιναν 

δεκτά τα ακόλουθα: (i) Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία "υψηλού" κινδύνου 

θεωρούνται ότι ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο ίσο προς εκείνον των στοιχείων 

του ισολογισμού και κατά συνέπεια λαμβάνεται υπόψη η συνολική τους αξία. 

Π.χ., μια εγγυητική επιστολή με υψηλό κίνδυνο κατάπτωσης εξομοιώνεται 

ως προς τον κίνδυνο με τη χορήγηση ισόποσης πίστωσης, (ii) Τα στοιχεία 

"μέσου κινδύνου" θεωρούνται ότι ενέχουν μικρότερο κίνδυνο και, επομένως, 

μόνο το ήμισυ της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη. Π.χ., μια εγγύηση καλής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Μεταχείριση των εκτός ισολογισμού στοιχείων που σχετίζονται 

με επιτόκια και τιμές συναλλάγματος 

Με την επιφύλαξη της συναίνεσης των εποπτικών τους αρχών, τα πιστωτικά ιδρύματα 

μπορούν να επιλέγουν μια από τις μεθόδους που περιγράφονται κατωτέρω για τη μέτρηση των 

κινδύνων των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III (Πίνακας 

3). Οι συμβάσεις πράξεων επί επιτοκίων ή επί τιμών συναλλάγματος, οι οποίες συνάπτονται 

σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια, όπου υπόκεινται καθημερινώς σε υποχρεωτικά όρια 

κάλυψης και οι συμβάσεις επί τιμών συναλλάγματος με αρχική προθεσμία λήξης 14 ημερών 

ή λιγότερο, αποκλείονται. 

Ό τ α ν υπάρχει ξεχωριστή νομική σύμβαση, αποδεκτή από τις εθνικές εποπτικές αρχές, 

μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του πελάτη, δυνάμει της οποίας οι εκατέρωθεν 

υποχρεώσεις εκτέλεσης πληρωμών στο κοινό νόμισμα σε μια δεδομένη ημερομηνία, 

συγχωνεύονται αυτομάτως με άλλες παρόμοιες υποχρεώσεις εκτελεστέες την ίδια ημερομηνία, 

τότε αντί γ ια το ακαθάριστο ποσό σταθμίζεται το ενιαίο καθαρό ποσό που καθορίζεται από 

τη σύμβαση αυτή. 

1. Η μέθοδος των τρεχουσών τιμών ("marketing to market" approach) 

Βήμα (α): Το τρέχον κόστος αντικατάστασης όλων των συμβάσεων με θετική αξία 

υπολογίζεται με βάση τον προσδιορισμό των τρεχουσών (αγοραίων) τιμών τους (marking to 

market). 

Βήμα (β): Για τον υπολογισμό συγκεκριμένου αριθμού γ ια ενδεχόμενα μελλοντικά πιστωτικά 
It 

ανοίγματα , τα πλασματικά ονομαστικά ποσά ή αξίες που λαμβάνονται ως βάση των 

συνολικών βιβλίων των ιδρυμάτων πολλαπλασιάζονται με τα ακόλουθα ποσοστά: 

Υπολειπόμενη προθεσμία Συμβάσεις επί επιτοκίων Συμβάσεις επί τιμών συναλλάγματος 

Έ ν α έτος ή λιγότερο 0% 1% 

Πάνω από ένα έτος 0,5% 5% 

Βήμα (γ): Το άθροισμα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης και του ενδεχόμενου 

μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος πολλαπλασιάζεται με το βαθμό κινδύνου που αντιστοιχεί 

στα σχετικά αντισυμβαλλόμενα μέρη στο άρθρο 6. 

2. Μέθοδος του αρχικού ανοίγματος ("original exposure" approach) 

Βήμα (α): Τα πλασματικά ονομαστικά ποσά κάθε στοιχείου πολλαπλασιάζονται με τα 

ακόλουθα ποσοστά: 

Αρχική προθεσμία λήξης Συμβάσεις επί επιτοκίων Συμβάσεις επί τιμών συναλλάγματος 

Έ ν α έτος ή λιγότερο 0,5% 2% 

Πάνω από ένα έτος και όχι 

περισσότερο από δύο έτη 1% 5% 

Για κάθε επιπλέον έτος 1% 3% 

Βήμα (β): Τα αρχικά ανοίγματα που υπολογίζονται με αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζονται 

με τους συντελεστές στάθμισης των αντισυμβαλλόμενων μερών που δίνονται στο άρθρο 6. 

Πηγή: Παράρτημα II της Οδηγίας 89/647/ΕΟΚ. 

* Προκειμένου γ ια συμβάσεις επί επιτοκίων, και εφόσον συναινούν οι εποπτικές τους αρχές, 

τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν είτε την αρχική είτε την υπολειπόμενη 

προθεσμία. 



εκτέλεσης ενός έργου θεωρείται ότι ενέχει το 50% του κινδύνου πουσυνεπά-

γεται η παραχώρηση μιας ισόποσης πίστωσης. Το ίδιο ισχύει και για την 

περίπτωση της αντασφάλισης της επαναλαμβανόμενης έκδοσης βραχυ

χρόνιων ομολογιακών δανείων (NIFs, RUFs κ.λπ.) τα οποία αναλύθηκαν 

εκτενώς στο Κεφάλαιο 3. (iii) Τα στοιχεία μέτριου κινδύνου θεωρούνται ότι 

ενέχουν ακόμα μικρότερο πιστωτικό κίνδυνο και γι' αυτό μόνο το ένα 

πέμπτο της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη. Για παράδειγμα, η παροχή 

πιστώσεων έναντι φορτωτικών εγγράφων όπου τα εμπορεύματα χρησιμεύουν 

ως πρόσθετη εγγύηση συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία, (ΐν) Ο 

κίνδυνος που ενέχουν τα στοιχεία "χαμηλού κινδύνου" θεωρείται αμελητέος 

και γι' αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται στο σταθμισμένο επικίνδυνο ενεργητι

κό. Όταν τα εκτός ισολογισμού στοιχεία καλύπτονται από ρητή εγγύηση, 

σταθμίζονται όπως στην περίπτωση που αναλαμβάνονται για λογαριασμό 

του εγγυητή μάλλον παρά του αντισυμβαλλόμενου. 

Ως προς τα στοιχεία εκτός ισολογισμού που αφορούν τα επιτόκια και 

τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στο άρθρο 6 της Οδηγίας προβλέπονται τα 

ακόλουθα: (α) Το ενδεχόμενο κόστος αντικατάστασης των cash flows στην 

περίπτωση χρεοκοπίας του αντισυμβαλλόμενου εκτιμάται με την εφαρμογή 

μιας εκ των δύο πιο κάτω μεθόδων: Μέθοδος 1η: Η προσέγγιση της 

"εμπορίας σε τιμή αγοράς" (marketing to market approach). Μέθοδος 2η: Η 

προσέγγιση του "αρχικού ανοίγματος"1, (β) Το κόστος αυτό πολλαπλασιά

ζεται με τη σχετική στάθμιση που αντιστοιχεί στον αντισυμβαλλόμενο, όπως 

προβλέπεται από τις περιπτώσεις (α) έως (δ), για να αποδώσει τις αξίες 

στάθμισης προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1, η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα 

πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται από το άρθρο 1, εδάφιο 1, της Οδηγίας 

77/780/ΕΟΚ. Προβλέπονται όμως και ορισμένες εξαιρέσεις, όπως τα 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε R. Harrington (1987), R.M. 
Pecchioli (1987) και S.J. Maisei (1981). 
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πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 2, παρ. 2 της ίδιας Οδηγίας, και τα 

πιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται σε διατραπεζικές αγορές και αγορές 

δημόσιου χρέους και τα οποία, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, 

διαδραματίζουν το θεσμικό ρόλο του ρυθμιστή της ρευστότητας του 

τραπεζικού συστήματος. Τα ιδρύματα αυτά εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής της Οδηγίας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. 

Στις αρχικές εκδόσεις της Οδηγίας, η Επιτροπή δεν ήθελε να 

δεσμευτεί σε συγκεκριμένο ποσοστό για το συντελεστή φερεγγυότητας. 

Μετά την απόφαση των 12 πιο αναπτυγμένων χωρών να υιοθετήσουν το 8%, 

αυτό το ποσοστό υιοθετήθηκε και από την Επιτροπή. Έγινε όμως σαφές 

στην Οδηγία ότι το ποσοστό αυτό και ο συντελεστής φερεγγυότητας 

γενικότερα θα πρέπει να προσαρμόζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις 

μεταβολές των τραπεζικών εργασιών, καθώς και στη φύση των κινδύνων που 

ενέχουν. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις νέες, εκτός ισολογισμού, συναλλαγές οι 

οποίες καλύπτονται από το συντελεστή. Για τους λόγους αυτούς προτείνε

ται μια ευέλικτη διαδικασία προσαρμογής με τη χρησιμοποίηση συγκεκρι

μένης "Ρυθμιστικής Επιτροπής". 

Στο άρθρο 3 της προτεινόμενης Οδηγίας αποσαφηνίζονται πολλά 

θέματα που αφορούν τις γενικές αρχές βάσει των οποίων θα πρέπει να 

υπολογίζεται ο συντελεστής φερεγγυότητας. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται 

ότι: (i) Οι συντελεστές πρέπει να υπολογίζονται σε ενοποιημένη βάση, 

σύμφωνα με τις Οδηγίες 83/350/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ για τους ετήσιους 

λογαριασμούς και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και 

άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών. Ωστόσο, μη ενοποιημένοι συντελεστές 

πρέπει να υπολογίζονται για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Για τις θυγατρικές 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι αρμόδιες αρχές έχουν τη διακριτική ευχέρεια 

να απαιτούν υποενοποιημένους αντί των μη ενοποιημένων συντελεστών, (ii) 

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι σχετικά με τους συντελε

στές φερεγγυότητας πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, 

(iii) Η εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων εκτός 
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ισολογισμού γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ ΕΟΚ. 

Στο άρθρο 5 περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο 

παρονομαστής του συντελεστή φερεγγυότητας, δηλαδή το "σταθμισμένο 

ενεργητικό". 

Στο άρθρο 8 της Οδηγίας ορίζεται η δυνατότητα εφαρμογής: (1) 

Συντελεστή 20% στα στοιχεία του ενεργητικού που είναι εξασφαλισμένα με 

τίτλους που έχουν εκδοθεί από περιφερειακές κυβερνήσεις της Ζώνης Α, ή 

με καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης Α ή με CDs και 

παρόμοια αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από αυτά τα ιδρύματα. (2) Συντελε

στή 10% έναντι ιδρυμάτων που είναι εξειδικευμένα στις διατραπεζικές 

αγορές και στις αγορές δημόσιου χρέους στο κράτος-μέλος καταγωγής, 

όταν τα υπό συζήτηση στοιχεία του ενεργητικού είναι πλήρως καλυμμένα 

από συνδυασμό στοιχείων ενεργητικού από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 

6, παρ. 1, στοιχεία (α) και (β) της Οδηγίας. Τα κράτη-μέλη κοινοποιούν 

στην Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζουν κατ' εφαρμογήν των πιο πάνω. 

Στο άρθρο 9 ορίζονται τα σημεία της παρούσας Οδηγίας στα οποία 

μπορούν να γίνουν τεχνικές τροποποιήσεις, σύμφωνα με συγκεκριμένη 

διαδικασία η οποία ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου. 

Το άρθρο 10 της Οδηγίας ορίζει ότι ο ελάχιστος συντελεστής 

φερεγγυότητας (8%) θα πρέπει να τηρείται συνεχώς από τα πιστωτικά 

ιδρύματα μετά την 1-1-1993. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για τη συμμόρφω

ση των πιστωτικών ιδρυμάτων προς αυτή τη διάταξη. 

Το άρθρο 11 ορίζει: (1) Ό τ ι τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων οι 

συντελεστές φερεγγυότητας είναι χαμηλότεροι από το καθορισμένο 

ελάχιστο, κατά το χρόνο που τίθεται σε ισχύ η Οδηγία, υποχρεούνται, με 

διαδοχικές προσεγγίσεις να πλησιάσουν το ποσοστό 8%. Ό σ ο δεν 

επιτυγχάνουν το σκοπούμενο αυτό όριο, δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στους 

συντελεστές τους να μειωθούν. (2) Για διάστημα όχι μεγαλύτερο της 

πενταετίας από την 1-1-1993, τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
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συντελεστή στάθμισης 10% στις ομολογίες που ορίζονται από το άρθρο 22, 

παρ. 4, της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τους Οργανισμούς Συλλογικών 

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως τροποποιήθηκε από την 

Οδηγία 88/220/ΕΟΚ, και να διατηρούν αυτό το συντελεστή, εφόσον το 

θεωρούν απαραίτητο για να αποφύγουν σοβαρές διαταραχές στις αγορές 

τους. (3) Δίνεται η δυνατότητα στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να 

πλησιάσει το ποσοστό 8% για το συντελεστή φερεγγυότητας με διαδοχικές 

προσεγγίσεις μέχρι τις 11-1-2000. (4) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 (παρ. 

1, στοιχ. γ, σημ. 1), η Γερμανία, η Δανία και η Ελλάδα μπορούν να 

εφαρμόζουν μέχρι τις 1-1-1996, συντελεστή στάθμισης 50% (αντί για 100%) 

στα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, κατά την κρίση των οικείων 

αρμόδιων αρχών, εξασφαλίζονται πλήρως από υποθήκες επί ήδη αποπερατω

μένων κατοικιών, γραφείων ή εμπορικών χώρων πολλαπλών χρήσεων, που 

βρίσκονται στο έδαφος τους, υπό τον όρο ότι το ποσό του δανείου δεν 

υπερβαίνει το 60% της αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου, υπολογιζόμενης 

βάσει αυστηρών κριτηρίων αποτίμησης. (5) Τα κράτη-μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν στάθμιση 50% για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις επί ακινήτων, 

οι οποίες συνάπτονται το αργότερο δέκα έτη μετά την 1-1-1993, αφορούν 

ακίνητα επαγγελματικής χρήσεως και ο δανειστής έχει πλήρη κυριότητα 

του μισθίου μέχρι την άσκηση από το μισθωτή του δικαιώματος προτιμήσε

ως για την αγορά του. 

Τέλος, το άρθρο 12 ορίζει ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα 

μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα Οδηγία μέχρι την 1-1-1991 το 

αργότερο. 

5.3.3. Η προσαρμογή των εμπορικών τραπεζών στις συνθήκες που 

δημιουργούνται από την Οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότη

τας, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

Ο καθορισμός των πιο πάνω συντελεστών στάθμισης τόσο από την 
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Επιτροπή της ΕΟΚ όσο και από την Επιτροπή Cooke, έχει επηρεάσει 

σημαντικά την πολιτική των εμπορικών τραπεζών διεθνώς όσον αφορά τη 

διαχείριση του ενεργητικού τους. Γίνεται προσπάθεια να μην επιβαρύνεται 

το ενεργητικό με στοιχεία τα οποία αφενός δεν αποδίδουν ικανοποιητικό 

κέρδος και αφετέρου σταθμίζονται με σχετικά υψηλούς συντελεστές για τον 

υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας. Από την άλλη μεριά, πολλές 

τράπεζες είναι διατεθειμένες να προσφέρουν με πολύ ικανοποιητικούς 

όρους προϊόντα τα οποία δεν επιβαρύνουν σημαντικά το ενεργητικό τους 

σταθμιζόμενα με υψηλό συντελεστή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

ενός δανείου 150 εκατ. δολ. που συνήψε η ΔΕΗ από ιαπωνικές τράπεζες και 

το οποίο σχολιάστηκε έντονα από την International Herald Tribune. Οι 

όροι που επέτυχε η ΔΕΗ ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικοί, πολύ καλύτεροι 

από τους όρους που είχε επιτύχει τον προηγούμενο χρόνο. Η εφημερίδα 

εξηγεί την προσφορά των ιαπωνικών τραπεζών με τη διαπίστωση ότι, 

σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής Cooke οι οποίες δεσμεύουν τις 

τράπεζες της Ιαπωνίας, τα δάνεια που δίνονται σε κρατικούς οργανισμούς 

των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, σταθμίζονται με το σχετικά χαμηλό συντελε

στή του 20%. Εκτός αν η ΔΕΗ χαρακτηριστεί εμπορική επιχείρηση του 

δημόσιου τομέα, η οποία ανταγωνίζεται αντίστοιχες επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα, οπότε ο συντελεστής που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

είναι 100%. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, υποστηρίζει η εφημερίδα, οι 

ιαπωνικές τράπεζες έκαναν λάθος να προσφέρουν τόσο ευνοϊκούς όρους. 

Σχετικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα εποπτείας των τραπεζών στην 

Ελλάδα, έχουμε ήδη τονίσει ότι με δύο πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος (1312/9-6-1988 και 1313/9-6-1988) καθορίστηκαν οι νέες 

κατευθύνσεις πολιτικής σχετικά με την εποπτεία που ασκεί η Τ.Ε. στα 

πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι "η Τράπεζα της Ελλάδος 

διενεργεί ελέγχους φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και έλεγχο της επάρκειας και αποτελεσματι-
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κότητας των εσωτερικών ελέγχων των πιστωτικών ιδρυμάτων". Η διενέργεια 

των ελέγχων αυτών ανατίθεται στη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών. Τα 

πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της πιο πάνω 

υπηρεσίας όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των ελέγχων. 

Ειδικότερα όσον αφορά τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ποιότητας 

των στοιχείων του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται: "(α) Στη μελέτη των σχετικών κανονισμών, για να διαπιστωθεί κατά 

πόσο οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έγκριση, την εκταμίευση και 

την παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των χορηγηθέντων δανείων είναι 

επαρκείς, (β) Στη δειγματοληπτική, αλλά σε βάθος, διερεύνηση νέων 

χορηγήσεων για να διαπιστωθεί αν και σε ποια έκταση τηρούνται οι 

εσωτερικοί κανονισμοί, (γ) Στην ταξινόμηση των δανείων σε δάνεια που 

εξυπηρετούνται κανονικά και σε δάνεια σε καθυστέρηση, όπως και σε 

υποκατηγορίες των τελευταίων, ανάλογα με το βαθμό της προβληματικότη

τας που παρουσιάζουν, (δ) Στην επάρκεια των προβλέψεων σε σχέση με το 

μέγεθος των προβληματικών δανείων, (ε) Στη διερεύνηση της διαδικασίας 

απόσβεσης των επισφαλών δανείων και των ανεπίδεκτων εισπράξεως 

δανείων, (στ) Στην εξέταση των χειρισμών που κάνουν οι τράπεζες στην 

περίπτωση των προβληματικών δανείων, (ζ) Στη διερεύνηση της πολιτικής 

της τράπεζας σχετικά με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

περιέλθει στην κυριότητα της. (η) Στην παρακολούθηση των δανείων προς 

επιχειρήσεις που ελέγχονται σε σημαντικό βαθμό από την τράπεζα ή από 

τους κύριους μετόχους της τράπεζας, (θ) Στην εξέταση των "μεγάλων 

δανείων" και των "μεγάλων συμμετοχών" της τράπεζας σε μη τραπεζικές 

επιχειρήσεις και σε ομίλους επιχειρήσεων1, (ι) Στην εξέταση της ποιότη

τας των στοιχείων του ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό (off balance sheet items)". 

1. Βλέπε την υποδιαίρεση 5.5. πιο κάτω. 
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Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι ο στόχος της τράπεζας της 

Ελλάδος με την προώθηση των πιο πάνω ενεργειών είναι να διαπιστώσει 

από μόνη της την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες 

απαιτώντας από αυτές την υποβολή λεπτομερών στοιχείων για την ποιότητα 

του ενεργητικού τους, την αποδοτικότητα τους, τη ρευστότητα τους, την 

αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων κ.λπ. Μέχρι σήμερα δεν 

έχουν τεθεί συγκεκριμένοι πρότυποι συντελεστές φερεγγυότητας, ρευστότη

τας και αποδοτικότητας. Ούτε θα μπορούσαν να τεθούν τέτοιοι υποχρεωτι

κοί συντελεστές πριν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανεξαρτητοποιηθεί 

πλήρως από το δημόσιο τομέα και την Τράπεζα της Ελλάδος με την πλήρη 

εφαρμογή και της τρίτης φάσης των προτάσεων της Επιτροπής Καρατζά. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Οδηγιών για τα ίδια 

κεφάλαια και το συντελεστή φερεγγυότητας, που αναμένεται να πραγματο

ποιηθεί για την Ελλάδα μετά το 1993, είναι δυνατό να τονιστούν σήμερα τα 

ακόλουθα: 

Το γεγονός ότι οι απαιτήσεις από το Δημόσιο και την κεντρική 

τράπεζα, καθώς και τα δάνεια που είναι εγγυημένα από το Δημόσιο 

(βιοτεχνικά δάνεια μέσω της 197/Απόφασης της Ν.Ε.) χαρακτηρίζονται με 

μηδενικό συντελεστή κινδύνου, μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκό στοιχείο για τις 

ελληνικές τράπεζες, αφού είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του 

ενεργητικού τους αποτελείται από τέτοια στοιχεία. Βέβαια, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η κατάσταση αυτή δεν βοηθά τις τράπεζες να ενισχύσουν την 

αποδοτικότητα τους, αφού αυτού του είδους οι απαιτήσεις πολλές φορές 

αναλαμβάνονται υποχρεωτικά και επιφέρουν ζημιές αντί για κέρδη. Έτσι, 

με τα σημερινά δεδομένα μπορεί ο συντελεστής φερεγγυότητας των 

ελληνικών τραπεζών, υπολογιζόμενος σύμφωνα με τις πιο πάνω Οδηγίες, να 

αποδειχτεί ικανοποιητικός, τουλάχιστον για τις περισσότερες τράπεζες, 

αλλά στην πραγματικότητα, εκείνο που είναι το πιο σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι, από πλευράς ανταγωνιστικότητας, οι ελληνικές τράπεζες 
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εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πίσω . 

Σε κάθε περίπτωση η αναδιάρθρωση του ενεργητικού των τραπεζών 

υπέρ των χορηγήσεων στον ιδιωτικό τομέα, θα απαιτήσει οπωσδήποτε 

υψηλότερη κεφαλαιακή βάση. Επίσης, σημαντικά κεφάλαια θα απαιτηθούν 

για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να επεκταθούν στην παροχή των 

νέων τραπεζικών εργασιών, όπως θα αναπτύξουμε πιο κάτω. Το χαμηλό 

επίπεδο ανάπτυξης της εγχώριας χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς θα 

είναι ασφαλώς ένα σημαντικό εμπόδιο στην οποιαδήποτε προσπάθεια των 

ελληνικών τραπεζών να αυξήσουν την εμπορευσιμότητα του ενεργητικού 

τους, μέσω της τιτλοποίησης ή να μειώσουν τον όγκο εκείνων των στοιχείων 

του ενεργητικού τους τα οποία σταθμίζονται με πολύ υψηλό συντελεστή 

κατά τον υπολογισμό του σταθμισμένου ενεργητικού. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκό για τις 

ελληνικές τράπεζες, όσον αφορά το συντελεστή φερεγγυότητας, είναι το 

γεγονός ότι τα εκτός ισολογισμού στοιχεία τους (οι διάφοροι λογαριασμοί 

τάξεως) δεν περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό δραστηριότητες υψηλού 

κινδύνου . Η αδυναμία παροχής από τις ελληνικές τράπεζες των νέων 

τραπεζικών εργασιών συμβάλλει στην ύπαρξη αυτού του χαρακτηριστικού. 

Στοιχεία υψηλού κινδύνου που αφορούν τις ελληνικές τράπεζες είναι τα 

ακόλουθα: 

L Εγγυήσεις που έχουν το χαρακτήρα υποκατάστατων πιστώσεων. 

ii. Αποδοχές συναλλαγματικών. 

iii. Οπισθογραφήσεις επί γραμματίων που δεν φέρουν το όνομα άλλου 

1. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα έχασε το 
1988 περίπου 45 δισ. δρχ. από το μη λογισμό τόκων πάνω σε δάνεια 
προβληματικών επιχειρήσεων, και τις ίδιες περίπου απώλειες υπολογίζεται 
να έχει και το 1989 και το 1990. Βλέπε Εθνική Τράπεζα (1989). Βέβαια, αυτό 
δεν ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό για τις άλλες τράπεζες και οπωσδήποτε 
δεν ισχύει για τις τράπεζες του ιδιωτικού τομέα. 

2. Βλέπε τον Πίνακα 2. 

422 



πιστωτικού ιδρύματος. 

Τέλος, μη ευνοϊκό στοιχείο θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι τα 

δάνεια που καλύπτονται με υποθήκες σε μη αστικά ακίνητα κατατάσσονται 

σε κατηγορίες με υψηλούς σχετικά συντελεστές κινδύνου. Πιο συγκεκριμέ

να: (i) Τα δάνεια που χορηγούνται σε ιδιώτες για την αγορά κατοικίας για 

ιδιοκατοίκηση στην Κοινότητα, τα οποία ασφαλίζονται πλήρως (σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών) με υποθήκες επί της εν λόγω 

περιουσίας, χαρακτηρίζονται με συντελεστή στάθμισης 50%. (ii) Τα 

στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι του μη 

πιστωτικού τομέα των Ζωνών Α και Β και δεν καλύπτονται με εγγυήσεις 

από το Δημόσιο ή από άλλα πιστωτικά ιδρύματα, χαρακτηρίζονται με 

συντελεστή στάθμισης 100%. Βέβαια, γι' αυτά τα τελευταία, όταν καλύπτο

νται πλήρως με υποθήκες σε κατοικίες, γραφεία κ.λπ., και το ποσό του 

δανείου δεν υπερβαίνει το 60% της αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου, το 

άρθρο 11 της Οδηγίας προβλέπει, για τη Γερμανία, τη Δανία και την 

Ελλάδα, την εφαρμογή μέχρι το 1996 συντελεστή στάθμισης 50%. 

Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε κανένας να συμπεράνει ότι το 

πρόβλημα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου στην Κοινότητα, δεν θα 

είναι, στο αρχικό στάδιο τουλάχιστον, πρόβλημα επίτευξης του απαιτούμε

νου ποσοστού στο συντελεστή φερεγγυότητας. Θα είναι πρόβλημα 

ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας, δηλαδή πρόβλημα επιβίωσης στις 

εξαιρετικά ανταγωνιστικές συνθήκες που θα δημιουργηθούν, χωρίς 

απαγορευτικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόβλημα κεφαλαια

κής επάρκειας ενδέχεται να προκύψει σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο, 

όταν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για να μπορέσουν να 

ενισχύσουν την αποδοτικότητα τους, θα προσπαθήσουν, εκμεταλλευόμενα 

και τις ελευθερίες που θα τους έχουν παρασχεθεί, να αναδιαρθρώσουν το 
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ενεργητικό τους με την ενίσχυση της παροχής παραδοσιακών και νέων 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 

5.4. Σύσταση της Επιτροπής για τη δημιουργία στην Κοινότητα 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (87/63/ΕΟΚ) 

Στις 22 Δεκεμβρίου 1986 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Σύσταση προς τα κράτη-μέλη η οποία αφορά τη δημιουργία στην Κοινότητα 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων. Η σύσταση αυτή προβλέπει τα 

ακόλουθα: 

1. Τα κράτη-μέλη τα οποία ήδη έχουν θέσει σε ισχύ ένα ή περισσό

τερα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (Βέλγιο, Δυτική Γερμανία, 

Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) θα πρέπει, σε περίπτωση 

που ένα πιστωτικό ίδρυμα περιέλθει σε κατάσταση εκκαθάρισης φανερώνο

ντας ανεπάρκεια των περιουσιακών του στοιχείων, να φροντίσουν ώστε τα 

συστήματα αυτά να: 

α. Εγγυώνται την αποζημίωση των καταθετών οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 

μέσα να εκτιμήσουν κατάλληλα τις χρηματοοικονομικές πολιτικές των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία εμπιστεύονται τις καταθέσεις 

τους. 

β. Καλύπτουν τους καταθέτες όλων των εξουσιοδοτημένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των καταθετών των υποκαταστημάτων 

των ιδρυμάτων εκείνων τα οποία έχουν τα κεντρικά τους καταστήματα 

σε άλλα κράτη-μέλη. 

γ. Διακρίνουν ευκρινώς μεταξύ παρεμβάσεων πριν από την εκκαθάριση και 

της αποζημίωσης μετά την κήρυξη του ιδρύματος σε κατάσταση 

εκκαθάρισης, 

δ. Προσδιορίζουν ευκρινώς τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για 

αποζημίωση και τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν και τα 
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έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να ληφθεί η 

αποζημίωση. 

2. Τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ήδη σχέδια να εισαγάγουν κάποιο 

σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (Ιταλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία): 

α. Θα πρέπει να φροντίσουν ώστε αυτά τα συστήματα να πληρούν τις πιο 

πάνω συνθήκες (α) έως (δ), 

β. Θα πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί 

η έναρξη λειτουργίας αυτών των συστημάτων μέχρι την 31121988. 

3. Τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν κανένα σύστημα εγγύησης των 

καταθέσεων το οποίο να καλύπτει όλα τα πιστωτικά τους ιδρύματα και ούτε 

έχουν καταστρώσει ακόμα σχέδια για εισαγωγή κάποιου τέτοιου συστήμα

τος (Δανία, Ελλάδα και Λουξεμβούργο): 

α. Θα πρέπει, σε συνεργασία με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τους επαγγελματικούς 

οργανισμούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις ενδιαφερόμενες κατηγο

ρίες ιδρυμάτων, να σχεδιάσουν ένα ή περισσότερα συστήματα εγγύησης 

των καταθέσεων που να πληρούν τις συνθήκες 1(α) έως 1(δ) πιο πάνω. 

β. Θα πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία να εξασφαλί

ζουν ότι αυτά τα συστήματα θα τεθούν σε εφαρμογή από 1-1-1990. 

Τον Ιανουάριο του 1988 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τροποποιη

μένη πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου η οποία αφορά "Την εξυγίανση και 

εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και το σύστημα εγγύησης των 

καταθέσεων" (COM/88/4/τελικό). Υπάρχει επομένως σοβαρή πιθανότητα 

η πιο πάνω Σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη να μετατραπεί σε 

υποχρεωτική Οδηγία πολύ σύντομα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όλα τα 

κράτη-μέλη θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν συστήματα εγγύησης των 

καταθέσεων με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που περιγράψαμε, μέχρι 

τα τέλη του 1990. Αυτό είναι απαραίτητο και για λόγους σωστής εφαρμογής 

της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που προβλέπεται από τη 2η 
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Τραπεζική Οδηγία. 

Στην Ελλάδα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα 

κανένα, ρητά διατυπωμένο, σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Αυτό βέβαια 

δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες καταθέτες είναι τελείως ανασφάλιστοι. Κάθε 

άλλο μάλιστα. Στην πράξη η ασφάλεια των καταθέσεων στην Ελλάδα 

στηριζόταν στο γεγονός ότι οι λεπτομερείς παρεμβατικοί μηχανισμοί της 

κεντρικής τράπεζας και του κράτους ρυθμίζονταν κατά τέτοιο τρόπο ώστε, 

εκτός των άλλων, να εξασφαλίζεται και η αποδοτικότητα των εμπορικών 

τραπεζών και να αποφεύγονται όσο είναι δυνατό οι τραπεζικές κρίσεις . 

Έτσι, οι εμπορικές τράπεζες (ιδιαίτερα οι δύο μεγάλες κρατικές) 

ενεφάνησαν κέρδη στους ισολογισμούς τους ακόμα και σε έτη κατά τα 

οποία είχαν να σηκώσουν το τεράστιο βάρος των επισφαλών απαιτήσεων 

έναντι των προβληματικών επιχειρήσεων. Ακόμα και στην πιο πρόσφατη 

περίπτωση της Τράπεζας Κρήτης (όπου το τεράστιο διαχειριστικό της 

έλλειμμα, που έφερε στην επιφάνεια ο έλεγχος, δεν οφείλεται σε κακή 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και στην ύπαρξη σημαντικών επισφαλών 

απαιτήσεων, αλλά σε υπεξαίρεση τεράστιων ποσών από τα διαθέσιμα της 

εκ μέρους του προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου), η Τράπεζα της 

Ελλάδος παρενέβη άμεσα (με την παρότρυνση και της κυβέρνησης) για να 

εξυπηρετήσει στο ακέραιο τις απαιτήσεις των καταθετών της τράπεζας οι 

οποίοι, μόλις ξέσπασε η κρίση, έτρεξαν να πάρουν πίσω τα χρήματα τους. 

Είναι δηλαδή φανερό ότι με το σύστημα που ισχύει σήμερα η αποδοτι-

1. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 
έτος 1987. Το γεγονός ότι δεν απεφεύχθη η κρίση στην περίπτωση της 
Τράπεζας Κρήτης, οφείλεται στο ότι δεν επρόκειτο για μια απλή περίπτω
ση τράπεζας, η οποία για κάποιο λόγο αντιμετώπιζε δυσκολίες εξυπηρέτη
σης των υποχρεώσεων της, αλλά για μια υπεξαίρεση τεράστιων διαστάσεων, 
η οποία εξαφάνισε στην κυριολεξία τα διαθέσιμα της τράπεζας που είχαν 
συγκεντρωθεί μέσω των καταθέσεων, του δανεισμού από το εξωτερικό και 
του δανεισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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κότητα των εμπορικών τραπεζών γενικά και η εξυπηρέτηση των καταθετών 

μιας τράπεζας, η οποία περιέρχεται σε σοβαρές δυσκολίες, πραγματοποιεί

ται de facto με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Καμιά εκ των 

προτέρων πρόβλεψη δεν υπάρχει για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστά

σεων. Όλοι όμως υποθέτουν ότι όταν η ανάγκη παρουσιαστεί, η κεντρική 

τράπεζα και η κυβέρνηση θα παρέμβουν, πρόθυμα ή απρόθυμα, να αντιμετω

πίσουν το πρόβλημα χωρίς κανένας καταθέτης να υποστεί σοβαρή ζημιά. 

Πράγματι, στη μεταπολεμική περίοδο η μόνη αφαίμαξη που έχουν υποστεί 

οι καταθέτες στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα είναι μέσω του πληθωρισμού 

και των πολύ χαμηλών επιτοκίων. 

Με την προώθηση των διαδικασιών για την απελευθέρωση του χρηματο

πιστωτικού συστήματος και της κίνησης κεφαλαίων, τα πράγματα αλλάζουν 

δραστικά. Καταρχήν η σημαντική μείωση των κρατικών παρεμβάσεων στη 

λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων θα τους δώσει τη δυνατότητα να 

δράσουν πιο ελεύθερα και να βελτιώσουν με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά την 

αποδοτικότητα τους. Από την άλλη μεριά, αυτή η μείωση των παρεμβάσεων, 

σε συνδυασμό με τη δραματική ενίσχυση του ανταγωνισμού από πιστωτικά 

ιδρύματα του εξωτερικού, θα υποχρεώσουν τις ελληνικές τράπεζες να 

στηριχτούν μόνο στον εαυτό τους για την εξασφάλιση ικανοποιητικών 

επιπέδων αποδοτικότητας. Είναι αναμφισβήτητο, ότι οι κίνδυνοι για τα 

πιστωτικά ιδρύματα θα αυξηθούν σημαντικά και η ανάγκη για τη θέσπιση 

συστημάτων για την ασφάλιση (εγγύηση) των καταθέσεων θα καταστεί 

εξαιρετικά μεγάλη. Η θέσπιση επομένως συστημάτων εγγύησης των 

καταθέσεων είναι απόλυτα αναγκαία για την Ελλάδα με βάση τις μεταβολές 

που ήδη έχουν λάβει χώρα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ανεξάρτητα 

από τις υποχρεώσεις της, ως προς αυτό το σημείο, που έχει ως μέλος της 

Κοινότητας. 

Το όλο θέμα φαίνεται να σκοντάφτει μέχρι σήμερα σε σοβαρές αντιρρή

σεις που διατυπώνουν οι ελληνικές τράπεζες, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
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εφαρμογή συστημάτων, τα οποία θα συνεπάγονται και σοβαρές επιβαρύνσεις 

γι' αυτές τις ίδιες. 

Στα κράτη-μέλη της Κοινότητας υπάρχουν διάφορα συστήματα 

εγγύησης των καταθέσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εγγύηση 

παρέχεται από ασφαλιστικούς οργανισμούς, το κόστος των οποίων βαραίνει 

τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα1. 

1. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ιταλίας όπου το 1987 
ιδρύθηκε το λεγόμενο Κεφάλαιο για την Εγγύηση των Καταθέσεων (Deposit 
Guarantee Fund) με κεφάλαιο 1.000 δισ. λιρέτες (100 δισ. δρχ.) το οποίο 
συνεισέφεραν με αναλογικό τρόπο 1.100 τράπεζες της χώρας. Ένα χρόνο 
όμως μετά την ίδρυση του, ο οργανισμός αυτός αντιμετώπισε το πρώτο 
αδιέξοδο. Η χρεοκοπία της τράπεζας Cassa di Risparmi di Prato, η οποία 
είχε την έδρα της κοντά στη Φλωρεντία και έπεσε θύμα της κρίσης του 
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, με τον οποίο είχε τις περισσότερες 
συναλλαγές της, απαίτησε για τη διάσωση της περίπου 1.100 δισ. λιρέτες, 
δηλαδή κατά 100 δισ. λιρέτες περισσότερο από το αρχικό κεφάλαιο του 
λογαριασμού εγγύησης των καταθέσεων. 

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας 
μαζί με τους υπεύθυνους του οργανισμού εγγύησης των καταθέσεων 
πρότειναν να συμβάλει ο οργανισμός με ένα ποσό 650 δισ. λιρετών, και τα 
υπόλοιπα να καταβληθούν επιπροσθέτως κατά 350 δισ. λιρέτες από τις 
αποταμιευτικές τράπεζες και κατά 100 δισ. λιρέτες από τις έξι μεγάλες 
εθνικές τράπεζες. 

Το πρώτο αυτό πρόγραμμα σωτηρίας απέτυχε γιατί πολλές τράπεζες 
αρνήθηκαν να καταβάλουν πρόσθετα κεφάλαια, πέρα από αυτά που είχαν ήδη 
καταβάλει για την ίδρυση του οργανισμού εγγύησης των καταθέσεων. 
Πολλές τράπεζες αντέδρασαν επίσης στην κατάσταση που είχε διαμορφω
θεί, σύμφωνα με την οποία το Κ.Ε.Κ. θα κατέληγε να γίνει ιδιοκτήτης της 
υπό χρεοκοπία τράπεζας. Αυτό όμως δεν ήταν τίποτα καινούργιο. Και στις 
ΗΠΑ όταν το FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) περεμβαίνει 
για να σώσει μια τράπεζα, γίνεται ουσιαστικά σημαντικός μέτοχος αυτής 
της τράπεζας. 

Στην Ιταλία η υπόθεση της τράπεζας Prato ήταν η πρώτη που εμφανί
στηκε και για το λόγο αυτόν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 
συστήματος ήταν πιο δύσκολο να γίνουν αποδεκτά. 

Η διστακτικότητα των τραπεζών να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια 
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Στην Ελλάδα οι αρχικοί προβληματισμοί συγκλίνουν προς τη θέση ο 

οργανισμός εγγύησης των καταθέσεων να είναι κατά βάση κρατικός 

οργανισμός, αλλά εξετάζεται και η λύση να ιδρύσουν οι ιδιωτικές τράπεζες 

ανεξάρτητη ασφαλιστική εταιρία. Εκ των πραγμάτων όμως ο ρόλος του 

δημόσιου τομέα θα είναι σε κάθε περίπτωση καθοριστικός, αφού η ίδρυση 

ενός τέτοιου οργανισμού, όπως αποδείχτηκε και στην περίπτωση της 

Ιταλίας, απαιτεί υψηλά κεφάλαια καί γενικότερα φερεγγυότητα η οποία 

μπορεί να ενισχυθεί μόνο με την εγγύηση της Τράπεζας της Ελλάδος1. 

5.5. Σύσταση της Επιτροπής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ενός 

πιστωτικού ιδρύματος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού της 

προληπτικής του εποπτείας. Η υπερβολική συγκέντρωση των χρηματοδοτι

κών ανοιγμάτων σε ένα μόνο πελάτη, ή ομάδα συνδεμένων πελατών, μπορεί 

να συνεπάγεται έναν τόσο υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των κινδύνων, ώστε 

να μην είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να 

θεωρείται καταστροφική για την αξιοπιστία ενός πιστωτικού ιδρύματος . 

σωτηρίας μιας τράπεζας η οποία έχει περιέλθει σε δυσκολίες, δεν αποτελεί 
χαρακτηριστικό μόνο του ιταλικού τραπεζικού συστήματος. Και στη Γαλλία 
πολλές τράπεζες απέφυγαν να συμμετάσχουν στο πακέτο σωτηρίας της 
τράπεζας Al Saundi Banque, η οποία τελικά σώθηκε από μια ομάδα 
τραπεζικών και εμπορικών πιστωτών. Βλέπε Alan Friedman (1-12-1988) "The 
Cassa de Prato Affair", Financial Times. 

1. Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (2-10-1988) "Ναι θα ασφαλίζονται και οι καταθέ
σεις", Το Βήμα. Βλέπε επίσης Α.Κ. Τσιχριντζής (Δ' Τριμηνία 1988). 

2. Το 1984 η τράπεζα Johnson Matthey κήρυξε πτώχευση. Μετά από 
αυτό, αποκαλύφθηκε ότι η τράπεζα αυτή είχε δανείσει ποσό ίσο με το 115% 
του κεφαλαίου της σε δύο μόνο ξένους επιχειρηματίες. Αυτό δε έγινε παρά 
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Από την άλλη μεριά, τα πιστωτικά ιδρύματα σε μια ενοποιημένη 

τραπεζική αγορά εμπλέκονται σε συνθήκες ανταγωνισμού τόσο έντονες 

ώστε προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλά ποσοστά αποδοτικότητας 

ξεχνούν, ή παραβλέπουν πολλές φορές, τους πιο πάνω κινδύνους. Οι 

απαιτήσεις για σωστή προληπτική εποπτεία σε ολόκληρη την Κοινότητα 

συμβάλλουν επομένως στην αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα 

τραπεζικά ιδρύματα, ενισχύουν και προστατεύουν το τραπεζικό σύστημα και 

μειώνουν τις πιθανότητες της δημιουργίας συνθηκών καταστροφικού 

ανταγωνισμού. Κύρια στοιχεία αυτής της εποπτείας είναι η θέσπιση και η 

εφαρμογή ανώτατων ποσοστών χρηματοδοτικών ανοιγμάτων κατά πελάτη 

και η τακτική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών για την 

κατάσταση που επικρατεί σε κάθε τραπεζικό ίδρυμα γύρω από αυτό το 

θέμα. 

Το χρηματοδοτικό άνοιγμα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς 

ένα συγκεκριμένο πελάτη θεωρείται "μεγάλο", αν η αξία του έχει φτάσει ή 

ξεπεράσει το 15% των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος. Τα ανοίγματα αυτά 

θα πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να έχει χρηματοδοτικό 

άνοιγμα με έναν πελάτη ή μια ομάδα συνδεμένων πελατών, το οποίο να 

υπερβαίνει το 40% των ιδίων κεφαλαίων του. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

δεν μπορεί να έχει "μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα" τα οποία συνολικά 

υπερβαίνουν το 800% των ιδίων κεφαλαίων του. 

Τα όρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω μπορούν να ξεπεραστούν από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και, σε μια τέτοια 

περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επεμβαίνουν για να απαιτήσουν 

το γεγονός ότι η σύσταση της Τράπεζας της Αγγλίας ήταν το άνοιγμα για 
κάθε πελάτη να μην ξεπερνά το 10%. Όταν αυτοί οι επιχειρηματίες 
αντιμετώπισαν δυσκολίες να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, ολόκληρη η 
τράπεζα κατέρρευσε. Βλέπε Ph. Coggan (1986). 
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από το πιστωτικό ίδρυμα είτε την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του είτε τη 

λήψη άλλων διορθωτικών μέτρων. 

Από τα πιο πάνω όρια εξαιρούνται τα "μεγάλα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα" στο δημόσιο τομέα ενός κράτους-μέλους ή ενός από τα 

αναπτυγμένα κράτη εκτός ΕΟΚ. Επίσης εξαιρούνται τα ανοίγματα που είναι 

εγγυημένα από τους δημόσιους φορείς των πιο πάνω κρατών. 

Οι αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο ένα 

υποκατάστημα το οποίο έχει τη μητρική του εταιρεία σε μια τρίτη χώρα, 

μπορούν να απαιτήσουν το υποκατάστημα αυτό να αναφέρει τα μεγάλα 

χρηματοδοτικά του ανοίγματα σε αυτές. Αυτό όμως υπόκειται σε αμοιβαία 

συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

6.1. Εισαγωγή 

Στα Κεφάλαια 1 έως 3, αναλύθηκαν λεπτομερειακά οι πολύ σημαντικές 

εξελίξεις που σημειώνονται στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα τα 

τελευταία χρόνια, εξελίξεις που από πολλούς έχουν χαρακτηριστεί 

"χρηματοπιστωτική επανάσταση". Οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν σε 

αυτές τις εξελίξεις ήταν η απορρύθμιση των εθνικών συστημάτων, η 

εγκατάλειψη του συστήματος των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

η ενίσχυση των πληθωριστικών συνθηκών, η εντατικοποίηση του ανταγωνι

σμού σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους και στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και, τέλος, η κατάργηση των 

συναλλαγματικών περιορισμών και το άνοιγμα των εθνικών συστημάτων στο 

διεθνή ανταγωνισμό, με συνέπεια τη διεθνοποίηση της βιομηχανίας 

προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Στο Κεφάλαιο 4, αναλύθηκαν πιο συγκεκριμένα οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών με τη βασική 2η Τραπεζική Συντονιστική Οδηγία, οι οποίες 

αποτελούν συνέπεια τόσο της διεθνούς τάσης για απελευθέρωση και 

διεθνοποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, όσο και της προσπάθει

ας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού 

χώρου στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5, αναλύθηκαν οι Οδηγίες για τα ίδια κεφάλαια 
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των τραπεζών και για το συντελεστή φερεγγυότητας, καθώς και οι 

Συστάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ για τη δημιουργία συστημάτων 

εγγύησης των καταθέσεων και για εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με 

τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών. 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι επιπτώσεις στις χώρες-μέλη της 

Κοινότητας από την εφαρμογή των Οδηγιών για την προώθηση της 

ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 

πιο σημαντικές από αυτές τις επιπτώσεις, για τις οποίες ήδη έχει 

αναπτυχθεί εκτεταμένη συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία , είναι οι 

ακόλουθες: 

- Η ενίσχυση των ανταγωνιστικών συνθηκών και η δημιουργία ισχυρών 

πιέσεων για εξάλειψη των διαφορών που παρατηρούνται στις τιμές των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ των διάφορων χωρών. 

- Η παροχή νέων ευκαιριών για την προώθηση της εξειδίκευσης και για 

την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακος και των οικονομιών σκοπού, που 

αναμένεται να δημιουργηθούν με την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

- Η δραστική μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας των χρηματοπιστωτι

κών συστημάτων των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Κοινότητας (Ελλάδα, 

Πορτογαλία και σε μικρότερο βαθμό η Ισπανία). 

Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της 2ης 

Οδηγίας, η οποία συνεπάγεται: 

i. Σημαντική αύξηση της δυνατότητας των τραπεζών να προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε πελάτες κατοίκους άλλων χωρών-μελών 

της Κοινότητας, εκτός της χώρας καταγωγής τους, μέσω του διεθνούς 

εμπορίου τραπεζικών υπηρεσιών. Σε αυτό θα συμβάλει σημαντικά και η 

1. Βλέπε D. Llewellyn (February 1989), E. Davis & Carol Smales (1989), 
Price Waterhause (1988), V. Grilli (October 1989) και Paolo Checchini 
(1988). 
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πρόοδος που θα (ή που έχει ήδη) επιτευχθεί στον τομέα της κίνησης 

κεφαλαίων ή γενικότερα ο βαθμός στον οποίο θα προωθηθεί η Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) 1. 

ii. Σημαντική αύξηση της δυνατότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών να 

επεκταθούν στις αγορές άλλων χωρών-μελών, μέσω της άμεσης εγκατάστα

σης σε αυτές τις αγορές. Η δυνατότητα αυτή θα αυξηθεί για τους ακόλου

θους λόγους: 

- Η εγκατάσταση σε άλλες χώρες-μέλη γίνεται φτηνότερη στο βαθμό 

που δεν θα απαιτούνται στο μέλλον από τις χώρες υποδοχής ξεχωριστά 

κεφάλαια για τα υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών. Το ύψος αυτών των 

κεφαλαίων, σε πολλές χώρες όπως η Ελλάδα, υπήρξε πραγματικά υπερβολι

κό και αποτέλεσε ουσιαστικό εμπόδιο στην είσοδο ξένων τραπεζών στις 

εγχώριες αγορές αυτών των χωρών. Η κατάργηση αυτών των απαιτήσεων θα 

βοηθήσει στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων των τραπεζι

κών ιδρυμάτων και σε προώθηση της επέκτασης αυτών των ιδρυμάτων στις 

αγορές άλλων χωρών-μελών. 

- Καταργούνται οι διάφοροι περιορισμοί στη λειτουργία των υποκατα

στημάτων των ξένων τραπεζών, οι οποίοι ήταν σε ισχύ στις περισσότερες 

χώρες μέχρι πρόσφατα. Οι περιορισμοί αυτοί απέρρεαν από την απαίτηση 

των νομισματικών αρχών της χώρας υποδοχής για την επίτευξη από τα 

υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών εξειδικευμένων συντελεστών 

φερεγγυότητας, και από την επιβολή σε αυτά εξειδικευμένων περιορισμών 

για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα. 

- Καταργούνται οι περιορισμοί ως προς το εύρος των χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν τα υποκαταστήματα και οι 

θυγατρικές των ευρωπαϊκών τραπεζών στις χώρες υποδοχής. Οι υπηρεσίες 

που μπορούσαν να προσφερθούν μέχρι σήμερα ήταν εκείνες που ήταν σε 

1. Βλέπε Δ. Μαρούλης (Μάιος 1990). 
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θέση να προσφέρουν τα εγχώρια ιδρύματα. Στο μέλλον μια τράπεζα θα 

μπορεί να προσφέρει (θεωρητικά τουλάχιστον) σε όλες τις χώρες-μέλη, το 

πλήρες εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει και στη χώρα καταγωγής 

της 1 . 

- Καταργείται η απαίτηση για παροχή άδειας λειτουργίας από τη χώρα 

υποδοχής. Ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα έχει η κατάργηση 

της εφαρμογής του κριτηρίου της οικονομικής ανάγκης κατά τη διαδικασία 

της παροχής άδειας για την ίδρυση νέων υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου αναλύονται λεπτομερειακά οι πιο 

πάνω επιπτώσεις της ενοποίησης. 

6.2. Επέκταση των Κοινοτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 

χώρες-μέλη εκτός της χώρας καταγωγής τους 

6.2.1. Γενικά 

Με την έναρξη της εφαρμογής της 2ης Οδηγίας, και ιδιαίτερα με την 

εφαρμογή της αρχής της ενιαίας τραπεζικής άδειας και του ελέγχου από 

τη χώρα καταγωγής, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η παρουσία στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές των χωρών-μελών της Κοινότητας, των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών-μελών, ή ακόμα και εκείνων των 

οποίων η χώρα καταγωγής δεν είναι μέλος της Κοινότητας. Για πολλές 

χώρες αυτή η εξέλιξη δεν θα είναι κάτι καινούργιο. Πολλά ευρωπαϊκά 

χρηματοπιστωτικά συστήματα ήδη κατακλύζονται από υποκαταστήματα και 

θυγατρικές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών2. Αυτό βέβαια δεν 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 4. 
2. Πέντε χώρες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο 

και το Λουξεμβούργο, έχουν ήδη αναπτύξει σε πολύ υψηλό βαθμό τις 
χρηματοπιστωτικές τους αγορές, στις οποίες προσφέρονται με αποδοτικό 
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έχει συμβεί σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία Kat η Πορτογαλία, πράγμα 

που υποδηλώνει την πιθανότητα μιας σημαντικής εισβολής ξένων ιδρυμάτων 

στις αγορές αυτών των χωρών, αμέσως μετά την προώθηση των βασικών 

μέτρων φιλελευθεροποίησης των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων. Οι 

σημαντικές εξελίξεις, που ήδη λαβαίνουν χώρα στην ισπανική αγορά, 

αποτελούν απόδειξη αυτού του γεγονότος . 

τρόπο μια ευρεία σειρά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κάτω από εξαιρετι
κά έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες. Στις χώρες αυτές δεν υπάρχουν 
εμπόδια τόσο στην κίνηση κεφαλαίων όσο και στην είσοδο στις εγχώριες 
αγορές ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα: Το Λονδίνο, που 
αποτελεί το κέντρο της αγοράς ευρωνομισμάτων και ευρωομολογιών και 
ίσως το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κέντρο του κόσμου, έχει κατακλυ
στεί από ξένες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες οι οποίες 
επιθυμούν να είναι άμεσα εγκατεστημένες στο κέντρο όπου λαβαίνει χώρα 
καθημερινά ένας τεράστιος όγκος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
επιδιώκοντας κάποιο αξιόλογο μερίδιο σε αυτή την αγορά. Στο City του 
Λονδίνου είναι εγκατεστημένες σχεδόν όλες οι αξιόλογες τράπεζες των 
αναπτυγμένων οικονομιών και οι κύριες τράπεζες των αναπτυσσόμενων 
οικονομιών. Ιδιαίτερα οι αμερικανικές και οι ιαπωνικές τράπεζες έχουν 
εισχωρήσει τα τελευταία χρόνια και στην εγχώρια βρετανική αγορά 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ανταγωνιζόμενες με αποτελεσματικό τρόπο 
τις μεγάλες βρετανικές τράπεζες, ιδιαίτερα στους τομείς προσφοράς των 
νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. (Βλέπε Banking World, August 1988.) 
Το Λουξεμβούργο, εκτός του ότι κατέχει παραδοσιακά ένα σημαντικό 
συγκριτικό πλεονέκτημα στους τομείς προσφοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, έχει εξελιχθεί σήμερα σε φορολογικό παράδεισο για τα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποτελώντας έτσι μια εξαιρετικά 
πλεονεκτική τοποθεσία για άμεση εγκατάσταση αυτών των ιδρυμάτων. Το 
Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γερμανία είναι προπολλού ανοικτές αγορές, 
τόσο όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων όσο και σε σχέση με την άμεση 
εγκατάσταση των ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, με κάποια 
καθυστέρηση προχωρούν σε πλήρη φιλελευθεροποίηση των χρηματοπιστωτι
κών τους συστημάτων η Γαλλία και η Ιταλία. Βλέπε R.C. Bryant (1987). 

1. Βλέπε Β. Lygum, E. Peree & ΑΙ. Steinherr (December 1989) και Jack 
Réveil (October 1988). Βλέπε επίσης την υποδιαίρεση 6.6., πιο κάτω. 
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Βέβαια, η προοπτική εγκατάστασης θυγατρικών ή υποκαταστημάτων 

ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αγορές όπως η ελληνική, με στόχο 

την προσφορά των παραδοσιακών ή νέων τραπεζικών εργασιών, περιορίζε

ται σε κάποιο βαθμό από το σχετικά μικρό μέγεθος αυτών των αγορών, το 

χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας, τις μεγάλες μακροοικονομικές 

ανισορροπίες και το αναχρονιστικό θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην περίπτωση της Ελλάδος, η εγκατά

σταση αυτή θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τις προοπτικές ανάπτυξης της 

οικονομίας στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον, οι οποίες είναι συνάρτηση 

του βαθμού επιτυχίας που θα σημειώσει η προσπάθεια για εξάλειψη των 

σημαντικών σήμερα μακροοικονομικών ανισορροπιών. Παρόλα αυτά, θα 

πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα εμπόδια που αίρονται, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση της ίδρυσης υποκαταστημάτων, είναι πολύ σημαντικά. Επομένως, 

και το αποτέλεσμα από την άρση αυτών των εμποδίων δεν μπορεί να είναι 

ασήμαντο. 

Μέχρι σήμερα οι ξένες τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να ζητούν άδεια 

από τις ελληνικές νομισματικές αρχές, για την ίδρυση υποκαταστήματος 

στην Ελλάδα, να εισάγουν και να καταθέτουν για κάθε υποκατάστημα 2 δισ. 

δρχ. ως ίδιο κεφάλαιο και, τέλος, να προσφέρουν στην Ελλάδα μόνο το 

φάσμα των υπηρεσιών που επιτρέπεται να προσφέρουν και οι εγχώριες 

τράπεζες. Αυτές οι προϋποθέσεις καθιστούσαν πραγματικά σχεδόν 

απαγορευτική την είσοδο των ξένων τραπεζών στην ελληνική αγορά. Η 

εξάλειψη τους, επομένως, θα δημιουργήσει ένα τελείως διαφορετικό 

καθεστώς εισόδου αυτών των τραπεζών, το οποίο είναι σίγουρο ότι πολλές 

τράπεζες θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν, έστω και αν ο στόχος τους 

δεν θα είναι να κατακλύσουν την Ελλάδα με νέα δικά τους υποκαταστήματα. 

Τα Κοινοτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και τα ιδρύματα άλλων 

αναπτυγμένων χωρών, θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες στην 

προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους στην 
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Ελλάδα και στις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Θα επιδιώξουν να αυξήσουν 

σημαντικά τα μερίδια τους στην ελληνική και τις άλλες αγορές, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μεγάλων και βιώσιμων επιχειρήσεων 

από πηγές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, καθώς και την 

προσφορά των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων τόσο στους αποταμιευ

τές όσο και στους δανειζόμενους από το χρηματοπιστωτικό σύστημα1. Για 

να μπορέσουν να μπουν δυναμικά και στους τομείς προσφοράς των 

παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών, είναι πολύ πιθανό ότι θα επιδιώξουν 

την εξαγορά ή τη συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λειτουργούν 

ήδη στις πιο πάνω αγορές. 

Σε κάθε περίπτωση οι ανταγωνιστικές πιέσεις για τα ελληνικά 

τραπεζικά ιδρύματα θα ενταθούν δραματικά γιατί τα ξένα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα θα τους αποσπάσουν πελάτες και μάλιστα τους καλύτερους από 

αυτούς, προσφέροντας τις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην 

προσφορά των οποίων έχουν ήδη εξοικειωθεί και αποκτήσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες μέχρι σήμερα 

στηρίζονταν στην τραπεζική χρηματοδότηση για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών χρηματοδότησης τους για κεφάλαια κίνησης και για τη διενέργεια 

νέων επενδύσεων, καταφεύγουν ήδη στην προσπάθεια προσέλκυσης 

κεφαλαίων είτε μέσω του χρηματιστηρίου είτε μέσω της έκδοσης εμπορι

κών ομολογιακών δανείων. Ο διακανονισμός αυτών των εκδόσεων (αντασφά-

λιση και τοποθέτηση των τίτλων στην αγορά) γίνεται μέχρι σήμερα κυρίως 

από τις ξένες τράπεζες . Οι ελληνικές τράπεζες δεν φαίνεται να είναι 

1. Βλέπε τα Κεφάλαια 2 και 3. 
2. Βέβαια, και οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν εντατικά να μπουν σε 

αυτούς τους τομείς, κυρίως μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων εται
ρειών. Ορισμένες δε από αυτές έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον 
αφορά την απόκτηση των αναγκαίων οργανωτικών σχημάτων και εξειδικεύ-
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προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια τάση για "τιτλοποίηση" 

(securitization) του ενεργητικού, η οποία αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3 πιο 

πάνω. 

- Είναι γεγονός ότι οι ξένες τράπεζες υπερτερούν των ελληνικών 

τραπεζών ως προς τη συγκεκριμένη σύγχρονη οργανωτική δομή που 

διαθέτουν, ως προς τη στελέχωση τους με εξειδικευμένο προσωπικό και ως 

προς την υψηλή στάθμη της τεχνολογικής τους υποδομής, η οποία συνεχώς 

βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Έχουν επίσης 

τη δυνατότητα να προσφέρουν στην ελληνική αγορά, με αποτελεσματικό 

τρόπο, τις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρο

νται από πολλά χρόνια στη χώρα καταγωγής τους και επίσης να προσφέ

ρουν, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές marketing, συνδυασμένα 

πακέτα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να αποσπάσουν από τις 

ελληνικές τράπεζες πολλούς από τους μέχρι σήμερα μόνιμους πελάτες 

τους. 

- Η ανάπτυξη του τομέα ασφαλειών ζωής, με την είσοδο στην ελληνική 

αγορά των μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την 

προσφορά από αυτές ενός μεγάλου φάσματος ασφαλιστικών και άλλων 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι πολύ πιθανό ότι θα προσελκύσει ένα 

μεγάλο όγκο εγχώριων αποταμιεύσεων, οι οποίες σε διαφορετική περίπτω

ση θα κατευθύνονταν στις τράπεζες με τη μορφή των τραπεζικών καταθέ

σεων. 

- Η σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και για τους 

σεων. Για παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί η δυναμική παρουσία της 
ΕΤΕΒΑ, της Τράπεζας Πίστεως και της Τράπεζας Εργασίας στον τομέα 
της ανάληψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων μέσω 
του χρηματιστηρίου. Η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε την έκδοση των ομολογια
κών δανείων των εταιρειών ΠΙΤΣΟΣ και ΒΙΟΣΟΛ. Από την άλλη μεριά, τα 
ομολογιακά δάνεια του ΤΙΤΑΝΑ και της CITY-LEASING, εκδόθηκαν από 
τη Citibank και τη Midland. 
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Έλληνες κατοίκους (από το 1991 προβλέπεται να απελευθερωθεί η κίνηση 

κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις και για επενδύσεις σε χρεόγραφα) 

συνεπάγεται ότι τα ελληνικά επενδυτικά ιδρύματα και οι ιδιώτες αποταμιευ

τές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να διαλέγουν από μια πολύ μεγαλύτερη 

γκάμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή τοποθετήσεων. Η διοχέτευση των 

αποταμιεύσεων των Ελλήνων πολιτών σε τοποθετήσεις σε άλλες χώρες 

είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί με τη διαμεσολάβηση των ξένων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μάλλον, παρά με τη διαμεσολάβηση των 

ελληνικών τραπεζών. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές απώλειες για τις 

ελληνικές τράπεζες τόσο αποταμιευτικών πόρων όσο και κερδοφόρων 

εργασιών. 

Τα πιο πάνω δεν συνεπάγονται αναγκαστικά ότι η όξυνση του ανταγωνι

σμού θα εξαφανίσει τις εγχώριες τράπεζες στις αναπτυσσόμενες οικονο

μίες. Αντίθετα, θα τις αναγκάσει να αναδιοργανωθούν, να επανεξετάσουν με 

προσοχή τις δραστηριότητες τους και να διαλέξουν να μπουν με δυναμικό 

τρόπο στις πιο κερδοφόρες από αυτές μέσα στο νέο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που θα έχει δημιουργηθεί. Ό π ω ς τονίστηκε προηγουμένως, οι 

τοπικές, οι περιφερειακές και οι εξειδικευμένες τράπεζες σε μια συγκεκρι

μένη χώρα κατέχουν ορισμένα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι 

των ξένων τραπεζών, τα οποία αν τα εκμεταλλευτούν σωστά, θα μπορέσουν 

όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να αναπτυχθούν πιο δυναμικά από ό,τι στην 

προηγούμενη κατάσταση. Το παράδειγμα της αμερικανικής αγοράς όπου 

μικρές τοπικές ή εξειδικευμένες τράπεζες λειτουργούν με επιτυχία πλάι 

στις μεγάλες πολυεθνικές τράπεζες είναι χαρακτηριστικό. Από την άλλη 

μεριά, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι ελληνικές τράπεζες θα 

μπορέσουν να επιβιώσουν στη νέα κατάσταση που δημιουργείται, αν 

συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο αντιοικονομικό τρόπο που λειτουρ

γούν μέχρι σήμερα κάτω από μια εξαιρετικά πιεστική κρατική παρέμβαση. 

Οι κυριότεροι τρόποι, με τους οποίους μια τράπεζα θα μπορούσε να 

440 



διεισδύσει στις ευρωπαϊκές αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εκτός 

της χώρας καταγωγής της, είναι οι ακόλουθοι1: 

- Αυτοδύναμη διείσδυση μέσω της ίδρυσης δικού της δικτύου υποκατα

στημάτων. 

- Διείσδυση μέσω της εξαγοράς (εχθρικής ή φιλικής) κάποιας εγχώριας 

τράπεζας. 

- Διείσδυση μέσω της σύναψης συνεργασιών με εγχώριες τράπεζες. 

- Διείσδυση μέσω της εξαγοράς μιας εταιρείας σε μια άλλη χώρα, η 

οποία έχει άμεση πρόσβαση στους πελάτες αυτής της χώρας. Η εταιρεία 

αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι τράπεζα. 

- Διείσδυση μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεσμών (business 

links) σε άλλες χώρες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η συνεργαζόμενη τράπεζα 

στην αγορά στόχο να δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πελατειακή της 

βάση ενεργώντας σε πολλές περιπτώσεις σαν πράκτορας (agent). 

- Διείσδυση μέσω του διασυνοριακού εμπορίου χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν υπάρξει αποτελε

σματική επικοινωνία ανάμεσα στον πελάτη κάτοικο μιας χώρας και στον 

προμηθευτή της τραπεζικής υπηρεσίας από μια άλλη χώρα. 

6.2.2. Αυτοδύναμη διείσδυση μέσω της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων 

Η αυτοδύναμη διείσδυση των ευρωπαϊκών τραπεζών στις χρηματοπιστω

τικές αγορές χωρών-μελών άλλων από τη χώρα καταγωγής τους, μέσω της 

ίδρυσης εξαρχής νέων υποκαταστημάτων, είναι αναμφισβήτητα μια πολύ 

δύσκολη και δαπανηρή υπόθεση. Καταρχήν το υποκατάστημα ως τόπος 

προσφοράς των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών (συλλογή καταθέσεων, 

σύστημα πληρωμών) περιέρχεται όλο και περισσότερο σε δεύτερη μοίρα. 

1. Βλέπε D. Llewellyn (February 1989). 

441 



Οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες παρέχονται σήμερα μέσω των 

εκτεταμένων συστημάτων των αυτόματων ταμειακών μηχανών (ATMs) των 

τραπεζών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες όχι μόνο μέσα στα υπάρχοντα 

υποκαταστήματα, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία μιας πόλης. Από πολλές 

σύγχρονες τράπεζες γίνεται προσπάθεια να μετατρέψουν τα υπάρχοντα 

υποκαταστήματα σε κέντρα πώλησης του πλήθους των νέων υπηρεσιών τις 

οποίες είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικά. Ο ανταγωνισμός στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές είναι τόσο πιεστικός ώστε καμιά τράπεζα δεν 

μπορεί να συνεχίσει ικανοποιητικά τις εργασίες της, αν τα υποκαταστήματα 

τα οποία διαθέτει στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δεν της αποκομίζουν 

ικανοποιητικά κέρδη σε σχέση με τα επενδεδυμένα κεφάλαια. Πολλές 

τράπεζες επομένως κλείνουν ή πωλούν τα καταστήματα τους εκείνα τα 

οποία δεν αποδίδουν ικανοποιητικό κέρδος. 

Επιπλέον, βασικός παράγοντας ο οποίος δυσκολεύει την επέκταση των 

τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων, 

είναι το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες η αγορά είναι ήδη κορεσμέ

νη από τα υπάρχοντα υποκαταστήματα των εγχώριων και των ξένων 

τραπεζών που λειτουργούν στην επικράτεια τους. Πιο συγκεκριμένα, για 

κάθε 100 χιλ. κατοίκους αντιστοιχούσαν το 1984, 38 τραπεζικά υποκαταστή

ματα στο Βέλγιο, 70 στη Δανία, 46 στη Γαλλία (ή 77, αν συμπεριληφθούν τα 

υποκαταστήματα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου), 73 στη Γερμανία (ή 102, 

αν συμπεριληφθούν τα υποκαταστήματα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου), 23 

στην Ιταλία, 45 στην Ολλανδία (ή 64, αν συμπεριληφθεί το ταχυδρομικό 

ταμιευτήριο), 81 στην Ισπανία (ή 85 με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο) και 37 

στη Μεγάλη Βρετανία (ή 75, αν συμπεριληφθούν τα υποκαταστήματα των 

κτηματικών τραπεζών). Στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία αντιστοιχούν 16 

περίπου υποκαταστήματα ανά 100 χιλ. κατοίκους1. 

1. Βλέπε G. Broker (1989), Table 3.4. 
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Από τη σύγκριση αυτών των στοιχείων θα μπορούσε κανείς να 

συμπεράνει ότι στην Ελλάδα η τραπεζική αγορά δεν είναι ακόμα κορεσμένη 

ως προς το πλήθος των τραπεζικών υποκαταστημάτων. Υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια μέχρι να προσεγγιστούν τα μεγέθη των πιο αναπτυγμένων χωρών, 

πράγμα που σημαίνει ότι η διαφορά είναι δυνατό να καλυφθεί με νέα 

υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά: 

Καταρχήν η διαπίστωση ότι η Ελλάδα διαθέτει συνολικά μικρό αριθμό 

υποκαταστημάτων έχει γίνει αντιληπτή και από τις ελληνικές τράπεζες, 

τόσο από τις ιδιωτικές όσο και από αυτές που βρίσκονται κάτω από κρατικό 

έλεγχο. Στην περίοδο 1977-1985 οι εμπορικές τράπεζες αύξαναν τα 

υποκαταστήματα τους σε όλη την Ελλάδα κατά ένα μέσο ετήσιο ρυθμό 6%, 

ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός για τις κτηματικές τράπεζες ήταν 20%. Τα 

υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών αυξάνονταν στην ίδια περίοδο κατά 

μέσο ετήσιο ρυθμό 3,2% . Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα 

τελευταία χρόνια έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα πλήθος 

αιτήσεων για χορήγηση εγκρίσεων για άνοιγμα νέων υποκαταστημάτων. 

Πολλές από αυτές τις αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί και άλλες προβλέπεται 

να εγκριθούν σύντομα, ώστε μέχρι το 1992 ο αριθμός των τραπεζικών 

υποκαταστημάτων σε ελληνικό έδαφος θα είναι πιθανότατα αυξημένος μέχρι 

και κατά 40%2. 

Δεύτερο, ο μικρός αριθμός τραπεζικών υποκαταστημάτων ανά κάτοικο 

στην Ελλάδα, θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις 

αναπτυγμένες χώρες τα υποκαταστήματα χρησιμοποιούνται για την 

1. Βλέπε D. Kouzionis & S. Georgantelis (1989), σελ. 4. 
2. Η Τράπεζα Εργασίας αύξησε τον αριθμό των καταστημάτων της κατά 

5 μέσα στο 1989 και θέτει σε λειτουργία άλλα 9 καταστήματα μέσα στο 
1990. Έτσι, από 48 καταστήματα στις αρχές του 1989, θα έχει 62 καταστή
ματα στις αρχές του 1991. Βλέπε την Έκθεση και Ισολογισμό της Τράπεζας 
Εργασίας για το έτος 1989. Βλέπε επίσης Γ. Διαμαντόπουλος (Οκτώβριος 
1989) και Γ. Παπαδόπουλος (5-10-1989). 
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προσφορά του μεγάλου εύρους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που 

αναλύθηκαν στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, ενώ στην Ελλάδα 

χρησιμοποιούνται μόνο για τη συλλογή καταθέσεων και για την παροχή 

παραδοσιακών δανείων. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι το 70% περίπου της 

πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας διατίθεται κεντρικά για τη χρηματο

δότηση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα, χωρίς την παρεμβολή 

υποκαταστημάτων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το έργο που έχουν να 

εκτελέσουν τα υποκαταστήματα είναι σχετικά μικρό (κυρίως συλλογή 

καταθέσεων και σύστημα πληρωμών), και αυτό περιορίζει σημαντικά τις 

δυνατότητες για κερδοφόρα λειτουργία τους . 

Το θέμα της αποδοτικότητας των παλαιών και των νέων υποκαταστημά

των των τραπεζών είναι εξαιρετικά σημαντικό στην ελληνική πραγματικότη

τα. Από ορισμένους διοικητές τραπεζών, ιδιαίτερα του κρατικού τομέα, έχει 

σημειωθεί το γεγονός της ύπαρξης ζημιογόνων υποκαταστημάτων. Ό σ ο ν 

αφορά τα κέρδη των τραπεζών ανά υποκατάστημα, ένας πρόχειρος 

υπολογισμός, με βάση τα στοιχεία κερδών του 1988, δίνει τα ακόλουθα 

αποτελέσματα για τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες : Εθνική 8,3 

1. Βέβαια, τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών πραγματοποιούν 
και μια μεγάλη σειρά άλλων εργασιών, οι περισσότερες από τις οποίες 
ανήκουν στον τομέα δραστηριοτήτων του συστήματος πληρωμών και 
διενεργούνται για λογαριασμό του κράτους και των μεγάλων κρατικών και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών, οι 
τράπεζες αμείβονται με προμήθειες, οι οποίες αποτελούν τελευταία ένα 
σημαντικό τμήμα των συνολικών τους εσόδων. Το γεγονός ότι οι δραστηριό
τητες αυτές δεν έχουν ακόμα αυτοματοποιηθεί, όπως συμβαίνει σε άλλες 
χώρες, συμβάλλει στην ύπαρξη ακόμα και σήμερα μεγάλων σειρών αναμονής, 
ιδιαίτερα στα κεντρικά καταστήματα των τραπεζών και στη μη ικανοποιητι
κή εξυπηρέτηση των πελατών. 

2. Βλέπε D. Kouzionis & S. Georgantelis (1989), Table 9, και τους 
απολογισμούς των τραπεζών για το έτος 1988. Βλέπε επίσης Γ. Διαμαντό
πουλος (Οκτώβριος 1989). 
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εκατ. δρχ., Εμπορική 6,4 εκατ. δρχ., Ιονική 19,3 εκατ. δρχ, Πίστεως 52,9 

εκατ. δρχ. και Εργασίας 103,4 εκατ. δρχ.1. Ό λ α αυτά συνεπάγονται την 

ανάγκη για μελέτη της κατάστασης σε βάθος, με στόχο όχι μόνο την 

κάλυψη των αναγκών για νέα υποκαταστήματα, αλλά και την αναδιάρθρωση 

και σωστή στελέχωση των υπαρχόντων υποκαταστημάτων κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε αυτά να καταστούν πραγματικά κερδοφόρα για τις ελληνικές 

τράπεζες και να αυξήσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα τους, όσον 

αφορά την εξυπηρέτηση της πελατείας τους . 

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων, η Τράπεζα 

της Ελλάδος εξετάζει σήμερα κυρίως την οικονομική κατάσταση της 

τράπεζας, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα των εργασιών της, στο 

ρυθμό αύξησης του αριθμού των καταθετών και του όγκου των καταθέσεων, 

στο πρόγραμμα επέκτασης των εργασιών της κ.λπ. Στην περίπτωση των 

ξένων τραπεζών εξετάζεται ακόμα η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που 

έχουν προαναφερθεί. Τα κύρια όμως κριτήρια, όπως η εφαρμογή του 

κριτηρίου της οικονομικής ανάγκης και η απαίτηση για την ύπαρξη 

1. Ασφαλώς τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά και μεταβάλλονται από 
χρόνο σε χρόνο. Οι συσχετισμοί όμως δεν μεταβάλλονται σημαντικά. Αυτό 
βέβαια μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους και να μην αποδεικνύει 
πολλά πράγματα ως προς την αποδοτικότητα της λειτουργίας των 
υποκαταστημάτων, ιδιαίτερα αν τα είδη των τραπεζών που συγκρίνονται 
είναι διαφορετικά. Για παράδειγμα, μια τράπεζα χονδρικών εργασιών δεν 
έχει ανάγκη από πολλά υποκαταστήματα. Στην περίπτωση μας όμως δεν 
πρόκειται για τράπεζες με διαφορετικές εξειδικεύσεις. Και οι διαφορές 
μεγέθους είναι πράγματι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει επομένως να 
συμπεράνουμε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο φανερώνουν μια 
πραγματικότητα η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις κρατικές 
τράπεζες. 

2. Για την παρουσίαση των προσπαθειών που καταβάλλονται από την 
Εθνική Τράπεζα με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και της οργάνωσης 
των καταστημάτων της, βλέπε τον Απολογισμό της τράπεζας για το έτος 
1988. 
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σημαντικών ιδίων κεφαλαίων υποκαταστημάτων, έχουν ήδη ατονήσει. 

Μέχρι σήμερα, πρόθεση για δυναμική επέκταση στην ελληνική αγορά 

μέσω της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων, έχουν επιδείξει κατά κύριο λόγο 

η Citibank, η οποία έχει ήδη 13 υποκαταστήματα, η Midland Bank, η οποία 

έχει 2 υποκαταστήματα και έχει πάρει έγκριση για ίδρυση 5 νέων μέχρι τα 

τέλη του 1990, η National Westminster Bank, η οποία έχει 4 υποκαταστήμα

τα και δημιουργεί 5 νέα σε διάφορες περιοχές της χώρας1, και η Barclays 

Bank, η οποία έχει ήδη 5 υποκαταστήματα και σχεδιάζει περαιτέρω 

επέκταση. 

Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί επίσης η επικείμενη είσοδος στην 

ελληνική αγορά νέων ξένων τραπεζών, όπως η γερμανική Bayerische 

Vereinbank, η οποία μετέτρεψε το Γραφείο Αντιπροσωπείας που είχε στην 

Αθήνα σε πλήρες υποκατάστημα, καθώς και η ίδρυση νέων ελληνικών 

τραπεζών, στις οποίες συμμετέχουν και ξένες τράπεζες, όπως η Δωρική 

Τράπεζα (Dorian Bank), η Interbank και η Τράπεζα Χίου. 

Η ίδρυση της Δωρικής Τράπεζας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1674/22-2-

1990 ΠΔΤΕ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα είναι 2,2 δισ. δρχ. και θα 

καταβληθεί εξολοκλήρου σε μετρητά με εισαγωγή και δραχμοποίηση 

συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου. Κύριος μέτοχος είναι η 

εταιρεία "Dorian Hellenic Holdings S.A." η οποία έχει έδρα το Λουξεμβούρ

γο. Οποιαδήποτε μεταβολή των μετόχων αυτής της εταιρείας θα πρέπει να 

γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα σε μία τριετία από την 

έναρξη λειτουργίας της τράπεζας: (α) θα έχει πραγματοποιηθεί συμμετοχή 

κατά ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της από άλλη εμπορική τράπεζα 

και (β) θα έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής των μετοχών της τράπεζας στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αφού θα έχουν τηρηθεί όλες οι αναγκαίες για 

το σκοπό αυτόν προϋποθέσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής της τράπεζας 

1. Βλέπε Η Καθημερινή (25-1-1990), σελ. 11. 
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συμμετέχει ήδη με ποσοστό 30% η Bank of Scotland . 

Στην Interbank μετέχει κατά 98% η υπό γαλλικό κρατικό έλεγχο 

τράπεζα "Banque Worms", του ομίλου UAP (Union des Assurances de Paris, 

μετόχου της ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican). Η Interbank θα 

δραστηριοποιηθεί ως γενική τράπεζα. Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει με 

πέντε υποκαταστήματα (δύο στην Αθήνα και τρία στη επαρχία). Το δεύτερο 

χρόνο θα δημιουργήσει άλλα πέντε υποκαταστήματα και τον τρίτο άλλα 

τέσσερα. Τμήμα της νέας τράπεζας θα εξειδικευτεί στις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, στην εισαγωγή επιχειρήσεων στο χρηματιστή

ριο κ.λπ.2 

Η Τράπεζα Χίου επανέρχεται σε λειτουργία μετά από πενήντα έτη 

αδράνειας. Η επωνυμία της επωλήθη από την Εθνική Τράπεζα σε ιδιωτικά 

συμφέροντα και αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία της από το Δεκέμβριο 

του 1990. Στόχος της είναι να ανοίξει 12 υποκαταστήματα τα επόμενα 

χρόνια, να εγκαταστήσει έναν υψηλής στάθμης, τελευταίου τύπου, τεχνολο

γικό εξοπλισμό και να αναπτύξει δραστηριότητα στους τομείς της 

προσέλκυσης των αποταμιεύσεων του κοινού και της καταναλωτικής 

πίστης^. 

Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αξιοσημείωτη η ραγδαία επέκταση 

της Barklays Bank στην Ισπανία όπου ήδη διαθέτει 120 υποκαταστήματα, τα 

50 από τα οποία εγκαταστάθηκαν μέσα στο 1988. Παρόλα αυτά, η Barklays 

θεωρεί ότι το δίκτυο των υποκαταστημάτων της στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

είναι ακόμα αρκετό να καλύψει τις ανάγκες της 4 . Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι ξένες τράπεζες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να 

1. Βλέπε Kerin Hope (August 1990), σελ. 56. 
2. Βλέπε Β. Δάνος (12-11-1989). 
3. Βλέπε S. Papageorgiou (August 1990), σελ. 60. 
4. Βλέπε Banking World (October 1988) σελ. 24 και W. Chislett (January 

1989). 
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ιδρύσουν μόνο τρία υποκαταστήματα στην Ισπανία, εκτός αν αγοράσουν το 

δίκτυο υποκαταστημάτων μιας άλλης τράπεζας. Αυτό το τελευταίο όμως 

είναι πολύ δύσκολο γιατί οι Ισπανοί τραπεζίτες έχουν συμφωνήσει μεταξύ 

τους να μην πωλήσει κανένας σε ξένη τράπεζα. Η Barkleys μπήκε στην 

ισπανική αγορά από το 1981, όταν αγόρασε μια προβληματική τράπεζα, την 

Banco de Valladolid. Από τότε έχει τριπλασιάσει τα υποκαταστήματα που 

αγόρασε1. Επεκτατική πολιτική στην ισπανική αγορά, μέσω της ίδρυσης 

υποκαταστημάτων, ακολουθεί και η Lloyds Bank, η οποία εισήλθε στην 

ισπανική αγορά το 1916 αποφεύγοντας έτσι τον περιορισμό των τριών 

υποκαταστημάτων^. 

6.2.3. Επέκταση μέσω της συγχώνευσης ή εξαγοράς τραπεζών άλλων 

χωρών 

Η επέκταση των ευρωπαϊκών τραπεζών μέσω της συγχώνευσης ή 

εξαγοράς τραπεζών άλλων χωρών-μελών έχει ήδη καταστεί μια από τις 

πιο διαδεδομένες μεθόδους διείσδυσης σε νέες αγορές, στα πλαίσια των 

προσαρμογών στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται με την προώθηση των 

διαδικασιών για τη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς 3. 

1. Βλέπε W. Chislett (January 1989). 
2. Βλέπε W. Chislett (January 1989). 
3. Από νομική άποψη διακρίνονται πολλοί τύποι συγχωνεύσεων και 

ενοποιήσεων επιχειρήσεων. Δύο κύριες μορφές είναι οι συγχωνεύσεις και 
οι εξαγορές (mergers & acquisitions ή Μ&Α). Από λογιστική άποψη 
διακρίνονται επίσης η αγορά (purchase) και η ένωση συμφερόντων (pooling 
of interests). Συγχώνευση (merger) είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που 
οδηγεί στη δημιουργία μιας οικονομικής μονάδας από δύο ή περισσότερες 
προηγούμενες. Ένωση συμφερόντων είναι η συνένωση δύο επιχειρήσεων 
του αυτού περίπου μεγέθους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε στις δραστηριότητες 
που αναπτύσσουν στη συνέχεια, η ταυτότητα των δύο επιχειρήσεων 
διατηρείται σε σημαντικό βαθμό. Αγορά είναι η απόκτηση μιας πολύ 
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Η μέθοδος αυτή επέκτασης των ευρωπαϊκών τραπεζών μέσα στην 

ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παρουσιάζει ορισμένα 

σημαντικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν πιο πρόσφορη μέθοδο 

επέκτασης, ιδιαίτερα στους τομείς των παραδοσιακών τραπεζικών 

εργασιών. Τα κυριότερα από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι: 

- Η δυνατότητα που παρέχει για άμεση διείσδυση της επεκτεινόμενης 

τράπεζας στην αγορά στόχο. Στην πραγματικότητα, πολλές μεγάλες 

ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει τη διαδικασία της εξαγοράς 

τραπεζών σε συγκεκριμένες χώρες στις οποίες θέλουν να είναι στέρεα 

εγκατεστημένες όταν και τα τελευταία εμπόδια στα σύνορα θα έχουν 

καταργηθεί. 

μικρότερης επιχείρησης που απορροφάται από την επιχείρηση που την 
εξαγοράζει. Στην περίπτωση των εξαγορών, όταν μια επιχείρηση επιδιώκει 
να αποκτήσει τον έλεγχο μιας άλλης, η πιο συνηθισμένη διαδικασία που 
ακολουθείται είναι η ακόλουθη: Η πρώτη ζητά κατά κανόνα την έγκριση της 
συγχώνευσης από τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρη-
σης-στόχου. Αυτό γίνεται συνήθως στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα 
μέλη της διοίκησης κατέχουν σημαντικά ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου 
της επιχείρησης. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι η επιχείρηση που 
επιδιώκει την εξαγορά μιας άλλης, να στείλει στο διοικητικό συμβούλιο της 
επιχείρησης-στόχου επιστολή, με την οποία να αναγγέλλει την πρόταση 
εξαγοράς και να ζητά από τα μέλη να πάρουν γρήγορα μια απόφαση σχετικά 
με την προσφορά. Αν η έγκριση δεν δοθεί, τότε η πρώτη επιχείρηση μπορεί 
να απευθυνθεί άμεσα στους μετόχους υποβάλλοντας τους μια προσφορά 
(tender offer), δηλαδή ζητώντας τους να ανταλλάξουν ή να προσφέρουν τις 
μετοχές τους σε μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία κατά κανόνα είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την τιμή που διαμορφώνεται στη συγκεκριμένη περίοδο 
στην αγορά (εχθρική εξαγορά). Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει αν τα 
διοικητικά στελέχη κατέχουν ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου που τους 
επιτρέπουν τη διατήρηση του ελέγχου. Αν η εχθρική εξαγορά επιτύχει, τότε 
είναι προφανές ότι η θέση των διοικητικών στελεχών της εξαγοραζόμενης 
επιχείρησης καθίσταται επισφαλής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε 
το Κεφάλαιο 3 της παρούσας μελέτης. Βλέπε επίσης J.F. Weston & E.F. 
Brigham (1986), σελ. 754. 
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- Η δυνατότητα που παρέχει για την εξασφάλιση μιας συγκεκριμένης 

πελατείας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την περαιτέρω 

επέκταση της τράπεζας. Οι τοπικοί αποταμιευτές και καταναλωτές 

επιθυμούν τη σιγουριά της γνωστής τους εγχώριας τράπεζας για τη 

διενέργεια των συναλλαγών τους και για την τοποθέτηση των αποταμιεύσε

ων τους. Αυτή η σιγουριά δεν χάνεσαι αν απλώς αλλάξει η διοίκηση και η 

ιδιοκτησία της τράπεζας. Ο άνθρωπος με τον οποίο συναλλάσσονται οι 

πελάτες είναι ο αρμόδιος διευθυντής του υποκαταστήματος της περιοχής 

τους, ο οποίος παραμένει στη θέση του και με τη νέα διοίκηση, αν μέχρι 

σήμερα έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Το υποκατάστημα βέβαια μπορεί 

σταδιακά να ενισχυθεί από τη νέα διοίκηση και με νέα εξειδικευμένα 

στελέχη για να προωθηθούν οι επεκτατικοί στόχοι της τράπεζας για την 

προσέλκυση νέων πελατών, για την προσφορά νέων προϊόντων και, τέλος, 

για την κατάκτηση νέων αγορών1. 

- Η δυνατότητα που παρέχει για την εξασφάλιση μιας σχετικά φτηνής 

βάσης χρηματοδότησης των επεκτατικών δραστηριοτήτων της τράπεζας 

μέσω της προσέλκυσης καταθέσεων. 

Η είσοδος των ξένων τραπεζών στην ελληνική αγορά, μέσω της 

συγχώνευσης με μια ελληνική τράπεζα ή μέσω της εξαγοράς ελληνικών 

τραπεζών, θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ δύσκολη κυρίως εξαιτίας της 

συγκεκριμένης μετοχικής δομής που χαρακτηρίζει τα ελληνικά τραπεζικά 

ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα: Από τις 12 ελληνικές εμπορικές τράπεζες, οι 

10 είναι ουσιαστικά κάτω από κρατικό έλεγχο. Από τις υπόλοιπες δύο, η μία 

(η Τράπεζα Πίστεως) είναι ιδιωτική με έναν κυρίαρχο μέτοχο ο οποίος 

ελέγχει γύρω στο 25%-30% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 

ανήκει κατά 50% σε 13.000 μετόχους, εκ των οποίων κανένας δεν κατέχει 

μερίδιο μεγαλύτερο του 1%, και κατά 15% σε θεσμικούς επενδυτές, 

1. Βλέπε E. Davis & Carol Smales (1989), σελ. 102. 
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Έλληνες και ξένους . Η Τράπεζα Εργασίας είναι "πολυμετοχική". Ο 

αριθμός των μετόχων της αυξήθηκε από 8.545 στις 31-12-1988 σε 11.594 στις 

31-12-1989. Κανείς μέτοχος της δεν ελέγχει μέχρι σήμερα πάνω από το 3% 

του κεφαλαίου της 2. 

Με τα σημερινά δεδομένα, η ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών, 

και πολύ περισσότερο η εξαγορά τους από ξένες τράπεζες, δεν φαίνεται να 

μπορεί να προωθηθεί γρήγορα, παρά το γεγονός ότι αυτό έχει προβληθεί 

σαν αναγκαίο κυρίως από τους σημερινούς διοικητές αυτών των τραπεζών. 

Εκείνο που θα μπορούσε ίσως να εξεταστεί είναι μόνο η "συμμετοχή" ξένων 

τραπεζών στο κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών, κάτι που συμβαίνει ήδη και 

σήμερα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Ιονικής Τράπεζας, η οποία 

το 1988 ζήτησε να της επιτραπεί η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και 

η απόκτηση σημαντικής συμμετοχής σε αυτό από μια ιταλική τράπεζα. Η 

υπόθεση δεν προχώρησε, κυρίως λόγω των σοβαρών αντιρρήσεων που 

πρόβαλε η Εμπορική Τράπεζα η οποία έχει κάτω από τον έλεγχο της την 

Ιονική. Το θέμα όμως παραμένει ανοικτό, ιδιαίτερα σήμερα που οι τράπεζες 

του Δημοσίου έχουν μεγάλη ανάγκη από νέα ίδια κεφάλαια τα οποία δεν 

είναι δυνατό να τους παρασχεθούν από το κράτος ή από τους άλλους 

μετόχους. Η συμμετοχή ξένων τραπεζών στα κεφάλαια τους θα μπορούσε 

επίσης να έχει και άλλα σημαντικά οφέλη για τις ελληνικές τράπεζες, όπως 

εισαγωγή τεχνογνωσίας, εξασφάλιση εκτεταμένων δικτύων ανταποκριτών 

στο εξωτερικό, συνεργασία με ξένες τράπεζες σε διάφορους τομείς κ.λπ. 

Ό σ ο ν αφορά τις ιδιωτικές τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα 

πράγματα δεν είναι περισσότερο εύκολα: 

Στην περίπτωση της πολυμετοχικής τράπεζας (Τράπεζα Εργασίας), 

1. Βλέπε τον Ισολογισμό της Τράπεζας Πίστεως για τα έτη 1988 και 
1989. Βλέπε επίσης Γ.Σ. Κωστόπουλος (8 Ιουνίου 1990), Το Βήμα. 

2. Βλέπε την Έκθεση και Ισολογισμό της Τράπεζας Εργασίας για το 
έτος 1989. 
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στην οποία το ποσοστό συμμετοχής των κυριότερων μετόχων στο μετοχικό 

κεφάλαιο είναι μικρότερο του 3%, είναι πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, να 

συγκεντρώσει κάποιος μέσω του χρηματιστηρίου μια "σημαντική συμμετο

χή", τέτοια ώστε να μπορεί να ελέγχει την τράπεζα. Η ανακοίνωση ή η 

διαπίστωση της πρόθεσης για εξαγορά μεγάλου αριθμού μετοχών από 

κάποιον ενδιαφερόμενο για τον έλεγχο της τράπεζας, είναι αναπόφευκτο ότι 

θα αυξήσει σημαντικά τις τιμές των μετοχών, πράγμα που μπορεί να 

καταστήσει τελικά την εξαγορά πολύ ακριβή ή και ασύμφορη . Επίσης η 

εχθρική εξαγορά (αν δηλαδή δεν συμμετέχει στην όλη προσπάθεια η 

παρούσα διοίκηση της τράπεζας) μπορεί να έχει και άλλα αρνητικά 

αποτελέσματα για τον αγοραστή, αφού ενδεχομένως θα βρει αντίθετους τη 

διοίκηση και το προσωπικό της τράπεζας. Όλα αυτά όμως είναι συνηθισμέ

νη υπόθεση στο εξωτερικό και για όλα μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες 

λύσεις, αν πραγματικά υπάρχει η πρόθεση σε μια τράπεζα του εξωτερικού 

να εξαγοράσει τη συγκεκριμένη ελληνική τράπεζα. 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κάποιος κυρίαρχος μέτοχος, 

ο οποίος μπορεί να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η εξαγορά μπορεί να 

1. Ή δ η η προοπτική της εξαγοράς της Τράπεζας Εργασίας από ξένα 
συμφέροντα έχει συμβάλει, μαζί με άλλους παράγοντες, στη σημαντική 
αύξηση της τιμής της μετοχής της, από 6.000 δρχ. περίπου το Φεβρουάριο 
του 1989, σε 50.000 δρχ. περίπου στα τέλη Αυγούστου 1990. Το ερώτημα 
είναι αν και μετά από αυτή την εξέλιξη, η μετοχή της Τράπεζας Εργασίας 
μπορεί να θεωρηθεί ελκυστική για τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα 
οποία ενδιαφέρονται να μπουν στην ελληνική αγορά. Ανάλογη εξέλιξη 
σημειώθηκε και στην περίπτωση των άλλων ελληνικών τραπεζών. Χαρακτη
ριστική είναι η περίπτωση της ΕΤΕΒΑ, θυγατρικής της Εθνικής, στην οποία 
είχε συμφωνηθεί κάποια σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο 
από κάποια γαλλική τράπεζα, όταν η μετοχή της κυμαινόταν γύρω στις 
10.000 δρχ. Μέσα όμως σε λίγες ημέρες, στο διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 
1990, η μετοχή της τράπεζας αυτής ξεπέρασε τις 20.000 χιλ. δρχ., με 
συνέπεια η συμφωνία που επρόκειτο να συναφθεί να ναυαγήσει. 
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είναι εχθρική ή φιλική προς αυτό τον κυρίαρχο μέτοχο. Τα υπόλοιπα 

προβλήματα είναι τα ίδια όπως στην προηγούμενη περίπτωση. 

Η κινητικότητα που παρατηρήθηκε μέχρι σήμερα στον τομέα των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών στην Κοινότητα δεν 

ήταν εντυπωσιακή: 

Η πιο σημαντική εξαγορά που πραγματοποιήθηκε ήταν εκείνη της 

θυγατρικής της Bank of America στην Ιταλία, μεγέθους 100 υποκαταστημά

των, η οποία εξαγοράστηκε από την Deutsche Bank. Η ίδια τράπεζα 

προσπάθησε το 1988 να αγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών της Banco 

Commercial Transantlatico στην Ισπανία, χωρίς όμως επιτυχία εξαιτίας της 

άρνησης της Τράπεζας της Ισπανίας να της επιτρέψει να αναλάβει τον 

πλήρη έλεγχο της υπό συζήτηση τράπεζας. Μετά από αυτό, η Deutsche 

Bank προσπάθησε να αποκτήσει τον έλεγχο της εν λόγω τράπεζας 

αγοράζοντας "από την πίσω πόρτα" ένα μεγάλο πακέτο μετοχών. Αλλά και 

πάλι υπήρξε έντονη αντίδραση από την Τράπεζα της Ισπανίας, με αποτέλε

σμα να αναγκαστεί η Deutsche Bank να καταθέσει το πακέτο των μετοχών 

στην Κεντρική Τράπεζα και να υποχρεωθεί να μην το χρησιμοποιήσει πριν 

από το 19921. Εκτός από τα πιο πάνω, η Deutsche Bank έχει αγοράσει 

πολλές μικρότερες τράπεζες στην Ολλανδία, την Πορτογαλία και την 

Αυστρία. Τελευταία επιδιώκει να μπει δυναμικά στην αγορά του City του 

Λονδίνου, κάνοντας προσφορά αξίας 1,5 δισ. δολ. για την εξαγορά μιας 

μεγάλης επενδυτικής τράπεζας, της Morgan Grenfell, η οποία προσφορά 

έγινε αποδεκτή 2. Τέλος, η Deutsche Bank δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της να 

μπει δυναμικά και στη γαλλική αγορά. Με αυτές τις επεκτατικές επιχειρή

σεις, η Deutsche Bank μετατρέπεται σε μια μεγάλη δύναμη στην ευρωπαϊκή 

αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ μέχρι πρόσφατα βασιζόταν σε 

1. Βλέπε W. Chislett (January 1989). 
2. Βλέπε Banking World (December 1989), σελ. 10. 
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πολύ μεγάλο βαθμό στην εγχώρια γερμανική αγορά. 

Μια άλλη τράπεζα που επεκτείνεται δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά 

είναι η Credit Lyonnais της Γαλλίας, η οποία έχει ήδη αγοράσει τα 

υποκαταστήματα της Chase Manhattan στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και 

έχει αυξήσει τη συμμετοχή της στην ιταλική τράπεζα Credito Bergamasco. 

Η Midland Bank της Αγγλίας αγόρασε την ιταλική τράπεζα Euromobi-

liare. 

Τέλος, η γερμανική Commerzbank αγόρασε τμήμα των μετοχών της 

Banco Hispano Americano και η Dresdner Bank επιδιώκει να προχωρήσει 

σε μια "πρόσφορη" αγορά στην Ιταλία. 

Παράδειγμα εξαγοράς για διείσδυση σε μια ξένη τραπεζική αγορά από 

ένα μη τραπεζικό ίδρυμα, είναι αυτή που πραγματοποίησε η αγγλική 

κτηματική τράπεζα Abbey National στην Ισπανία. Αγόρασε μια τράπεζα 

κοινού επιχειρηματικού κεφαλαίου (joint venture), την οποία είχαν ιδρύσει 

από κοινού ισπανικές χρηματιστηριακές εταιρείες και μια ελβετική 

ασφαλιστική εταιρεία. Η νέα θυγατρική που δημιουργήθηκε, η Abbeycor 

National Hipotecario, θα αποτελέσει μια αυτόνομη τραπεζική επιχείρηση 

στην ισπανική αγορά, η οποία θα παρέχει χρηματοδοτικές υπηρεσίες σε 

εγχώριους κατοίκους για εγχώριες αγορές. Δεν θα είναι δηλαδή απλώς ένα 

υποκατάστημα το οποίο θα χρηματοδοτεί Άγγλους κατοίκους για αγορά 

εξοχικών κατοικιών στην Ισπανία. Η θυγατρική της Ισπανίας δεν προσφέρει 

όλες τις νέες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την Abbey National 

στην Αγγλία. Επιδιώκει όμως την εισαγωγή και την πώληση στην ισπανική 

αγορά των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Έ χ ε ι τη δυνατότητα 

•να εξελιχθεί σε μεγάλη δύναμη στην τραπεζική αγορά της Ισπανίας, 

ιδιαίτερα αν προωθήσει τις δραστηριότητες της και στην πλευρά της 

προσέλκυσης αποταμιεύσεων (καταθέσεων) και όχι μόνο στην πλευρά του 
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δανεισμού . 

Εκτός από τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχουν 

σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και προσπάθειες συνδυασμού των δραστηριο

τήτων δύο τραπεζών μέσω της μεθόδου της ανταλλαγής μετοχών. Πιο 

συγκεκριμένα, η General Bank of Belgium και η Amsterdam-Rotterdam 

(Amro) Bank of Netherlands προσπάθησαν να προωθήσουν ένα φιλόδοξο 

σχέδιο συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής μετοχών στις διεθνείς τους 

δραστηριότητες. Ο συνδυασμός των δύο αυτών τραπεζών θα μπορούσε να 

αποτελέσει τον έκτο σε μέγεθος τραπεζικό όμιλο της Ευρώπης. Η 

συμφωνία προέβλεπε τη δημιουργία μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου, την Tuba 

Holding, με έδρα το Άμστερνταμ, η οποία θα ήταν ιδιοκτησία και των δύο 

τραπεζών και θα αποκτούσε συμμετοχή 9,9% στο μετοχικό κεφάλαιο των 

δύο τραπεζών. Αυτή η συμμετοχή θα αυξανόταν σταδιακά στο 25% μέσα σε 

τρία έτη. 

Τελικά όμως, οι δυσκολίες, οι οποίες ακόμα και σήμερα υπάρχουν στις 

διαδικασίες συγχώνευσης δύο εταιρειών διαφορετικών εθνικοτήτων, 

αποδείχτηκαν αξεπέραστες στην πιο πάνω περίπτωση. Το Σεπτέμβριο του 

1989 ανακοινώθηκε η ακύρωση της συμφωνίας . 

Πιο ε π π ηχημένη φαίνεται να είναι η προσπάθεια διασύνδεσης της 

Royal Bank of Scotland με την Banco Santander της Ισπανίας. Οι δύο 

τράπεζες συνδέθηκαν το 1988 με μια συμμαχία για την κοινή προώθηση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατηρώντας όμως 

την ανεξαρτησία τους ως αυτόνομες τράπεζες. Για να επισφραγιστεί η 

συνεργασία και για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια διάρκεια της, συμφωνή

θηκε η ανταλλαγή μετοχών. Η κάθε τράπεζα απέκτησε το 2,5% των μετοχών 

1. Βλέπε E. Davis & Carol Smales (1989), σελ. 109. 
2. Βλέπε Banking World (April 1988), σελ. 23 και Banking World 

(October 1989), σελ. 12. 
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της άλλης, με προοπτική αυτό το ποσοστό να φτάσει το 5% . 

Τέλος, τέσσερις ευρωπαϊκές τράπεζες, η Commerzbank της Δυτικής 

Γερμανίας, η Credit Lyonnais της Γαλλίας, η Banco di Roma της Ιταλίας και 

η Banco Hispano Americano (ΒΗΑ) της Ισπανίας, προσπάθησαν να ιδρύσουν 

το λεγόμενο Europartners Group, με στόχο την προώθηση της διασυνορια

κής συνεργασίας τους στην Ευρώπη. Το γεγονός όμως ότι η Credit 

Lyonnais και η Banco di Roma εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από 

κρατικό έλεγχο, έχει αποτελέσει ανασταλτικό στοιχείο στην προσπάθεια 

προώθησης της συνεργασίας τους με τις δύο άλλες τράπεζες, ιδιαίτερα 

στον τομέα της ανταλλαγής μετοχών ο οποίος επρόκειτο να αποτελέσει το 

βάθρο όπου θα στηριζόταν αυτή η συνεργασία. Έτσι, η συνεργασία μέχρι 

σήμερα έχει προχωρήσει ουσιαστικά μόνο μεταξύ της γερμανικής και της 

ισπανικής τράπεζας. Τον Ιούλιο του 1989 η ΒΗΑ απέκτησε το 5% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Commerzbank, ενώ η γερμανική τράπεζα ήδη 

κατέχει το 10% των μετοχών της ΒΗΑ2. 

Μια πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη τα τελευταία δύο έτη (1988-1989), ήταν 

η εξαγορά από μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες σημαντικών ασφαλιστικών 

εταιρειών, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και στον τομέα 

προσφοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών. Μια από τις πιο σημαντικές 

συμφωνίες σε αυτό τον τομέα ήταν η εξαγορά από τη γαλλική χρηματοπι

στωτική εταιρεία χαρτοφυλακίου Compagnie Financière de Suez (Indosuez) 

της γαλλικής ασφαλιστικής εταιρείας Compagnie Industrielle, η οποία είναι 

ιδιοκτήτρια του Groupe Victoire που έχει θυγατρικές τρεις αρκετά μεγάλες 

ασφαλιστικές εταιρείες στη Γερμανία. Έτσι, με αυτή την εξαγορά η 

Indosuez καταφέρνει να μπει με αξιώσεις στην εξαιρετικά κερδοφόρα 

1. Βλέπε Banking World (November 1988), σελ. 15 και Banking World 
(October 1989), σελ. 17-18. 

2. Βλέπε E. Davis & Carol Smales (1989), σελ. 100 και Banking World 
(August 1989), σελ. 18. 
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γαλλική ασφαλιστική αγορά και από την άλλη, αποκτά μια πολύτιμη 

πρόσβαση στη μεγάλη γερμανική αγορά, όπου μπορεί να πωλεί όχι μόνο 

ασφαλιστικές υπηρεσίες, αλλά και τις άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται κάτω από τον 

έλεγχο της 1 . Μια άλλη σημαντική αγορά ασφαλιστικής εταιρείας από μια 

εμπορική τράπεζα είναι αυτή της αγγλικής Abbey Life από τη Loyds Bank . 

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί η ανταλλαγή μετοχών ανάμεσα στη 

μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Γαλλίας, την Bank Nationale de Paris 

(BNP), και στη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας αυτής, την 

Union des Assurances de Paris (UAP). Οι δύο αυτοί μεγάλοι χρηματοπιστω

τικοί οργανισμοί επιδιώκουν να προωθήσουν στενή συνεργασία μεταξύ τους 

στους τομείς της προσφοράς ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία τους με την απόκτηση μεριδίων 

ο ένας στο μετοχικό κεφάλαιο του άλλου της τάξεως του 5%-10%3. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, θα πρέπει καταρχήν να αναφερθεί το 

γεγονός ότι οι μεγάλες τράπεζες έχουν ως θυγατρικές ασφαλιστικές 

εταιρείες, τις εργασίες των οποίων προωθούν, πολλές φορές με μέσα που 

αντίκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4. 

Επίσης ανακοινώθηκε πρόσφατα η ίδρυση ασφαλιστικής εταιρείας από την 

Allianz A.G. Holding A.B., σε συνεργασία με την Τράπεζα Εργασίας. 

Στόχος του γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου, είναι η πώληση των ασφαλιστι

κών του προϊόντων στην Ελλάδα, μέσω των 53 υποκαταστημάτων της 

Τράπεζας Εργασίας, καθώς και από τη νέα εταιρεία πρακτόρευσης που 

1. Βλέπε Banking World (October 1989), σελ. 12 και The Economist 
(January 20, 1990). 

2. Βλέπε Banking World (November 1988Ü), σελ. 15. 
3. Βλέπε Banking World (April 1989), σελ 24. Βλέπε επίσης Samantha 

Laurie (September 1989), σελ 51. 
4. Βλέπε Γ. Ζαββός (1989), σελ. 327. 
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σχεδιάζεται να δημιουργηθεί . 

6.2.4. Επέκταση μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεσμών με 

τράπεζες άλλων χωρών2 

Μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος διείσδυσης στις αγορές άλλων 

χωρών-μελών της Κοινότητας, είναι αυτή της ανάπτυξης επιχειρηματικών 

"δεσμών" με ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα σταθερά στις 

αγορές στόχους και έχουν ήδη αναπτύξει σε αυτές μια σημαντική πελατεια

κή βάση. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην προσπάθεια για εκμετάλλευση 

των διαφορετικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν τα συνεργα

ζόμενα ιδρύματα. 

Έ χ ε ι χρησιμοποιηθεί τελευταία στην αγορά ενυπόθηκων κτηματικών 

δανείων της Μεγάλης Βρετανίας. Με τη χρησιμοποίηση της, ξένα χρηματο

πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία δεν διαθέτουν δικά τους δίκτυα υποκαταστη

μάτων στην αγγλική αγορά (για να είναι σε θέση να πλησιάσουν τους 

πελάτες), έχουν καταφέρει να μπουν σε αυτή την αγορά με τη συνεργασία 

εγχώριων ιδρυμάτων. 

Για να γίνει κατανοητή η μέθοδος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

διαδικασία παραχώρησης ενός ενυπόθηκου κτηματικού δανείου διανύει τρεις 

φάσεις: Πρώτη είναι η φάση της εξεύρεσης του πελάτη και της πώλησης 

του δανείου. Δεύτερη, η φάση της διαχείρισης του δανείου, και τρίτη η φάση 

της διατήρησης του δανείου ως περιουσιακού στοιχείου στον ισολογισμό 

ενός ιδρύματος . 

Τα ξένα τραπεζικά ιδρύματα δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα στον τομέα 

1. Βλέπε ΕΞΠΡΕΣ (31-1-1990). 
2. Βλέπε D. Llewellyn (February 1989), σελ. 31. 
3. Η ανάλυση αυτή έχει σχέση με την τεχνική της τιτλοποίησης 

(securitization) η οποία αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3. 
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της εξεύρεσης των πελατών και της πώλησης των δανείων σε αγορές εκτός 

της χώρας καταγωγής τους, ακριβώς γιατί δεν διαθέτουν το κατάλληλο 

δίκτυο υποκαταστημάτων. Αλλά τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 

κάθε χώρα διαθέτουν τέτοια δίκτυα. Στην περίπτωση της Αγγλίας, οι 

κτηματικές τράπεζες (Building Societies) διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα 

υποκαταστημάτων, εξειδικευμένα στην παροχή κτηματικών δανείων. Από την 

άλλη μεριά, πολλά ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα στον τομέα της διατήρησης των δανείων στον ισολογισμό τους 

ως περιουσιακών στοιχείων. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να προσελκύσουν 

φτηνά κεφάλαια και αναζητούν κατάλληλους τρόπους για να τα τοποθετή

σουν. 

Έτσι, η στρατηγική που ακολουθούν για να διεισδύσουν στις ξένες 

αγορές είναι να εκμεταλλευτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουν, 

αφήνοντας στα συνεργαζόμενα ιδρύματα τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν 

το δικό τους. Τα ξένα ιδρύματα επομένως χρηματοδοτούν ένα ενυπόθηκο 

κτηματικό δάνειο το οποίο έχει παραχωρηθεί από μια βρετανική κτηματική 

τράπεζα. Η τελευταία καταλήγει να πληρώνεται μόνο με μια προμήθεια για 

τη συμβολή της στην παραχώρηση του δανείου. 

Η πιο πάνω τακτική χρησιμοποιήθηκε μεταξύ της Skipton Building 

Society και της Société Générale of France. Η πρώτη τράπεζα θα πωλεί 

ενυπόθηκα δάνεια στην αγγλική αγορά για λογαριασμό της δεύτερης. Η 

γαλλική τράπεζα θα διαθέτει τα κεφάλαια στην αγγλική κτηματική εταιρεία 

για την παραχώρηση αυτών των δανείων μέσω του δικτύου υποκαταστημάτων 

της και η πρώτη θα πληρώνει στη δεύτερη μια προκαθορισμένη προμήθεια 

για τη συμβολή της στην όλη διαδικασία. 

Στην πράξη, δοθέντος ότι η επέκταση μέσω της ίδρυσης από την αρχή 

ενός δικτύου υποκαταστημάτων είναι πολύ δαπανηρή υπόθεση, η πιο πάνω 

μέθοδος αναμένεται να αποδειχτεί μια από τις κύριες συνέπειες της 2ης 

Τραπεζικής Οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοιοι δεσμοί και κοινές 
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επιχειρηματικές δραστηριότητες (joint ventures) αναμένεται να αποδειχτούν 

πολύ συνηθισμένες πρακτικές μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

εγκατεστημένων σε διαφορετικές χώρες. Ξένα ιδρύματα θα διακρατούν 

στους ισολογισμούς τους χρηματικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα 

έχουν προωθηθεί και θα βρίσκονται κάτω από τη διαχείριση εγχώριων 

ιδρυμάτων. Αυτός θα είναι ένας κυρίαρχος τρόπος μέσω του οποίου τα ξένα 

ιδρύματα θα αποκτούν πρόσβαση στους πελάτες στην εγχώρια αγορά, χωρίς 

να είναι αναγκασμένα να υφίστανται το τεράστιο κόστος της ίδρυσης 

ξεχωριστού δικτύου δικών τους υποκαταστημάτων. 

6.3. Η ενοποίηση της αγοράς και η τάση για εξίσωση των τιμών των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: Επιπτώσεις στην οικονομική 

ευημερία 

Θεωρητικά, αν σε κάποιο κράτος η τιμή προσφοράς των χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών είναι υψηλή, ή το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών 

πολύ περιορισμένο, αυτό θα έπρεπε να προσελκύσει τον ανταγωνισμό είτε 

μέσω της εισόδου και της άμεσης εγκατάστασης στην εγχώρια αγορά ξένων 

ιδρυμάτων, είτε μέσω της ικανοποίησης των αναγκών των δανειζομένων και 

των αποταμιευτών (επενδυτών) σε ξένες αγορές, με πιο αποδοτικούς όρους. 

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις διάφορες αγορές θα έπρεπε να εξισώνει την 

τιμή και το επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Οι πιο αποδοτικοί 

παραγωγοί θα έπρεπε να είχαν το συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο της 

αγοράς, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους ή τη χώρα εγκατάστασης 

τους. 

Στην πράξη όμως, μέχρι σήμερα οι τιμές των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπως διαφέρει και το εύρος των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, γιατί η ανταγωνιστική διαδικασία παρεμποδίζε

ται από τους συναλλαγματικούς περιορισμούς και από το υψηλό κόστος 
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εισόδου των ξένων ιδρυμάτων στις επιμέρους εθνικές αγορές. Ιδιαίτερα σε 

αγορές όπως η ελληνική, το κόστος εισόδου ξένων ιδρυμάτων είναι πολύ 

υψηλό, λόγω των υψηλών απαιτήσεων για αρχικά ίδια κεφάλαια των 

υποκαταστημάτων, λόγω της εφαρμογής της αρχής της οικονομικής ανάγκης 

και, σε κάθε περίπτωση, λόγω της τεράστιας γραφειοκρατίας που υπήρχε 

κατά την έκδοση άδειας ίδρυσης υποκαταστημάτων από τη χώρα υποδοχής. 

Τα ξένα ιδρύματα παρεμποδίζονταν επίσης από το υψηλό κόστος εισόδου 

στην αγορά, λόγω του υψηλού κόστους πληροφόρησης και διενέργειας των 

συναλλαγών σε μια ξένη αγορά, ανεξάρτητα από τους συναλλαγματικούς και 

τους άλλους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν. 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στα επίπεδα παραγωγικότητας και ανάπτυξης των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων των διάφορων χωρών, οι οποίες συνεπάγο

νται μεγάλες αποκλίσεις στο κόστος παραγωγής των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στις διάφορες χώρες και στο βαθμό εξυπηρέτησης των τελικών 

και των ενδιάμεσων καταναλωτών, αυτό δεν οδηγεί στην έξοδο από την 

αγορά των μη ανταγωνιστικών ιδρυμάτων. Δεν οδηγεί σε σημαντική μείωση 

των μεριδίων στην αγορά των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών, ή των χωρών εκείνων των οποίων τα χρηματο

πιστωτικά συστήματα είναι σχετικά λιγότερο αναπτυγμένα. Εμπόδιο σε μια 

τέτοια εξέλιξη μέχρι σήμερα ήταν, όπως τονίστηκε, ο κρατικός παρεμβα

τισμός ο οποίος συνεπάγετο, εκτός από τα πιο πάνω, και: 

- Διαφορετική φορολογική μεταχείριση των τομέων προσφοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις διάφορες χώρες. 

- Διαφορετικές ανταγωνιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουρ

γούσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της κάθε χώρας. Αυτές οι συνθήκες 

προσδιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό από τις πολύπλοκες ρυθμιστικές 

παρεμβάσεις του κράτους, οι οποίες επέβαλαν, εκτός από αυτά που ήδη 

αναφέρθηκαν, και περιορισμούς στις τιμές και στο εύρος των υπηρεσιών που 
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μπορούν να προσφέρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Η επικράτηση μη ανταγωνιστικών συνθηκών σε πολλά χρηματοπιστω

τικά συστήματα επέτρεπε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καλύπτονται (με 

τη δυνατότητα επιβολής αυξημένης τιμής, ή με άμεσες και έμμεσες 

επιδοτήσεις) τα πολύ υψηλά κόστη προσφοράς των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επέτρεπε την επίτευξη από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπερβολικών κερδών. 

Είναι αξιοσημείωτη η περίπτωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη ολιγοπωλιακή διάρθρωση, 

από εξαιρετικά μεγάλη κρατική συμμετοχή και παρέμβαση στις λειτουργίες 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από υψηλό διαχειριστικό κόστος και 

τιμές των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, από αδυναμία 

προσφοράς των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και, τέλος, από 

υψηλά περιθώρια κέρδους για οποιαδήποτε τράπεζα με σύγχρονη οργανωτι

κή δομή και λειτουργία1. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις 

που θα πρέπει να αναμένονται από την απελευθέρωση του συστήματος στο 

διεθνή ανταγωνισμό, τόσο για το ίδιο το σύστημα όσο και για την ελληνική 

οικονομία γενικότερα, δεν μπορεί παρά να είναι σημαντικές. 

Για τους πιο πάνω λόγους παρατηρείται ακόμα και σήμερα το 

φαινόμενο, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη 

διεθνοποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ο κύριος όγκος της 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και της προσφοράς χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών να λαβαίνει χώρα μέσα στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά 

συστήματα μάλλον, πάρα μέσω της διενέργειας διασυνοριακών πράξεων. 

Αυτό σε κάποιο βαθμό σημαίνει ότι οι εθνικοί οργανισμοί προσφοράς αυτών 

των υπηρεσιών εξακολουθούν να απολαμβάνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα

τα κόστους, αποδοτικότητας κ.λπ. Κατά κύριο λόγο όμως, οφείλεται στο 

1. Βλέπε Παναγ. Α. Μπενετάτος (14-9-1989). 
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γεγονός ότι αυτοί οι οργανισμοί εξακολουθούν να απολαμβάνουν κρυφές ή 

φανερές επιδοτήσεις μέσω των πιο πάνω κρατικών ρυθμίσεων και παρεμβά

σεων. 

Θα μπορούσε να υποστηριχτεί, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω, ότι στην 

περίπτωση της εξυπηρέτησης της εγχώριας αγοράς λιανικών χρηματοπι

στωτικών υπηρεσιών, τα εγχώρια ιδρύματα βρίσκονται πράγματι σε 

πλεονεκτική ανταγωνιστική θέση ακόμα και κάτω από συνθήκες ελεύθερου 

ανταγωνισμού. Από την άλλη μεριά όμως, η επικράτηση των εγχώριων 

ιδρυμάτων στις εγχώριες αγορές χονδρικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

όπως συμβαίνει στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών της 

Κοινότητας, μόνο με την ύπαρξη των σημαντικών εμποδίων και των 

ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους μπορεί να εξηγηθεί. Με την 

ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, τα εμπόδια και σε αυτές τις 

χώρες καθίστανται λιγότερο ισχυρά και αυτό αναμένεται να έχει πολύ 

σοβαρές συνέπειες για τα εθνικά χρηματοπιστωτικά τους συστήματα. 

Με την εφαρμογή της 2ης Οδηγίας, οι πιο πάνω ρυθμίσεις και 

παρεμβάσεις καταργούνται οριστικά, πράγμα που σημαίνει ότι τα εγχώρια 

ιδρύματα θα υποχρεωθούν να στηριχτούν αποκλειστικά και μόνο στα δικά 

τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να κρατήσουν τα σημαντικά μερίδια 

που κατέχουν στην εγχώρια αγορά ή για να βγουν με δυναμικό τρόπο στις 

ευρωπαϊκές αγορές. 

Η απελευθέρωση των εθνικών χρηματοπιστωτικών συστημάτων στον 

ευρωπαϊκό και στο διεθνή ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση 

της κίνησης κεφαλαίων, θα δημιουργήσει ισχυρές πιέσεις για ουσιαστική 

ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και, κατά συνέπεια, για εξάλειψη των 

διαφορών που παρατηρούνται μέχρι σήμερα στις τιμές των χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών μεταξύ των διάφορων χωρών και ιδιαίτερα στα πραγματικά 

επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Ο ανταγωνισμός που θα δημιουργηθεί 

μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συστημάτων των διάφορων χωρών, 

463 



θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των τιμών αυτών των υπηρεσιών στις χώρες 

υψηλού κόστους και επιπλέον σε σημαντική διεύρυνση του φάσματος των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, πράγμα που θα συνεπάγεται αξιόλογα οφέλη για 

τους τελικούς και τους ενδιάμεσους χρήστες των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων αυτών των χωρών. Από την άλλη μεριά, εκείνοι οι οποίοι μέχρι 

σήμερα παρήγαγαν και προσέφεραν αυτές τις υπηρεσίες κάτω από συνθήκες 

προστασίας και μονοπωλιακού ανταγωνισμού, θα υποστούν ενδεχομένως 

κάποιο κόστος στη νέα κατάσταση του έντονου ανταγωνισμού και της 

ελεύθερης εισόδου στις επιμέρους αγορές. Για να υπολογιστεί το καθαρό 

όφελος, θα πρέπει από το καταναλωτικό πλεόνασμα να αφαιρεθεί η ζημιά 

που θα υποστούν οι παραγωγοί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που θα 

εκτοπιστούν ενδεχομένως από την αγορά. Θα πρέπει επίσης να υπολογιστεί 

το κόστος προσαρμογής εκείνων των τομέων της οικονομίας οι οποίοι 

μέχρι σήμερα επιβίωναν χάρη στην εξαιρετικά ευνοϊκή μεταχείριση τους 

από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, ίσως ο πιο 

σημαντικός από αυτούς τους τομείς είναι το κράτος1. 

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής για το "κόστος της μη Ευρώ

πης"2, η μείωση του κόστους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τους 

καταναλωτές σε ολόκληρη την Κοινότητα υπολογίζεται ότι μπορεί να 

φτάσει το 22% περίπου κατά μέσον όρο. Το ποσοστό αυτό, το οποίο 

υπολογίζεται υποθέτοντας ότι οι τιμές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

στις χώρες υψηλού κόστους θα πέσουν στα επίπεδα του μέσου όρου των 

τεσσάρων χωρών με το μικρότερο κόστος προσφοράς της κάθε υπηρεσίας, 

θεωρήθηκε από την Επιτροπή σημαντικά υπερτιμημένο για διάφορους 

λόγους. Γι' αυτό στους υπολογισμούς της για το κόστος της μη Ευρώπης, 

1. Βλέπε, για περισσότερες λεπτομέρειες, την υποδιαίρεση 6.6. πιο 
κάτω. 

2. Βλέπε Price Waterhouse (1988). 
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η Επιτροπή υπέθεσε ότι ο μέσος όρος μείωσης των τιμών με την ενοποίηση 

δεν θα ξεπεράσει το 11% κατά μέσον όρο. Με βάση αυτή την υπόθεση, 

υπολογίζονται συνολικά καθαρά μικροοικονομικά οφέλη για την Κοινότητα 

της τάξεως των 22 δισ. ECU. Τα κέρδη αυτά κατανέμονται ως εξής: Βέλγιο 

685 εκατ. ECU, Δανία 4,6 δισ. ECU, Ισπανία 3,2 δισ. ECU, Γαλλία 3,6 δισ. 

ECU, Ιταλία 4,0 δισ. ECU, Λουξεμβούργο 44 εκατ. ECU, Ολλανδία 347 

εκατ. ECU και Μεγάλη Βρετανία 5,1 δισ. ECU 1 . 

6.4. Η διάκριση ανάμεσα στους τομείς χονδρικών και λιανικών 

τραπεζικών υπηρεσιών 

Για να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι συνέπειες από την 

ενοποίηση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς, θα πρέπει να γίνει μια 

σαφής διάκριση ανάμεσα στους τομείς των χονδρικών τραπεζικών υπηρε

σιών και στους τομείς των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών. Η διάκριση αυτή 

είναι απαραίτητη γιατί οι ανταγωνιστικές συνθήκες στους δύο αυτούς τομείς 

διαφέρουν τόσο μέσα σε μια συγκεκριμένη χώρα όσο και μεταξύ διάφορων 

χωρών. 

Στην περίπτωση των χονδρικών εργασιών, οι δοσοληψίες αφορούν πολύ 

μεγάλα ποσά και μια τράπεζα μπορεί να έχει λίγους αλλά ισχυρούς 

οικονομικά πελάτες. Η εγκατάσταση στη χώρα παροχής των υπηρεσιών δεν 

είναι απαραίτητη και γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για εισαγωγές 

και εξαγωγές χονδρικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η προσέλκυση 

πελατών και ο διακανονισμός της παράδοσης των μεγάλων παραγγελιών δεν 

χρειάζονται εκτεταμένα δίκτυα υποκαταστημάτων, αλλά ικανοποιητική 

τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση ανάμεσα στις επιχειρήσεις πελάτες και στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πράγμα που στις αναπτυγμένες χώρες έχει 

1. Βλέπε Price Waterhouse (1988), σελ. 24. 
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επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτές τις χώρες οι ανταγωνιστικές πιέσεις 

στους τομείς των χονδρικών τραπεζικών εργασιών είναι εξαιρετικά έντονες, 

και οι τομείς προσφοράς αυτών των υπηρεσιών είναι ουσιαστικά διεθνοποιη

μένοι. Μια μεγάλη επιχείρηση δανείζεται σήμερα με στόχο την επίτευξη 

του χαμηλότερου κόστους δανεισμού, σε οποιαδήποτε εγχώρια ή διεθνή 

αγορά και σε οποιοδήποτε νόμισμα, συνδυασμένο ή μη με πράξεις swaps, 

options κ.λπ. Δεν περιορίζεται στην εγχώρια αγορά και στα προϊόντα που 

της προσφέρει το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η διεθνής αγορά 

είναι ανοικτή για την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών των 

μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων1. 

Για τους πιο πάνω λόγους, η εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτη

μάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στους τομείς παροχής χονδρικών 

τραπεζικών υπηρεσιών, μπορεί εύκολα να γίνει από τον τόπο της μόνιμης 

εγκατάστασης αυτών των ιδρυμάτων. 

Αντίθετα, ο τομέας των λιανικών τραπεζικών εργασιών ήταν μέχρι 

σήμερα και στις αναπτυγμένες οικονομίες, στενά περιορισμένος στα εθνικά 

συστήματα προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει, 

γιατί παρά τις μεγάλες προόδους στον τομέα της τεχνολογίας, για την 

εξυπηρέτηση του ιδιώτη καταναλωτή και των νοικοκυριών απαιτείται ένα 

εκτεταμένο δίκτυο υποκαταστημάτων, ενώ το μέγεθος των ατομικών 

συναλλαγών είναι πολύ μικρό. Οι οικονοιιίες κλίμακος που πράγματι 

υπάρχουν σε αυτό τον τομέα αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

οικονομίες εξειδίκευσης (economies of specialization) που επίσης 

χαρακτηρίζουν τον τομέα των λιανικών τραπεζικών εργασιών περισσότερο 

από κάθε άλλον. Για τους τοπικούς πελάτες, η ύπαρξη τραπεζικών 

υποκαταστημάτων στην περιοχή τους έχει την ίδια σημασία που έχει και η 

ύπαρξη των τοπικών καταστημάτων άλλων επιχειρήσεων. Αν μια τράπεζα 

1. Βλέπε το Κεφάλαιο 3 της παρούσας μελέτης. 

466 



δεν έχει υποκαταστήματα στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν μπορεί να ελπίζει 

ότι μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικά μερίδια στην τοπική αγορά λιανικών 

τραπεζικών εργασιών1. 

Αυτό το πρόβλημα τείνει να αντιμετωπιστεί τελευταία με τη χρησιμο

ποίηση των νέων τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων προσέλκυσης πελατών 

και διανομής των λιανικών τραπεζικών προϊόντων. Στο βαθμό που η 

χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας θα καταστήσει λιγότερο αναγκαία την 

ύπαρξη εκτεταμένων δικτύων υποκαταστημάτων για την αποτελεσματική 

προσφορά των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών, θα γίνεται περισσότερο 

εύκολη η είσοδος στον κλάδο των ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

ιδιαίτερα μετά την κατάργηση των μέχρι σήμερα υπαρχόντων περιορισμών 

και κρατικών ρυθμίσεων2. 

Αυτές οι παρατηρήσεις συνεπάγονται ότι στις αναπτυγμένες χώρες η 

μεγάλη επίδραση από την εφαρμογή της 2ης Οδηγίας θα σημειωθεί στους 

τομείς προσφοράς λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών, οι οποίοι, όπως 

τονίστηκε στο Κεφάλαιο 2, αποτελούν σήμερα τις πιο κερδοφόρες 

δραστηριότητες των τραπεζών. Αντίθετα, η επίδραση από την εφαρμογή της 

2ης Οδηγίας δεν θα είναι πολύ σημαντική στους τομείς των χονδρικών 

τραπεζικών εργασιών των αναπτυγμένων χωρών, αφού αυτοί οι τομείς είναι 

ήδη σε μεγάλο βαθμό απελευθερωμένοι. 

Στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Κοινότητας, τα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά 

προστατευμένα από το διεθνή ανταγωνισμό, τόσο στην περίπτωση των 

λιανικών τραπεζικών εργασιών (οι οποίες, εκτός των άλλων, κατατάσσονταν 

πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες των νομισματικών αρχών) όσο και στην 

περίπτωση των χονδρικών τραπεζικών εργασιών (αφού το εγχώριο 

1. Βλέπε E. Davis & Carol Smales (1989), σελ. 102. 
2. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, το Κεφάλαιο 1 της παρούσας 

μελέτης. 
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τραπεζικό σύστημα είναι μέχρι σήμερα ο κύριος χρηματοδότης τόσο του 

δημόσιου τομέα όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών). Σε 

αυτά τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, είναι αυτονόητο ότι η επίδραση από 

την εφαρμογή της 2ης Οδηγίας και από την απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην περίπτωση των 

αναπτυγμένων οικονομιών1. 

6.5. Η εκμετάλλευση των υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος 

Οικονομίες κλίμακος υπάρχουν στις βιομηχανίες εκείνες στις οποίες 

το κόστος παραγωγής και διανομής των προϊόντων μικραίνει καθώς αυξάνει 

το μέγεθος της παραγωγής και της επιχείρησης ως συνόλου. Η καμπύλη του 

μέσου κόστους της επιχείρησης έχει αρνητική κλίση μέχρις ότου η 

παραγωγή φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βέβαια, από ένα επίπεδο 

παραγωγής και πέρα, η καμπύλη του μέσου κόστους αρχίζει να έχει θετική 

κλίση και, οι αρνητικές οικονομίες κλίμακος αρχίζουν να παίζουν κυρίαρχο 

ρόλο για διάφορους λόγους, αλλά αυτό το επίπεδο παραγωγής είναι 

συνήθως πολύ υψηλό. Αν η εγχώρια αγορά μέσα στην οποία λειτουργεί μια 

επιχείρηση είναι σχετικά μικρή, ώστε να μην της επιτρέπει να προχωρήσει 

στην αναγκαία εξειδίκευση και στην εκμετάλλευση των υπαρχουσών 

οικονομιών κλίμακος στην παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά όλων των 

προϊόντων της, τότε το άνοιγμα στη διεθνή αγορά αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης με ανταγωνιστικό κόστος. 

Στις σύγχρονες οικονομίες του δυτικού κόσμου, σχεδόν σε όλους τους 

βιομηχανικούς κλάδους υπάρχει η εντύπωση (πεποίθηση) ότι οι υπάρχουσες 

οικονομίες κλίμακος είναι σημαντικές, ότι το μέγεθος είναι ο κύριος 

1. Βλέπε επίσης την υποδιαίρεση 6.6. του παρόντος κεφαλαίου. 
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παράγοντας που οδηγεί στην επιτυχία . Αυτό φαίνεται από το τεράστιο 

κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων που σαρώνει τα τελευταία 

χρόνια τις περισσότερες από αυτές τις χώρες. 

Στον τομέα της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τα επιχειρή

ματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να αποδειχτεί η ύπαρξη οικονομιών 

κλίμακος είναι τα ακόλουθα2: 

1. Υπάρχουν μεγάλα σταθερά κόστη κατά τη διαχείριση ενός εκτεταμέ

νου δικτύου υποκαταστημάτων και πρακτόρων. Επίσης, σημαντικά είναι τα 

κόστη διαφήμισης και εμπορίας τα οποία δεν αυξάνονται αναλογικά με το 

μέγεθος της παραγωγής (ή με το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος). Αυτά τα κόστη, στις μεγάλες τράπεζες, είναι δυνατό να 

καταμεριστούν σε ένα μεγάλο όγκο προσφερόμενων υπηρεσιών και να 

επιβαρύνουν λιγότερο το κατά μονάδα κόστος των προϊόντων που προσφέρει 

η τράπεζα. 

2. Το μεγάλο μέγεθος δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα στο χρηματοπιστω

τικό ίδρυμα όταν το τελευταίο δραστηριοποιείται στις αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου. Το κατά μονάδα κόστος των συναλλαγών μειώνεται όσο 

μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση που διακανονίζει αυτές τις συναλλαγές. Για 

παράδειγμα, αναφέρεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι μια τράπεζα τόσο 

φτηνότερα είναι σε θέση να δανειστεί χρήματα στην εγχώρια και τη διεθνή 

χρηματαγορά. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι πολλές φορές μια 

μικρότερη τράπεζα μπορεί να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από πλευράς 

αποδοτικότητας, αν εξειδικεύεται στην προσέλκυση κεφαλαίων μέσω των 

καταθέσεων, οι οποίες τις περισσότερες φορές κοστίζουν λιγότερο από τα 

κεφάλαια της χρηματαγοράς. 

3. Η μεγάλη τράπεζα απολαμβάνει μεγαλύτερη αναγνώριση σε σχέση 

1. Βλέπε Bill Emmott (March 26, 1988), σελ. 10. 
2. Βλέπε Bill Emmott (March 26, 1988), σελ. 11, Ian Η. Giddy (1983), E. 

Davis & Carol Smales (1989) και Stuart I. Greenbaum (1967). 
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με μια μικρή τράπεζα και γι' αυτό το λόγο μπορεί να προσελκύσει πελάτες 

πιο εύκολα. Η παρατήρηση αυτή βέβαια δεν επιβεβαιώνεται σε όλες τις 

περιπτώσεις. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι υπονοείται με τους 

όρους "μεγάλη" και "μικρή" τράπεζα. Το γεγονός ότι η Citicorp η οποία έχει 

συνολικό ενεργητικό αξίας 205 δισ. δολ. είναι μεγάλη τράπεζα, δεν σημαίνει 

ότι η Continental Illinois η οποία έχει ενεργητικό 32 δισ. δολ. είναι μικρή 

τράπεζα 1. Από την άλλη μεριά, αν εξετάσουμε την περίπτωση της Ελλάδος, 

δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι η Εθνική Τράπεζα απολαμβάνει αναλογικά 

μεγαλύτερη αναγνώριση από την Εμπορική Τράπεζα ή από την Τράπεζα 

Πίστεως και την Τράπεζα Εργασίας. 

4. Μια μεγάλη τράπεζα, η οποία πωλεί πολλά διαφοροποιημένα 

προϊόντα, έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί κατά καιρούς πολιτικές 

επιδότησης ορισμένων από αυτά με τα κέρδη που απολαμβάνει από άλλα, 

για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων που απορρέουν από τη 

γενικότερη αναπτυξιακή της στρατηγική. Για παράδειγμα, μια τράπεζα 

μπορεί να επιδιώκει την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να μειώσει το κόστος παραγωγής 

και διανομής του και, αν είναι δυνατό, να εξαφανίσει τον ανταγωνισμό, ώστε 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να είναι σε θέση να αποκομίσει 

σημαντικά κέρδη από τη συγκεκριμένη αγορά (cross-subsidisation). 

5. Η αυξανόμενη δυναμικότητα των computers, και γενικά η τεχνολογική 

επανάσταση που έχει σημειωθεί στον τομέα της προσφοράς χρηματοπιστω

τικών υπηρεσιών, σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 

δαπάνες τους σε τεχνολογικό εξοπλισμό ως ανταγωνιστικό όπλο. Οι 

μεγαλύτερες τράπεζες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να προηγηθούν 

στους τομείς των δαπανών για νέα τεχνολογία και αυτό τους δίνει 

σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κατά την προσφορά πολλών 

1. Βλέπε Bill Emmott (March 26, 1988), σελ. 10 
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χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Οι χαμηλότερες επενδύσεις των μικρότερων 

τραπεζών σημαίνουν ότι αυτές οι τράπεζες έχουν παγιδευτεί σε μια 

κατάσταση με παλαιού τύπου μεθόδους διενέργειας των παραδοσιακών τους 

εργασιών, οι οποίες είναι περισσότερο εντάσεως εργασίας, ενώ στις νέες 

εργασίες δεν μπορούν να μπουν καθόλου γιατί η αναγκαία τεχνολογική 

υποστήριξη για την παροχή τους είναι ακόμα πιο υψηλή. Το συνεπαγόμενο 

υψηλότερο κατά μονάδα κόστος των μικρών τραπεζών και η αδυναμία τους 

να προσφέρουν τα νέα προϊόντα, μικραίνει την απόδοση του μετοχικού τους 

κεφαλαίου και τις οδηγεί τελικά έξω από την αγορά. Αν ορισμένες από 

αυτές είναι εξειδικευμένες σε κάποιο δυναμικό τμήμα της αγοράς, τότε 

γίνονται ελκυστικοί στόχοι για εξαγορά από μεγάλες τράπεζες. Τράπεζες 

με υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα ή/και με αποδοτική διοίκηση, 

μπορούν να απελευθερώσουν σημαντικές οικονομίες κλίμακος εξαγοράζο

ντας αυτές τις μικρές τράπεζες και ενσωματώνοντας τις εργασίες τους στο 

δικό τους κύκλο εργασιών1. 

Γενικά, η χαμηλή αποδοτικότητα των μικρών τραπεζών μπορεί να 

αποδοθεί στην αδυναμία τους να κατανείμουν τα σταθερά κόστη σε μεγάλες 

ποσότητες προσφερόμενων υπηρεσιών, στην περιορισμένη δυνατότητα που 

έχουν να προχωρήσουν σε ικανοποιητική εξειδίκευση του προσωπικού τους 

και της οργανωτικής τους δομής και να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολο

γία, στα υψηλά κόστη συναλλαγών τα οποία προκύπτουν από το γεγονός ότι 

είναι υποχρεωμένες να διακινούν κεφάλαια σε μικρές ποσότητες, στο 

γεγονός της αλληλοεξάρτησης των κινδύνων από την παροχή δανείων και, 

τέλος, στην αδυναμία τους να κατανείμουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται η 

λειτουργία τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε μεγάλες ποσότητες και 

1. Βλέπε Will Ollard (March 25 1989), σελ. 10-13. Βλέπε επίσης το 
Κεφάλαιο 1 της παρούσας μελέτης. 
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σε πολλές δραστηριότητες . 

Η περιορισμένη δυνατότητα που είχαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να 

αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους στη μεγάλη αγορά της Κοινότητας, 

δεν τους επέτρεπε να εκμεταλλευτούν όλο το εύρος των οικονομιών 

κλίμακος που χαρακτήριζαν τους τομείς παροχής των διάφορων κατηγοριών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το άνοιγμα της αγοράς αναμένεται να τους 

δώσει αυτή τη δυνατότητα, με συνέπεια την ουσιαστική ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρε

σιών. 

Αναλύσεις όπως οι πιο πάνω έχουν γίνει αιτία να παρατηρείται σήμερα 

μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στον τομέα των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών τραπεζών σε πολλές χώρες της Ευρώπης. 

Εκτός από την περίπτωση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και 

εξαγορών που αναπτύχθηκε πιο πάνω, σημαντική κινητικότητα φαίνεται να 

υπάρχει στον τομέα των συγχωνεύσεων μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων 

των επιμέρους χωρών. Στην Ισπανία συγχωνεύτηκαν δύο από τις μεγαλύτε-

ρες εμπορικές τράπεζες , ενώ υπήρξαν προσπάθειες για συγχώνευση και 

άλλων μεγάλων τραπεζών οι οποίες όμως απέτυχαν^. Στη Δυτική Γερμανία 

οι περιφερειακές τράπεζες έχουν από καιρό εμπλακεί σε μια προσπάθεια 

1. Αυτό ισχύει περισσότερο στην περίπτωση των ασφαλιστικών 
εταιρειών. 

2. Το Φεβρουάριο του 1988 η Banco de Bilbao (τρίτη μεγαλύτερη 
τράπεζα της Ισπανίας) συγχωνεύτηκε με την Banco de Viscaya (έκτη 
μεγαλύτερη τράπεζα) για να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη τράπεζα της 
Ισπανίας, η Banco BilbaoViscaya η οποία έχει συνολικό ενεργητικό 6 τρισ. 
πεσέτες ή 27 δισ. δολ. Το μερίδιο της στην ισπανική αγορά είναι υψηλότε
ρο του 20%. Σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη των δύο τραπεζών, η 
συγχώνευση ήταν αναγκαία για να μπορέσουν οι δύο τράπεζες να επωφελη
θούν από την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς μέχρι το 1992. Βλέπε 
Banking World (March 1988). 

3. Βλέπε Jack Réveil (October 1988) και Banking World (March 1989). 
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συγχωνεύσεων για να καταστούν ικανές να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 

των μεγάλων εθνικών τραπεζών1. Στις ΗΠΑ σημειώθηκε μεγάλη κίνηση 

συγχωνεύσεων περιφερειακών τραπεζών, αμέσως μετά την έναρξη εφαρμο

γής της διαδικασίας της κατάργησης των διαπολιτειακών εμποδίων στην 

εξάπλωση των τραπεζών, που είχαν επιβληθεί με το νόμο McFadden . 

Τέλος, στην Ιαπωνία δύο μεσαίου μεγέθους τράπεζες, η Mitsui (έβδομη 

μεγαλύτερη τράπεζα με βάση το μέγεθος του ενεργητικού της) και η Taiyo 

Kobe (όγδοη μεγαλύτερη), ανακοίνωσαν τον Αύγουστο του 1989 την 

πρόθεση τους να συγχωνευτούν και να αποτελέσουν τη δεύτερη σε μέγεθος 

1. Εδώ και αρκετά χρόνια οι μικρές και μικρομεσαίες γερμανικές 
αποταμιευτικές τράπεζες συζητούν για την ανάγκη που υπάρχει να 
συγχωνευτούν, προκειμένου να καταστούν ικανές να ανταγωνιστούν 
αποτελεσματικά τις μεγάλες εμπορικές τράπεζες. Το Φεβρουάριο του 1988 
δύο από αυτές τις τράπεζες, η Komunale Landesbank of Mannheim και η 
Landesbank Stuttgart, ανακοίνωσαν τη συγχώνευση τους από την 1-1-1989, με 
τη δημιουργία της Landesbank Baden Württemberg. Το ενεργητικό της νέας 
τράπεζας ξεπερνά τα 70 δισ. μάρκα και θα διαθέτει υποκαταστήματα στο 
Λονδίνο, τη Ζυρίχη και το Λουξεμβούργο και αντιπροσωπευτικά γραφεία 
στη Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ. Αναμένεται ότι στη νέα τράπεζα θα 
συγχωνευτούν σύντομα και άλλες περιφερειακές τράπεζες, με προοπτική να 
δημιουργηθεί η τέταρτη σε μέγεθος τράπεζα της Γερμανίας. Βλέπε Banking 
World (March 1988Ì). 

Επίσης δύο από τις μεγαλύτερες περιφερειακές τράπεζες της 
Γερμανίας, η Westdeutsche Landesbank και η Hessische Landesbank, 
ανακοίνωσαν επίσημα ότι σχεδιάζουν να συγχωνευτούν δημιουργώντας ένα 
νέο τραπεζικό κολοσσό με ενεργητικό 225 δισ. μάρκων περίπου, δηλαδή τη 
δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα της Γερμανίας. Βλέπε Banking World 
(November 1988Ì). Τέλος, ένας ακόμα τραπεζικός γίγαντας προβλέπεται να 
δημιουργηθεί από μια άλλη σχεδιαζόμενη συγχώνευση μεταξύ της Deutsche 
Genossenschaftsbank (DG Bank), η οποία ήταν ο κεντρικός οργανωτικός 
φορέας του δυναμικού συνεταιριστικού τραπεζικού τομέα της χώρας, με 
άλλες πέντε περιφερειακές συνεταιριστικές κεντρικές τράπεζες. Βλέπε 
Banking World (August 1988), σελ 21. 

2. Βλέπε Bill Emmott (March 26, 1988), σελ. 21-37. 
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τράπεζα της Ιαπωνίας και του κόσμου, τη Mitsui Taiyo Kobe Bank . 

Παρά τη μεγάλη κίνηση που παρατηρείται διεθνώς για αύξηση του 

μεγέθους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το θέμα της ύπαρξης 

αξιόλογων οικονομιών κλίμακος σε αυτό τον τομέα, δεν έχει ακόμα 

ξεκαθαριστεί πλήρως. Στα επιχειρήματα για την ύπαρξη οικονομιών 

κλίμακος και για τη συμβολή τους στην απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτη

μάτων, αντιπαρατίθενται επιχειρήματα για την ύπαρξη επίσης σημαντικών 

οικονομιών από τη γεωγραφική εξειδίκευση των πιστωτικών ιδρυμάτων^. 

Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι συναλλαγές ανάμεσα σε έναν Έλληνα πολίτη και στην τράπεζα 

στην οποία έχει τις καταθέσεις του, ή από την οποία παίρνει τα μικρά 

καταναλωτικά δάνεια που του είναι απαραίτητα, μπορούν να πραγματοποιη

θούν με το μικρότερο κόστος αν η τράπεζα είναι κοντά στον τόπο διαμονής 

του, ώστε να μη χρειάζεται να πραγματοποιεί μεγάλα ταξίδια ή να κάνει 

διεθνείς τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, προκειμένου να πάρει μια πληροφορία 

ή να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή. Επίσης, τα πλεονεκτήματα του να 

διακρατούνται οι μικροί λογαριασμοί σε εθνικό νόμισμα δεν είναι ευκατα

φρόνητα ούτε για την τράπεζα ούτε για τον πελάτη. 

- Η καλύτερη γνώση των τοπικών υποθέσεων αποτελεί ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα για να γίνει δυνατή η πιο ακριβής εκτίμηση και η πιο 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα πιστωτικό 

ίδρυμα. Ένας Έλληνας ασφαλιστής γνωρίζει πολύ καλύτερα την κατάσταση 

που επικρατεί στην Ελλάδα, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

Έλληνα ασφαλιζόμενου, από ό,τι ένας Άγγλος συνάδελφος του. Ξέρει τι 

πρέπει να προσέξει περισσότερο και πώς να προσδιορίσει τις προμήθειες 

κατά κατηγορία ασφαλισμένων, ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοση της 

1. Βλέπε The Economist (September 2, 1989), σελ. 79. 
2. Βλέπε E. Davis & Carol Smales (1989). 
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επιχείρησης του. Ξέρει ίσως καλύτερα πώς να "πλασάρει" τα προϊόντα 

στους πελάτες του, επειδή γνωρίζει τις συνήθειες τους και τις παραξενιές 

τους. Επίσης υποστηρίζεται ότι ένας Έλληνας τραπεζίτης μπορεί κατά 

κανόνα να εκτιμήσει καλύτερα την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων και των Ελλήνων ιδιωτών, από ό,τι ένας Γερμανός τραπεζίτης 

που ίσως να έχει έρθει στην Ελλάδα πριν από λίγους μήνες. Βέβαια, όλα 

αυτά είναι σχετικά, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι παίζουν πράγματι 

κάποιο ρόλο. 

- Έτσι όπως έχει αναπτυχθεί το τραπεζικό σύστημα σε χώρες όπως η 

Ελλάδα (κάτω από ένα καθεστώς προστασίας και τελείως ξεκομμένο από 

το διεθνή ανταγωνισμό), οι εγχώριοι κάτοικοι όταν ακούν τράπεζα 

καταλαβαίνουν συνήθως την Εθνική, την Εμπορική, την Ιονική, την Πίστεως, 

την Τράπεζα Εργασίας και σπανιότερα τη Citibank ή άλλες ξένες τράπεζες. 

Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές 

τράπεζες, παρά το γεγονός ότι όσον αφορά το μέγεθος και τη διεθνή 

αναγνώριση υστερούν σημαντικά από τις περισσότερες ξένες τράπεζες. Θα 

περάσουν ίσως αρκετά χρόνια μέχρις ότου ο Έλληνας πολίτης μάθει να 

χρησιμοποιεί τα υποκαταστήματα των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με το συμφέρον του. 

Η διάκριση που έγινε προηγουμένως, ανάμεσα στις λιανικές και στις 

χονδρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, έχει μεγάλη σημασία και στην 

περίπτωση του υπολογισμού των υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος στις 

διάφορες δραστηριότητες. Στην προηγούμενη υποδιαίρεση η διάκριση έγινε, 

προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι τομείς στους 

οποίους τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσπαθήσουν να 

επεκταθούν σε άλλες χώρες-μέλη, μέσω της άμεσης εγκατάστασης ή μέσω 

του διεθνούς εμπορίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στην εξέταση του 

θέματος σχετικά με την ύπαρξη ή όχι οικονομιών κλίμακος, η πιο πάνω 

διάκριση έχει επίσης σημασία για τους ακόλουθους λόγους: 
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Ό π ω ς αναλύθηκε προηγουμένως, στον τομέα των λιανικών τραπεζικών 

εργασιών, υπάρχουν πραγματικά σημαντικές οικονομίες κλίμακος οι οποίες, 

αν δεν υπήρχαν άλλα εμπόδια, θα μπορούσαν να δώσουν ουσιαστικά 

πλεονεκτήματα σε εκείνα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα κατάφερ

ναν να τις εκμεταλλευτούν καλύτερα. Όμως σε αυτό τον τομέα έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι έχουν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα και οι οικονομίες 

τοπικής εξειδίκευσης στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πάνω. Δεν είναι 

ξεκάθαρο κατά πόσο τα θετικά αποτελέσματα, που θα μπορούσαν να 

προκύψουν για μια τράπεζα από την προσπάθεια εκμετάλλευσης των 

υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος σε αυτούς τους τομείς, αντισταθμίζονται 

ή όχι από τα αρνητικά αποτελέσματα που θα προκύψουν λόγω της χαμηλής, 

τοπικής εξειδίκευσης και αναγνώρισης αυτής της τράπεζας, κατά την 

πορεία επέκτασης της στις ξένες αγορές. 

Αντίθετα, οι οικονομίες τοπικής εξειδίκευσης είναι σχεδόν ανύπαρκτες 

στον τομέα των χονδρικών τραπεζικών εργασιών, ιδιαίτερα στις αναπτυγμέ

νες οικονομίες. Σε αυτό τον τομέα όμως, ο οποίος είναι ήδη διεθνοποιημέ

νος, ούτε και οι οικονομίες κλίμακος είναι πολύ σημαντικές. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι τα κυριότερα οφέλη που αναμένε

ται να προκύψουν για τις ευρωπαϊκές οικονομίες από την ενοποίηση των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων, δεν είναι πολύ πιθανό να οφείλονται σε 

μεγάλο βαθμό στην εκμετάλλευση των υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος. 

Πολύ μεγαλύτερα οφέλη θα προκύψουν από την ορθολογικοποίηση των 

επιμέρους συστημάτων, η οποία θα προέλθει από την κατάργηση των 

διάφορων τύπων προστασίας και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Για 

το λόγο αυτόν και τα οφέλη από την ενοποίηση αναμένεται να είναι 

μεγαλύτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες της Κοινότητας, των οποίων τα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα ήταν στην προηγούμενη κατάσταση 

περισσότερο προστατευμένα και καταπιεσμένα. Βέβαια, τα οφέλη αυτά θα 

πραγματοποιηθούν αν οι υπό συζήτηση χώρες προσαρμόσουν την οικονομία 
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τους κατάλληλα, ώστε να γίνει δυνατή η απελευθέρωση χωρίς καταστροφι

κούς κλυδωνισμούς. 

6.6. Επιπτώσεις από την απελευθέρωση και τη μεταβολή των συνθη

κών λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών της Κοινότητας 

6.6.1. Γενικά 

Ό π ω ς τονίστηκε προηγουμένως, η εφαρμογή της 2ης Συντονιστικής 

Τραπεζικής Οδηγίας συνεπάγεται το πλήρες άνοιγμα των χρηματοπιστωτι

κών αγορών των χωρών-μελών της Κοινότητας στο διεθνή ανταγωνισμό. Οι 

συνέπειες από αυτή την εξέλιξη θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περίπτωση 

των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Νότιας Ευρώπης. Τα χρηματοπιστωτι

κά συστήματα αυτών των χωρών ήταν στην προηγούμενη κατάσταση σχεδόν 

πλήρως αποκλεισμένα από το διεθνή ^.νταγωνισμό, ενώ η λειτουργία τους 

προσδιοριζόταν μέχρι πρόσφατα σε πολύ υψηλό βαθμό από τις νομισματικές 

αρχές και τις κεντρικές τους κυβερνήσεις1. 

Ή δ η με την ένταξη τους στην ΕΟΚ, οι πιο πάνω χώρες υποχρεώθηκαν 

να εφαρμόσουν σταδιακά την 1η Συντονιστική Τραπεζική Οδηγία, η οποία 

συνεπαγόταν την εγκαθίδρυση ίσων όρων εισόδου στην αγορά ανάμεσα στα 

εγχώρια και στα ξένα τραπεζικά ιδρύματα και την κατάργηση κάθε είδους 

διακριτικής μεταχείρισης που υπήρχε υπέρ των εγχώριων ιδρυμάτων2. Στην 

πράξη, παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί σε αυτό τον 

τομέα, εξακολουθούν, όπως προαναφέρθηκε, να ισχύουν και σήμερα 

σημαντικά εμπόδια στην είσοδο και τη λειτουργία των ξένων ιδρυμάτων στις 

1. Για την περίπτωση της Ελλάδος, βλέπε Επιτροπή Καρατζά (1987). 
2. Βλέπε Δ. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης (1988). Βλέπε επίσης, Γ. 

Ζαββός [(1989), σελ. 109] και το Κεφάλαιο 4 της παρούσας μελέτης. 
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αγορές των τριών υπό συζήτηση αναπτυσσόμενων οικονομιών . 

Εκείνο όμως που ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι 

η σταδιακή απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών αυτών των χωρών 

στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με τη μερική (μέχρι σήμερα) 

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων για εγχώριους και ξένους κατοίκους, 

έκαναν έντονη την ανάγκη για σταδιακή απελευθέρωση των χρηματοπιστωτι

κών τους συστημάτων από τον κρατικό παρεμβατισμό2. Η απελευθέρωση 

αυτή, στο βαθμό που έχει ήδη επιτευχθεί, είχε ορισμένες σημαντικές 

συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση τόσο του δημόσιου τομέα και 

των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων αυτών των χωρών. Αυτές οι εξελίξεις θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 

την πιο πέρα απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ιδιαίτερα 

της Ελλάδος και της Πορτογαλίας, και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την 

εφαρμογή των αρχών της 2ης Συντονιστικής Τραπεζικής Οδηγίας σε αυτές 

τις χώρες3. Για το λόγο αυτόν, αναλύονται πιο λεπτομερειακά στη συνέχεια 

της παρούσας υποδιαίρεσης. 

6.6.2. Επιπτώσεις στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών 

από την απορρύθμιση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων 

Κατά την περίοδο της ένταξης τους στην ΕΟΚ, τα χρηματοπιστωτικά 

συστήματα των τριών αναπτυσσόμενων νοτιοευρωπαϊκών χωρών χαρακτηρί-

1. Βλέπε την εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου. 
2. Για το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα στις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων οικονομιών να απελευθερώ
σουν τις εμπορικές και κεφαλαιακές τους ανταλλαγές με το εξωτερικό, 
βλέπε R.I. McKinnon & D.J. Mathieson (1981). Βλέπε επίσης Seb. Edwards 
(1984). 

3. Βλέπε επίσης W. Branson (1989). 
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ζονταν: (i) Από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συστημάτων 

βρισκόταν κάτω από την ιδιοκτησία του κράτους, (ii) Από τον κεντρικό 

καθορισμό των επιτοκίων συνήθως σε χαμηλά επίπεδα (αρνητικά σε 

πραγματικές τιμές), με συνέπεια την επικράτηση συνθηκών υπερβάλλουσας 

ζήτησης στον τομέα της παροχής πιστώσεων, (in) Από τη διακριτική 

(ευνοϊκή) μεταχείριση κατά την κατανομή των πιστώσεων ορισμένων τομέων 

της οικονομίας σε βάρος άλλων και ιδιαίτερα από την ευνοϊκή μεταχείριση 

του δημόσιου τομέα. 

Τα πιο πάνω ίσχυαν κατά την περίοδο της ένταξης σε όλη τους την 

έκταση τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Η εξυγίανση του 

ισπανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος είχε αρχίσει ουσιαστικά πολύ 

νωρίτερα και κατά την περίοδο της ένταξης της Ισπανίας στην ΕΟΚ είχε 

σχεδόν ολοκληρωθεί1. Επεβλήθη από τη μεγάλη τραπεζική κρίση που 

εμφανίστηκε στα τέλη του 1977, ως αποτέλεσμα της κρίσης του βιομηχανι

κού τομέα και διήρκεσε μέχρι το 1985. Από τις 110 τράπεζες που λειτουρ

γούσαν στην αρχή αυτής της περιόδου, οι 56 επηρεάστηκαν σοβαρά από την 

κρίση. Ορισμένες από αυτές ρευστοποιήθηκαν (κυρίως μικρές τράπεζες), 

άλλες απορροφήθηκαν από τις επτά μεγάλες τράπεζες ή από ξένες 

τράπεζες και, τέλος, άλλες προχώρησαν σε σοβαρές αναδιαρθρώσεις της 

οργανωτικής τους δομής στις οποίες συμπεριλαμβανόταν το κλείσιμο των 

ζημιογόνων υποκαταστημάτων και η μείωση του υπερβάλλοντος προσωπι

κού. Οι θέσεις εργασίας στο τραπεζικό σύστημα μειώθηκαν στην περίοδο 

αυτή κατά 35.000 περίπου 2. 

Αποτέλεσμα του κρατικού παρεμβατισμού στα χρηματοπιστωτικά 

συστήματα των πιο πάνω χωρών, ήταν η επιβολή ενός διπολικού μοντέλου 

ανάπτυξης, οι δύο τομείς του οποίου υφίσταντο διαφορετική μεταχείριση 

1. Βλέπε Β. Lygum, Eric Peree & Α. Steinherr (1989). 
2. Βλέπε Β. Lygum, Eric Peree & A. Steinherr (1989), Jack Réveil 

(October 1988) και OECD (1988), σελ. 11. 
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κατά την κατανομή των πιστώσεων . Ο ένας τομέας, των μεγάλων ιδιωτικών 

και κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών, είχε τη δυνατότητα της 

εύκολης και εξαιρετικά φτηνής χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. 

Ο άλλος τομέας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του εμπορίου κ.λπ., ήταν 

ουσιαστικά αποκλεισμένος από το τραπεζικό σύστημα και αρκείτο για 

εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών του αναγκών στην ιδιοχρηματοδότηση και 

στην άντληση κεφαλαίων από τη "μαύρη" αγορά με πολύ υψηλό κόστος2. 

Η σταδιακή απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος αυτών 

των χωρών είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση των επιτοκίων, δεδομέ

νων των συνθηκών της γενικευμένης αύξησης των επιτοκίων διεθνώς και των 

τεράστιων ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα, η χρηματοδότηση των οποίων 

απορροφούσε το κύριο μέρος των εγχώριων αποταμιεύσεων^ Τα αυξημένα 

επιτόκια αύξησαν πέρα από κάθε πρόβλεψη το κόστος εξυπηρέτησης του 

συσσωρευθέντος χρέους των μεγάλων επιχειρήσεων, των δημόσιων 

οργανισμών και της κεντρικής κυβέρνησης, οι οποίοι έχασαν τη δυνατότητα 

που είχαν να χρησιμοποιούν (πληρώνοντας αρνητικά επιτόκια) τις 

αποταμιεύσεις του ιδιωτικού τομέα για τη χωρίς ουσιαστικό κόστος κάλυψη 

των τεράστιων διαχειριστικών τους ελλειμμάτων. Δημιουργήθηκαν έτσι τα 

φαινόμενα των προβληματικών (υπερχρεωμένων) επιχειρήσεων και της 

τεράστιας επιβάρυνσης του δημόσιου τομέα με δαπάνες εξυπηρέτησης του 

παλαιού χρέους οι οποίες αύξησαν ακόμα περισσότερο τα ελλείμματα αυτού 

του τομέα. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση με δραστικά μέτρα τόσο του 

προβλήματος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων όσο και των ελλειμμάτων 

1. Βλέπε Louka Katseli (1989). 
2. Βλέπε R. McKinnon (1973), Ε. Shaw (1973) και την εκτεταμένη 

βιβλιογραφία που ακολούθησε αυτές τις δύο μελέτες. 
3. Η δυνατότητα του κράτους να επιβάλλει τον πληθωριστικό φόρο και 

να στηρίζει πάνω σε αυτόν την είσπραξη ενός σημαντικού μέρους των 
δημόσιων εσόδων ή την αποφυγή δαπανών, περιορίστηκε δραστικά. 
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του δημόσιου τομέα, έχει δημιουργήσει σήμερα ένα σημαντικό φαύλο κύκλο 

ελλειμμάτων-εξυπηρέτησης-ελλειμμάτων, στον οποίο βυθίζονται όλο και 

περισσότερο η ελληνική και η πορτογαλική οικονομία. 

Η πιο πάνω προβληματικοποίηση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 

της οικονομίας της Ελλάδος και της Πορτογαλίας είχε σοβαρότατες 

επιπτώσεις στα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα και αναμένεται να 

αποτελέσει ένα από τα κύρια εμπόδια για την πιο πέρα απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων και για την εφαρμογή των αρχών της 

2ης Συντονιστικής Τραπεζικής Οδηγίας σε αυτές τις χώρες. Κύρια 

επίπτωση είναι η σημαντική επιβάρυνση των ισολογισμών των μεγαλύτερων 

εμπορικών τραπεζών αυτών των χωρών με τεράστια κονδύλια "παγωμένων" 

δανείων (non-performing loans) , τα οποία, σε συνδυασμό με την απορρόφη

ση του κύριου μέρους της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών από το 

δημόσιο τομέα, τους αφαιρεί κάθε δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και 

παρεμποδίζει τις προσπάθειες για σταδιακή προσαρμογή αυτών των 

ιδρυμάτων στις συνθήκες που θα δημιουργηθούν με το άνοιγμα της αγοράς . 

Στην Πορτογαλία, στην περίοδο της ένταξης στην ΕΟΚ, τα παγωμένα 

δάνεια των εμπορικών τραπεζών, σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών 

τους, έφταναν το 10,2% των συνολικών εγχώριων πιστώσεων αυτών των 

τραπεζών^. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις αποταμιευτικές και τις 

επενδυτικές τράπεζες ήταν 7,3%. Με αυτούς τους υπολογισμούς, το 

μετοχικό κεφάλαιο αυτών των ιδρυμάτων, το οποίο δεν ξεπερνούσε 

αντίστοιχα το 3,7% και 6,2% του ενεργητικού τους, ήταν πολύ μικρότερο 

από τα παγωμένα δάνεια, πράγμα που σημαίνει ότι τα εν λόγω ιδρύματα 

ήταν ουσιαστικά χρεοκοπημένα. 

1. Βλέπε W. Branson (1989). Βλέπε επίσης τους Ισολογισμούς της 
Εθνικής Τράπεζας για τα έτη 1987, 1988, και 1989. 

2. Βλέπε για παράδειγμα, την υποδιαίρεση 5.2.4. Β. 
3. Βλέπε W. Branson (1989). 
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Αλλά, όπως τονίζεται από τον Branson (1989), τα πιο πάνω επίσημα 

στοιχεία δείχνουν μόνο την ελάχιστη έκταση του προβλήματος. Στην 

πραγματικότητα, το πρόβλημα για τις πορτογαλικές τράπεζες είναι πολύ 

μεγαλύτερο. Τα παγωμένα δάνεια, που συμπεριλαμβάνονται στους ισολογι

σμούς που αναφέρθηκαν, είναι μόνο εκείνα για τα οποία έχει ήδη σταματή

σει η πληρωμή των χρεολυσίων. Δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες κατηγορίες 

παγωμένων δανείων όπως: (ί) εκείνα για τα οποία έχει σταματήσει η 

πληρωμή των τόκων αλλά όχι των χρεολυσίων και (ΐί) τα δάνεια σε μεγάλες 

επιχειρήσεις τα οποία, λόγω της αδυναμίας αποπληρωμής, κεφαλαιοποιού

νται και μετατρέπονται σε νέα δάνεια (rescheduling). Αν συμπεριληφθούν και 

αυτές οι κατηγορίες, τότε το ποσοστό των παγωμένων δανείων επί των 

συνολικών πιστώσεων ενδέχεται να φτάσει το 32%-40%. Αυτό είναι 3-5 

φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου . 

Καθώς οι τράπεζες κεφαλαιοποιούν την εξυπηρέτηση του χρέους των 

μεγάλων επιχειρήσεων, το χαρτοφυλάκιο τους των παγωμένων δανείων 

αυξάνει. Από την άλλη μεριά, τα υψηλά πραγματικά επιτόκια που 

επικρατούν στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, για τους λόγους που προανα

φέρθηκαν, έχουν ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση των υψηλότοκων 

καταθέσεων στις τράπεζες, οι οποίες αυξάνουν με ρυθμό τουλάχιστον ίσο 

προς το ονομαστικό επιτόκιο, καθώς οι αναλογούντες τόκοι αυξάνουν το 

stock των καταθέσεων. Με αυτό τον τρόπο, η ρευστότητα του συστήματος 

ως συνόλου και οι υποχρεώσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων αυξάνουν 

σταθερά σε πραγματικές τιμές, η κεντρική τράπεζα παρέχει την αναγκαία 

αύξηση στα πραγματικά διαθέσιμα, αλλά όλα αυτά βασίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων (παγωμένων πιστώσεων) . Αν 

κάποια από τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις υποχρεωθεί να κηρύξει 

1. Βλέπε W. Branson (1989). 
2. Βλέπε W. Branson (1989). 
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ανοικτά στάση πληρωμών, τότε αυτό θα μπορούσε να θέσει την τράπεζα με 

τη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση προς αυτή την επιχείρηση σε τεράστιο 

κίνδυνο. Η εμφάνιση των συνεπαγόμενων ζημιών στον ισολογισμό της 

τράπεζας θα μπορούσε να προκαλέσει, σημαντική πτώση στην τιμή της 

μετοχής της στο χρηματιστήριο και ίσως, αν τα πράγματα είναι πολύ 

σοβαρά, μια ομαδική απόσυρση καταθέσεων. Αυτό θα μπορούσε να σημάνει 

το τέλος της τράπεζας και τη δημιουργία τεράστιων προβλημάτων για το 

τραπεζικό σύστημα ως σύνολο. 

Τέτοιες εξελίξεις καταβάλλεται προσπάθεια να αποφεύγονται με κάθε 

τρόπο, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις κυβερνήσεις, σε χώρες όπως 

η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Γι' αυτό, η κατάσταση εξακολουθεί να γίνεται 

όλο και πιο εκρηκτική, με την πρακτική της μη κήρυξης σε χρεοκοπία και 

της διατήρησης στη ζωή της οποιασδήποτε υπερχρεωμένης επιχείρησης. 

Σε χώρες όπως η Ισπανία, η διατήρηση στη ζωή των βιώσιμων υπερχρεωμέ

νων επιχειρήσεων συνοδεύτηκε με πολύ σημαντικές και επιτυχημένες 

προσπάθειες για την εξυγίανση και την παραγωγική αναβάθμιση τους. Σε 

χώρες όπως η Ελλάδα, οι προβληματικές επιχειρήσεις αντί να εξυγιανθούν 

και να ξαναβγούν με δυναμισμό αυτοδύναμες και πάλι στην αγορά, κατέλη

ξαν οι περισσότερες να βρίσκονται στα τέλη του 1989 σε απελπιστική 

κατάσταση και χωρίς πολλές ελπίδες επιβίωσης . 

Το κύριο μέρος του βάρους για τη διατήρηση στη ζωή των υπερχρεωμέ

νων επιχειρήσεων, στις τρεις αναπτυσσόμενες οικονομίες που προαναφέρθη

καν, το επωμίστηκαν οι τράπεζες. Τούτο αποτελεί ένα σημαντικό μειονέ

κτημα για τα ιδρύματα αυτά, στην προσπάθεια τους να μπουν με αξιώσεις 

στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείται με την ενοποίηση της 

ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Το πρόβλημα της ύπαρξης μεγάλων κονδυλίων παγωμένων δανείων 

1. Βλέπε την επόμενη υποδιαίρεση. 
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δημιουργεί στις τράπεζες, εκτός των άλλων, μεγάλο πρόβλημα αποδοτικό

τητας το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυξάνοντας τα περιθώρια 

που κερδίζουν στα δάνεια και τις άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς 

υγιείς επιχειρήσεις. Η συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους δανεισμού 

αποτελεί σοβαρό αρνητικό παράγοντα για την αύξηση των επενδύσεων και 

σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλει στη δημιουργία νέων υπερχρεωμένων 

επιχειρήσεων1. Το όλο σύστημα αποκτά από ένα σημείο και μετά σοβαρή 

δυναμικότητα η οποία οδηγεί σε μια τελείως ασταθή αναπτυξιακή τροχιά. 

6.6.3. Προβληματικές επιχειρήσεις και τράπεζες: Η περίπτωση της 

Ελλάδος 

Η πιο πάνω ανάλυση περιγράφει ακριβώς τα συμβαίνοντα τα τελευταία 

χρόνια και στην ελληνική οικονομία. Τα αρνητικά σε πραγματικές τιμές 

επιτόκια της περιόδου 1968-1982 και η ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση από το 

τραπεζικό σύστημα των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων οδήγησαν σε 

μια συστηματική αύξηση του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια, ο οποίος από 

71,9% που ήταν το 1973 έφτασε το 87,5% το 19802. Η σταδιακή απελευθέ

ρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε συνδυασμό με τα τεράστια 

ελλείμματα του δημόσιου τομέα και του ισοζυγίου πληρωμών, συνέβαλαν στη 

σταδιακή αύξηση των επιτοκίων και στη δυσανάλογη (σε σχέση με την 

προβλεφθείσα) επιβάρυνση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με δαπάνες 

εξυπηρέτησης των χρεών τους. Οι αυξημένες δαπάνες εξυπηρέτησης 

αντιμετωπίστηκαν με νέα δάνεια. Οι κατάλληλες προϋποθέσεις, προκειμέ-

1. Στην περίπτωση της Ελλάδος, ήδη συζητείται ότι άλλες 150 επιχειρή
σεις βρίσκονται σήμερα στα πρόθυρα της υπερχρέωσης. Βλέπε Η Καθημε
ρινή (3-12-1989), σελ. 38. 

2. Βλέπε Γ.Χ. Κάτσος (1988), σελ. 60. Βλέπε επίσης την Έκθεση του 
Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας για το 1988. 
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νου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση, δεν τέθηκαν με την πρέπουσα 

σοβαρότητα στα αρχικά στάδια, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να πάρει 

ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Τα χρέη πολλών μεγάλων επιχειρήσεων 

στους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας έφτασαν σε τέτοια ύψη, ώστε 

τελικά ήταν αδύνατο να συνεχιστεί από τις επιχειρήσεις αυτές η απρό

σκοπτη εξυπηρέτηση τους. 

Προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις ανοικτής χρεοκοπίας 

μεγάλων επιχειρήσεων και τα προβλήματα κάλυψης των συνεπαγόμενων 

ζημιών των μεγάλων ελληνικών τραπεζών, αποφασίστηκε από την κυβέρνηση 

και τις τράπεζες η συνέχιση της διάθεσης τεράστιων χρηματικών ποσών για 

τη διατήρηση στη ζωή των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Τα χαρτοφυλάκια 

των τραπεζών συμπεριελάμβαναν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 τεράστια 

ποσά δανείων προς τις προβληματικές επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι οι 

συνολικές υποχρεώσεις αυτών των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες στα 

τέλη του 1986, ξεπερνούσαν τα 200 δισ. δρχ.1 Η δημιουργία του Οργανι

σμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) δεν έλυσε το πρόβλημα, παρά 

το γεγονός ότι σήμαινε αυτόματα πάγωμα της εξυπηρέτησης των υποχρεώ

σεων των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που υπήχθησαν σε αυτόν, προς τις 

τράπεζες και τους άλλους οργανισμούς. 

Η μέθοδος της μετοχοποίησης των χρεών των προβληματικών 

επιχειρήσεων και η αντικατάσταση μεγάλου μέρους αυτών των χρεών με 

ομόλογα του ΟΑΕ προς τις τράπεζες, τη ΔΕΗ κ.λπ., απλώς μετέθεσε τη 

λύση του προβλήματος για ένα ή δύο έτη. Σήμερα ο ΟΑΕ δεν μπορεί να 

πληρώσει τα ομόλογα που λήγουν, ενώ η αξία του χαρτοφυλακίου των 

μετοχών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται στη 

διάθεση των τραπεζών, συνεχώς μειώνεται. Ό λ α αυτά δημιουργούν τεράστια 

προβλήματα στις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες και ιδιαίτερα στην 

1. Βλέπε Louka Katseli (1989), σελ. 47. 
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Εθνική. Πιο συγκεκριμένα: 

Οι οφειλές του ΟΑΕ (από δάνεια και ομόλογα) στην Εθνική Τράπεζα 

μέχρι τα τέλη του 1990 ανέρχονται σε 96.763 εκατ. δρχ., από τα οποία τα 

76.674 εκατ. δρχ. είναι ληξιπρόθεσμα1. Επιπλέον, περίπου 100 δισ. δρχ. 

χρωστούν στην Εθνική Τράπεζα έξι προβληματικές επιχειρήσεις οι οποίες 

είναι εκτός ΟΑΕ2. Ό λ α αυτά θα πρέπει να συγκριθούν με το ύψος των 

συνολικών ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής που στα τέλη του 1988 δεν 

ξεπερνούσαν τα 80 δισ. δρχ. Υπολογίζεται ότι οι απώλειες εσόδων της 

τράπεζας από το μη καταλογισμό τόκων σε δάνεια προς προβληματικές 

επιχειρήσεις ανέρχονταν το 1988 σε 45 δισ. δρχ. ετησίως . Το ποσό αυτό 

ήταν πολύ υψηλότερο κατά το 1989. 

Μικρότερης έκτασης πρόβλημα από τα ανοίγματα τους σε υπερχρεω

μένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν η Εμπορική Τράπεζα και η ΕΤΒΑ. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εμπορική Τράπεζα αύξησε μέσα στο 1989 τις 

προβλέψεις που· πραγματοποιεί για ενδεχόμενες ζημιές από επισφαλείς 

απαιτήσεις από 1,6 δισ. δρχ. το 1988, σε 2,6 δισ. δρχ. το 1989 . Αυτό 

περιόρισε τη δυνατότητα της τράπεζας να παρουσιάσει ικανοποιητικά 

ποσοστά καθαρών κερδών κατά το τέλος της περιόδου, και κατά συνέπεια 

τη δυνατότητα της να αυξήσει με υγιείς τρόπους την ισχνή κεφαλαιακή της 

1. Βλέπε Το Βήμα (21-1-1990). 
2. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι τα ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, η ΚΛΩ

ΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ, οι εταιρίες νημάτων ΒΟΜΒΥΞ και 
ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ, η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΧΑΛΥΨ, τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
ΝΕΟΡΙΟΝ ΣΥΡΟΥ (τα οποία ελέγχονται πλήρως από την Εθνική) και η 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Βλέπε Η Καθημερινή (28-1-1990). 

3. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας για το έτος 
1988. 

4. Βλέπε την Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εμπορικής Τράπεζας για το έτος 1989. 
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βάση . Όσον αφορά την ΕΤΒΑ, το χαρτοφυλάκιο της είναι γεμάτο από 

συμμετοχές και δάνεια προς προβληματικές επιχειρήσεις, τα περισσότερα 

από τα οποία δεν εξυπηρετούνται ικανοποιητικά. Και αυτή η τράπεζα 

αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα λειτουργίας, αφού η φαλκίδευση ενός 

μεγάλου μέρους των διαθέσιμων κεφαλαίων της σε μη εξυπηρετούμενες 

τοποθετήσεις δεν της επιτρέπει να αναπτύξει με ικανοποιητικό τρόπο την 

επιχειρηματική της δράση στον τομέα της προσφοράς σύγχρονων χρηματο

πιστωτικών υπηρεσιών2. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό, ότι οι μεγάλες τράπεζες του δημόσιου 

τομέα της ελληνικής οικονομίας, και ιδιαίτερα η Εθνική Τράπεζα, αντιμετω

πίζουν σήμερα σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης. Το πρόβλημα συνίσταται 

κυρίως στο μεγάλο όγκο των παγωμένων δανείων που συμπεριλαμβάνουν 

στους ισολογισμούς τους, τα οποία όχι μόνο δεν τους αποδίδουν έσοδα από 

τόκους (αφού δεν εξυπηρετούνται) αλλά όσο περνά ο χρόνος μειώνεται και 

η ονομαστική τους αξία. 

Για τη δημιουργία αυτών των επισφαλών απαιτήσεων, σημαντική ευθύνη 

φέρουν τόσο οι ίδιες οι τράπεζες όσο και το κράτος. Το τελευταίο έχει 

1. Παρόλα αυτά, είναι αξιοσημείωτη η αύξηση της τιμής της μετοχής 
τόσο της Εμπορικής όσο και της Εθνικής Τράπεζας στο πρώτο επτάμηνο 
του 1990. Αυτό δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τη σημαντική αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής που προαναφέρθηκε. Επίσης η 
γενικότερη σημαντική ανάκαμψη των τιμών των χρηματιστηριακών αξιών, 
έδωσε τη δυνατότητα στην Εμπορική Τράπεζα να πωλήσει ένα σημαντικό 
μέρος των συμμετοχών της σε άλλες επιχειρήσεις (υπερχρεωμένες και μη) 
αποκομίζοντας στο πρώτο εξάμηνο του 1990 αξιοσημείωτα κέρδη. Η Εθνική 
ανακοίνωσε μηδενικά κέρδη κατά το 1990, πράγμα που της επιτρέπει τη μη 
καταβολή μερίσματος, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική 
εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της. Επίσης τόσο η Εθνική Τράπεζα όσο και 
η Εμπορική και η ΕΤΒΑ προχωρούν σε εξυγίανση του χαρτοφυλακίου τους 
με την πώληση των προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που 
έχουν κάτω από τον έλεγχο τους. 

2. Βλέπε Η Καθημερινή (28-1-1990). 
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εγγυηθεί ένα μεγάλο μέρος των σημερινών επισφαλών απαιτήσεων των 

τραπεζών ή έχει παρακινήσει τις τράπεζες κατά καιρούς να συνεχίσουν να 

χρηματοδοτούν επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες 

εξυπηρέτησης των παλαιότερων δανείων τους. Αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν 

υπερβάλλουσα πιστωτική επέκταση σε επιχειρήσεις που τελικά κατέληξαν 

να γίνουν προβληματικές. Η επιδότηση την οποία παρέχει το κράτος στην 

Εθνική Τράπεζα (15 δισ. δρχ. το 1988), ως αναγνώριση της δικής του 

ευθύνης, είναι πολύ μικρότερη από αυτή που θα έπρεπε να είναι, με 

συνέπεια η τράπεζα να έχει περιορισμένη δυνατότητα να διαθέσει τα 

απαραίτητα ποσά για προβλέψεις ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις και 

να εμφανίζει στο τέλος της χρήσεως εξαιρετικά μειωμένα καθαρά κέρδη. 

Επίσης, η κρισιμότητα της κατάστασης δεν φαίνεται να αναγνωρίζεται ούτε 

από την ίδια την τράπεζα (τη διοίκηση και το προσωπικό της) αφού, οι μεν 

δαπάνες λειτουργίας της και ιδιαίτερα οι δαπάνες του προσωπικού της 

εξακολουθούν να αυξάνονται με υπερβολικά υψηλούς ρυθμούς, οι δε 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις είναι εμφανέστατα πολύ χαμηλές σε 

σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η τακτική, 

είναι πολύ πιθανό να βρεθεί η Εθνική στην ανάγκη να λειτουργήσει μέσα 

στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά και σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνι

σμού τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, με τον ισολογισμό 

της επιβαρυμένο με παγωμένα δάνεια και άλλες επισφαλείς απαιτήσεις. 

Είναι πολύ πιθανό ότι σε μια τέτοια περίπτωση το παιχνίδι θα έχει χαθεί 

οριστικά για την τράπεζα, αφού οι δυνατότητες που θα έχει για πραγματο

ποίηση ελιγμών μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον θα είναι 

πολύ περιορισμένες. _ 

Η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και των 

άλλων μεγάλων ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα και οπωσδήποτε πριν από την πλήρη απελευθέρωση της 

τραπεζικής αγοράς στο διεθνή ανταγωνισμό. 
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Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, απαιτείται η ανάληψη συνδυασμέ

νων ενεργειών από τους ενδιαφερόμενους φορείς ως ακολούθως: 

1. Θα πρέπει να προωθηθεί η πώληση το ταχύτερο δυνατόν στον 

ιδιωτικό τομέα του μεγαλύτερου μέρους των προβληματικών επιχειρήσεων 

του ΟΑΕ και η ταχύτατη εξυγίανση και οργανωτική αναβάθμιση των 

επιχειρήσεων εκείνων οι οποίες είτε δεν πρόκειται να πωληθούν είτε η 

πώληση τους θα καθυστερήσει για κάποιο διάστημα. Με αυτό τον τρόπο, 

είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν σε κάποιο βαθμό οι απαιτήσεις της Εθνικής 

Τράπεζας έναντι του ΟΑΕ και άλλων προβληματικών επιχειρήσεων και να 

ρευστοποιηθεί κάποιο μέρος από το χαρτοφυλάκιο των μετοχών της σε 

προβληματικές επιχειρήσεις, απελευθερώνοντας έτσι πολύτιμα κεφάλαια 

για την πραγματοποίηση των στόχων της λειτουργικής και οργανωτικής 

αναβάθμισης της τράπεζας ενόψει του 1992 . 

2. Θα πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική η συμβολή του κράτους στην 

προσπάθεια της τράπεζας να καταγράψει στον ισολογισμό της σημαντικό

τερα ποσά προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ώστε η εξυγίανση του 

ενεργητικού της να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς. Αυτό μεταφράζεται 

με μια αύξηση της κρατικής επιδότησης προς την Εθνική Τράπεζα για 

κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν και με τη δική του συμβολή. Το 

πρόβλημα βέβαια είναι ότι το κράτος υποφέρει από μόνο του από τεράστια 

ελλειμματικότητα η οποία ίσως είναι πιο επικίνδυνη για την οικονομία από 

ό,τι τα προβλήματα της Εθνικής Τράπεζας. Έτσι, το αίτημα του ΟΑΕ να 

επιχορηγηθεί από το Π.Δ.Ε. με 248,1 δισ. δρχ. για την κάλυψη του συνόλου 

των οφειλών του μέχρι τα τέλη του 1990, το οποίο θα έλυνε σε κάποιο βαθμό 

1. Αυτή η πολιτική φαίνεται ότι μπαίνει σε εφαρμογή με αρκετά 
αποφασιστικό τρόπο (Απρίλιος 1990). Αυτό δημιουργεί κάποια αισιοδοξία 
για το μέλλον των ελληνικών κρατικών τραπεζών, αν και το έργο που θα 
πρέπει να συντελεστεί είναι πολύ μεγάλο και θα χρειαστεί πολύ περισσότε
ρα από την απλή εξαγγελία κάποιων ενεργειών. 

489 



και τα προβλήματα της Εθνικής Τράπεζας και των άλλων τραπεζών και 

οργανισμών, είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί στην παρούσα συγκυρία, εκτός 

αν ληφθούν πράγματι δραστικά μέτρα για τη μείωση των ελλειμμάτων του 

δημόσιου τομέα1. 

3. Θα πρέπει το προσωπικό των τραπεζών που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα να συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης, να 

συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αποτελε

σματική προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της τράπεζας και, 

σε κάθε περίπτωση, να μην επιβαρύνει την τράπεζα με υπερβάλλουσες 

αυξήσεις του εργατικού κόστους. 

Από τα πιο πάνω γίνεται για μια ακόμα φορά φανερό ότι η απάντηση 

στο ερώτημα για τις επιπτώσεις του 1992 στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν 

επακριβώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα προχωρήσει η χώρα στην 

πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς. Αν, για 

παράδειγμα, αυτό γίνει με τις περισσότερες και σπουδαιότερες ελληνικές 

τράπεζες επιβαρυμένες σε μεγάλο βαθμό, με το ενεργητικό τους γεμάτο 

από επισφαλείς "παγωμένες" (μη εξυπηρετούμενες) απαιτήσεις, τότε είναι 

αναμφισβήτητο ότι αυτά τα ιδρύματα θα βρεθούν σε πολύ δυσμενή ανταγωνι

στική θέση. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα είναι η ουσιαστική τους 

συρρίκνωση και η δραματική μείωση των μεριδίων τους στην αγορά. Η 

χαμηλή αποδοτικότητα και η υποχρέωση αυτών των ιδρυμάτων να καταλογί

ζουν σημαντικές ζημιές για εξυγίανση του χαρτοφυλακίου τους στην περίοδο 

του εντεινόμενου ανταγωνισμού, θα σημάνει μειωμένες δαπάνες για 

επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε νέα προϊόντα, και για 

αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της οργανωτικής τους δομής. Επίσης, στις 

1. Πάντως, η ενέργεια της Εθνικής να ανακοινώσει μηδενικά κέρδη για 
το 1989, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. 
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συνθήκες που θα επικρατούν στην ενοποιημένη αγορά θα μειώνεται ασφαλώς 

δραστικά η δυνατότητα του κράτους να επιδοτεί τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του χωρίς να προκαλεί την 

έντονη αντίδραση, προς τις Κοινοτικές αρχές, των άλλων τραπεζών. 

Επομένως, η εμφάνιση ζημιών στους ισολογισμούς αυτών των ιδρυμάτων θα 

καταστεί από ένα σημείο και μετά αναπόφευκτη. Το πιο επικίνδυνο θα είναι 

αν τα πράγματα αφεθούν να φτάσουν σε τέτοιο βαθμό όξυνσης, ώστε να 

απωλεσθεί η εμπιστοσύνη του κοινού προς τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. 

Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος δεν θα αφήσει ποτέ να συμβεί κάτι 

τέτοιο. Σε κάποιο σημείο θα αναγκαστεί να επέμβει και μάλιστα με 

αποτελεσματικό τρόπο. Είναι προς το συμφέρον όλων αυτό να γίνει όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να 

συνοψιστούν περιληπτικά ως ακολούθως: 

1. Η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν είναι ούτε κυρίαρχο ούτε πρωτογε

νές γεγονός όταν εξετάζεται στα πλαίσια του διεθνούς οικονομικού 

συστήματος. Αντίθετα, αποτελεί την αντίδραση της Κοινότητας και των 

χωρών-μελών που την αποτελούν στις επαναστατικές εξελίξεις που 

λαβαίνουν χώρα στις διεθνείς αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι 

εξελίξεις αυτές πυροδοτήθηκαν εξαιτίας τριών κυρίως βασικών παραγόντων: 

- Της πολιτικής της απορρύθμισης (deregulation) και της απελευθέρω

σης (liberalization) των εθνικών οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων. 

- Της κατάργησης του συστήματος των σταθερών ισοτιμιών και των 

μεγάλων διακυμάνσεων που σημειώνονται στον πληθωρισμό, τις συναλλαγμα

τικές ισοτιμίες και τα ονομαστικά επιτόκια. 

- Της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας που αύξησε σημαντικά την 

ταχύτητα με την οποία διαχέονται, παρουσιάζονται και αναλύονται οι 

πληροφορίες. 

2. Ο συνδυασμός των τριών αυτών σημαντικών παραγόντων είχε ως 

συνέπεια τη δημιουργία ενός εντελώς νέου διεθνούς ανταγωνιστικού 

πλαισίου, μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν αποδοτικά τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των διάφορων χωρών. Στις χώρες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των αναπτυγμένων χωρών του δυτικού 

κόσμου αλλά και πολλές αναπτυσσόμενες. Αυτό είναι το κυρίαρχο γεγονός 

στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούν, και έχουν ήδη προσαρμοστεί σε 
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σημαντικό βαθμό, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα όλων των επιμέρους 

χωρών και της Κοινότητας ως σύνολο. 

Το νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται: 

- Από τη γενική τάση για ενοποίηση των εθνικών και των παγκό

σμιων αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ενοποίηση των εθνικών 

αγορών επέρχεται με την κατάργηση των διαπολιτειακών εμποδίων στην 

εξάπλωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιαίτερα των τραπεζών, 

με την κατάργηση των στεγανών που υπήρχαν στην παροχή χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών μεταξύ διάφορων κατηγοριών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και, τέλος, με την ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 

καταργούν σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στις 

διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ενοποίηση των 

διεθνών αγορών επέρχεται με την προώθηση της απελευθέρωσης και τη 

συνεπαγόμενη σημαντική ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών ανταλλαγών και 

ιδιαίτερα της κίνησης κεφαλαίων και με τη σταδιακή κατάργηση των 

εμποδίων και των διακρίσεων που εφήρμοζαν οι περισσότερες χώρες σε 

βάρος των ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

- Από τη ριζική επανεξέταση της ιδιαιτερότητας του ρόλου των 

τραπεζών, την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των άλλων χρηματο

πιστωτικών ιδρυμάτων και από τη δυναμική είσοδο στον τομέα της 

προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μη χρηματοπιστωτικών 

επιχειρήσεων. Η απορρύθμιση και η κατάργηση των στεγανών μεταξύ των 

διάφορων κατηγοριών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τείνουν να αλλάξουν 

δραστικά την επιχειρηματική διάρθρωση της αγοράς χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. Έχουν προκαλέσει μια μεγάλη κίνηση συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στο χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς τα διάφορα ιδρύματα 

προσαρμόζονται κατάλληλα και προσπαθούν να μπουν δυναμικά το ένα στις 

αγορές του άλλου και να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση για να αντιμετωπί

σουν τον ανταγωνισμό που συνεπάγεται η απελευθερωμένη αγορά. Από την 
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άλλη μεριά, η απορρύθμιση και η κατάργηση των διαπολιτειακών και 

διασυνοριακών εμποδίων έχουν επιτρέψει την είσοδο στην αγορά νέων 

ανταγωνιστών τόσο από άλλες πολιτείες (ΗΠΑ) ή άλλες χώρες (ΕΟΚ) όσο 

και από μεγάλες επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Τα πιο πάνω θέτουν υπό αμφισβήτηση τον ειδικό ρόλο που έπαιζαν 

μέχρι σήμερα οι τράπεζες στα οικονομικά συστήματα των διάφορων χωρών 

και στην παγκόσμια οικονομία. Το φαινόμενο της αποδιαμεσολάβησης 

(disintermediation) παίρνει διαρκώς και μεγαλύτερες διαστάσεις στις 

οικονομίες όλων των χωρών. Οι εμπορικές τράπεζες παύουν να έχουν το 

μονοπώλιο της συλλογής των αποταμιεύσεων του κοινού και της παροχής 

πιστώσεων, καθώς και της διαχείρισης του συστήματος πληρωμών. Νέοι 

ανταγωνιστές μπαίνουν στην αγορά σε όλους τους τομείς και κατακτούν 

σημαντικά μερίδια σε βάρος των τραπεζών. Από την άλλη μεριά, οι 

τράπεζες αναπροσανατολίζουν τη δραστηριότητα τους προς την κατεύθυνση 

της παροχής νέων υπηρεσιών οι οποίες μέχρι πρόσφατα εθεωρούντο εκτός 

του δικού τους πεδίου δράσης. 

-Από τη γενική τάση για προσφορά ενός πλήθους νέων χρηματο

πιστωτικών προϊόντων, σε ανταγωνιστική βάση, σε μια προσπάθεια για 

ικανοποίηση των εξαιρετικά αυξημένων απαιτήσεων του κοινού και των 

επιχειρήσεων για πιο αποτελεσματική διαχείριση των διαθεσίμων, των 

απαιτήσεων και των υποχρεώσεων τους. Η ανάγκη για την προσφορά 

αυτών των νέων εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων έγινε πιο 

έντονη όταν χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν οι σημαντικοί κίνδυνοι που 

προέκυψαν από την κατάργηση του συστήματος των σταθερών συναλλαγμα

τικών ισοτιμιών και από την εγκατάλειψη της νομισματικής πολιτικής, η 

οποία είχε ως κύριο στόχο τη σταθεροποίηση των επιτοκίων (πολλές φορές 

σε χαμηλά επίπεδα). 

Αποτέλεσμα αποκλειστικά αυτών των εξελίξεων ήταν η δημιουργία στη 

δεκαετία του 1980 των αγορών μελλοντικών χρηματικών συμβολαίων 
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(financial futures), καθώς και η εισαγωγή στην αγορά των σημαντικών 

σύγχρονων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως οι ομολογίες μεταβλητού 

επιτοκίου (FRNs), τα προαιρετικά δικαιώματα δανεισμού σε συγκεκριμένο 

επιτόκιο και συναλλαγματικές ισοτιμίες (options), οι ανταλλαγές επιτοκίων 

και νομισμάτων (swaps) κ.λπ. 

-Από τη χρησιμοποίηση των δαπανών σε σύγχρονο τεχνολογικό 

εξοπλισμό σαν ανταγωνιστικό όπλο πρώτης γραμμής, κυρίως εκ μέρους 

των μεγάλων τραπεζών στις αναπτυγμένες οικονομίες. Ο τομέας της 

διεκπεραίωσης των εργασιών και της διοίκησης της ίδιας της τράπεζας 

έχει ήδη αυτοματοποιηθεί σε πολύ υψηλό βαθμό ενισχύοντας τ.ι δυνατότητα 

της τράπεζας να ασχοληθεί πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν με την 

προώθηση των πωλήσεων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο τομέας των 

χονδρικών τραπεζικών εργασιών έχει επίσης αυτοματοποιηθεί και έχει 

αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες των τραπεζών για αποτελεσματική 

διαχείριση των δικών τους υποχρεώσεων και διαθεσίμων, καθώς και των 

υποχρεώσεων και διαθεσίμων των πελατών τους (επιχειρήσεων, εθνικών 

κυβερνήσεων κ.λπ.). Τέλος, ο τομέας των λιανικών τραπεζικών εργασιών 

χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή των νέων τεχνολογικών εφαρμογών για 

τη μεταφορά στον καταναλωτή μιας ευρείας σειράς παραδοσιακών και νέων 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

αποδυθεί σε μια έντονη προσπάθεια για τη διάδοση του πλαστικού 

χρήματος (πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες), των αυτόματων ταμειακών 

μηχανών (ATMs), της προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο σπίτι 

ή το κατάστημα (home banking), της ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων 

στα σημεία της πώλησης (EFTPOS) κ.λπ. 

Η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί από πολλά χρόνια στη μηχανοργάνω

ση της διαδικασίας διενέργειας των συναλλαγών στις παγκόσμιες και 

εθνικές αγορές χρήματος, κεφαλαίου και συναλλάγματος. Πρόσφατα, 

συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούνται για τη συνεχή και 
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αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών των τιμών και για 

την οριστικοποίηση των συμφωνιών. Σήμερα διάφορα αυτοματοποιημένα 

συστήματα συναλλαγών απειλούν ακόμα και αυτό το ρόλο της αίθουσας 

συναλλαγών του χρηματιστηρίου (exchange floor) ως κέντρου δραστηριότη

τας του χρηματιστηρίου. 

Τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία δεν θα καταφέρουν να επενδύσουν 

αποφασιστικά και αποδοτικά σε όλους τους πιο πάνω τομείς εφαρμογής της 

σύγχρονης τεχνολογίας, ή τουλάχιστον στους τομείς της άμεσης εξειδίκευ

σης τους, θα βρεθούν πολύ γρήγορα με ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα. 

3. Το πιο πάνω νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο είχε ως συνέπεια την 

εμφάνιση πολύ σημαντικών μεταβολών στον τρόπο λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων των διάφορων χωρών και του διεθνούς 

συστήματος ως συνόλου. Πιο συγκεκριμένα: 

- Αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι προσέλκυσης των αυξημένων αποτα

μιεύσεων του κοινού τόσο από τις τράπεζες όσο και από άλλα, μη 

τραπεζικά, ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά και μη. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι η ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς 

(από μη τραπεζικά ιδρύματα) και η εισαγωγή από τις τράπεζες των 

λογαριασμών καταθέσεων χρηματαγοράς (money market accounts) και των 

πιστοποιητικών καταθέσεων (CDs). Σημαντικό ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη των 

θεσμικών επενδυτών (ασφάλειες, αμοιβαία κεφάλαια), οι οποίοι απορρόφη

σαν ένα σημαντικό μέρος των ιδιωτικών αποταμιεύσεων. Η κυριαρχία των 

τραπεζικών καταθέσεων στα χαρτοφυλάκια των ιδιωτών έπαψε να ισχύει, 

αφού αυτά έχουν αναδιαρθρωθεί δραστικά προς όφελος τοποθετήσεων με 

καλύτερους συνδυασμούς ρίσκου-απόδοσης. 

Σ τ ^ ν Ελλάδα, η κυριαρχία των τραπεζικών καταθέσεων ως αποταμιευ

τικού μέσου υπήρξε μέχρι το 1988 απόλυτη. Μόνο τα τελευταία χρόνια 

προωθήθηκε η προσφορά στο κοινό μιας αρκετά ευρείας ποικιλίας 
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χρηματικών περιουσιακών \στοιχείων, ως διαζευκτικών τοποθετήσεων των 

αποταμιεύσεων των ιδιωτών—και των διαθεσίμων των επιχειρήσεων. 

Σημαντικό στοιχείο των τελευταίων χρόνων είναι η αξιοσημείωτη αύξηση 

των αποταμιεύσεων που κατευθύνονται στο επίσημο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα (τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές, κρατικά ομόλογα, χρηματιστήριο) 

και η σημαντική ανάπτυξη του χρηματιστηρίου και των θεσμικών επενδυτών 

(ασφάλειες, αμοιβαία κεφάλαια). Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα βρίσκεται 

ακόμα πολύ πίσω σχετικά με τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί σε αυτό τον 

τομέα σε άλλες χώρες. 

Βασική συνέπεια των πιο πάνω εξελίξεων είναι η σημαντική αύξηση για 

τις τράπεζες του κόστους προσέλκυσης των ιδιωτικών καταθέσεων. 

- Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στους τομείς της καταναλω

τικής και της ενυπόθηκης κτηματικής πίστης συνέβαλε στην ανάπτυξη 

νέων μορφών προσφοράς και διανομής των υπηρεσιών. Στον τομέα της 

καταναλωτικής πίστης, κύριο χαρακτηριστικό υπήρξε η ραγδαία ανάπτυξη 

των συστημάτων των πιστωτικών καρτών και τα σχετικά μεγάλα περιθώρια 

κέρδους που παρατηρούνται μέχρι σήμερα. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός 

ότι οι εμπορικές τράπεζες αντιμετώπισαν σκληρό ανταγωνισμό και σε αυτό 

τον τομέα: (i) από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία εξειδικεύτηκαν ιδιαίτερα 

στον τομέα της παροχής και προώθησης των πιστωτικών καρτών, τόσο στην 

εγχώρια αγορά όσο και σε διεθνές επίπεδο - (ϊϊ) από εξειδικευμένους μη 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι αλυσίδες καταστημάτων λιανικής 

πώλησης, οι οποίες προσπαθούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους χρηματοδο

τώντας με δικά τους μέσα τις αγορές των πελατών τους' (iii) από τους 

κλασικούς χρηματιστές (επενδυτικές τράπεζες, χρηματομεσίτες, χρηματι

στές κ.λπ). Στον τομέα της ενυπόθηκης κτηματικής πίστης, εντυπωσιακό 

στοιχείο υπήρξε η ουσιαστική κατάργηση της διαχωριστικής γραμμής που 

υπήρχε ανάμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα και στις κτηματικές εταιρείες και 

η δυναμική είσοδος των τραπεζώνσε αυτό τον τομέα, όπως και των κτηματι-
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κών εταιρειών στους τομείς προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών. 

- Όσον αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τον 

επιχειρηματικό τομέα, η πιο σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι οι 

τράπεζες έχουν πάψει να είναι οι αποκλειστικοί, ή τουλάχιστον οι 

κύριοι, προμηθευ τέςκεφαλαίων στις επιχειρήσεις. Σημειώθηκε πραγματι

κά μια σημαντική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρηματικές 

μονάδες διεθνώς καλύπτουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, προσφεύγο

ντας όλο και πιο συχνά στην κτηματαγορά και στην κεφαλαιαγορά για 

άμεση χρηματοδότηση και χρησιμοποιώντας τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 

για αποτελεσματική κάλυψη των κινδύνων από τις διακυμάνσεις των 

επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την ικανοποίηση των 

αυξημένων απαιτήσεων τους για όσο το δυνατόν αποδοτικότερη διαχείριση 

των υποχρεώσεων τους και των διαθεσίμων τους. 

Από την πλευρά της προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 

ανάπτυξη των ευρωαγορών και των εγχώριων αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου έδωσαν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες σε μεγάλους δανειζόμε

νους και επενδυτές να έρθουν σε άμεση επαφή και ιδιαίτερα αύξησαν 

σημαντικά τις δυνατότητες των επιχειρήσεων για άμεση χρηματοδότηση. 

Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει στα σύγχρονα φαινόμενα της "τιτλοποίη-

σης" (securitization) και της "αποδιαμεσολάβησης" (disintermediation), τα 

οποία είχαν εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες στη διάρθρωση των χρηματο

πιστωτικών αγορών διεθνώς. 

Τα κύρια στοιχεία της νέας διάρθρωσης αυτών των αγορών είναι η 

ελαχιστοποίηση της απόδοσης των δανειστικών δραστηριοτήτων των 

τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνων με την υψηλότερη 

πιστοληπτική ικανότητα, και η σημαντική αύξηση του μεριδίου στην αγορά 

των ιδρυμάτων εκείνων που προσφέρουν υπηρεσίες επενδυτικών τραπεζών. 

Ανάλογες ήταν οι επιδράσεις και από την πλευρά της ζήτησης 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τον επιχειρηματικό τομέα: Η αυξανόμε-
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νη ζήτηση για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο, η 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού σε όλους τους κλάδους και η ανάγκη για 

εφαρμογή περίπλοκων συστημάτων χρηματοοικονομικής διαχείρισης και για 

τη λήψη κατάλληλων μέτρων για εκλογίκευση της οργανωτικής δομής και 

λειτουργίας των παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων, η σμίκρυνση 

του κύκλου ζωής των μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, η εφαρμογή των 

συστημάτων ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης δεδομένων και της τεχνολογίας 

της πληροφορικής, υπήρξαν παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στη 

δραματική αλλαγή των μεθόδων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. 

Τέλος, αξιοσημείωτη επίδραση είχαν επίσης, η μεγάλη αύξηση της 

ζήτησης για υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και για υπηρεσίες 

χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, και αυξημένη 

ζήτηση, την τελευταία δεκαετία, για κεφάλαια υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα 

για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας 

και σε άλλες βιομηχανίες. 

Οι πιο πάνω παράγοντες συνέβαλαν στην εμφάνιση μιας αυξανόμενης 

ζήτησης: (i) για μεσοχρόνιο (αντί για μακροχρόνιο) δανεισμό' (ii) για 

άμεσο δανεισμό από την εγχώρια και τη διεθνή χρηματαγορά, μέσω της 

έκδοσης εμπορικών γραμματίων και ομολογιών (NIFs, CP σε εγχώριο 

νόμισμα, ECP, MTNs κ.λπ.)" (iii) για εξελιγμένης μορφής υπηρεσιών 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων (ίν) για μεγαλύτερη ανάμειξη των τραπεζών στις υποθέσεις 

των επιχειρήσεων και για υπηρεσίες επενδυτικών τραπεζών οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν τη χρηματοοικονομική και οργανωτική αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων, την υποβοήθηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών επιχειρήσεων από τα 

διοικητικά τους στελέχη (management buy-outs), υπηρεσίες συμβουλών και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη σωστή διοίκηση των επιχειρή-
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σεων. Αναπτύχθηκαν επίσης εντυπωσιακά οι αγορές επικίνδυνου επιχειρη

ματικού κεφαλαίου για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. 

4. Η τεράστια ανάπτυξη των χρηματαγορών (χονδρικές αγορές 

χρήματος) έχει συμβάλει στη σχετική εμπορευματοποίηση του 

χρήματος το οποίο γίνεται αντικείμενο εμπορίας μέσω της χρησιμο

ποίησης μιας μεγάλης σειράς χρηματοπιστωτικών μέσων. Το γεγονός 

αυτό έχει ανατρέψει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των εμπορικών 

τραπεζών, οι οποίες βασίζονταν στην προσέλκυση καταθέσεων για να 

προωθήσουν την πιστωτική τους επέκταση. Η δυνατότητα να εξασφαλιστούν 

τα αναγκαία κεφάλαια από τη χρηματαγορά, με την πληρωμή του επιτοκίου 

που επικρατεί σε αυτή την αγορά, απελευθερώνει σημαντικά τις τράπεζες. 

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες είναι σε θέση να τοποθετούν στη βραχυχρόνια 

αγορά οποιοδήποτε πλεόνασμα κεφαλαίων διαθέτουν, ακόμα και για 

εξαιρετικά μικρά χρονικά διαστήματα, εισπράττοντας το τρέχον επιτόκιο. 

Τέλος, είναι σε θέση να λειτουργούν σε αυτή την αγορά, είτε σαν πράκτο

ρες προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης των διαθεσίμων και των 

υποχρεώσεων των πελατών τους είτε για δικό τους λογαριασμό. 

Η ανάπτυξη των χρηματαγορών έδωσε, όπως τονίστηκε, και στις 

επιχειρηματικές μονάδες νέες ευκαιρίες να μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

άμεσα από την αγορά, παρακάμπτοντας τις τράπεζες, επιτυγχάνοντας 

χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και καλύτερη διαχείριση των 

διαθεσίμων τους και των υποχρεώσεων τους. 

Επίσης, η ανάπτυξη των χρηματαγορών βελτίωσε σημαντικά την 

αποδοτικότητα των αποταμιεύσεων του ιδιωτικού τομέα. 

Όσον αφορά την οργανωτική δομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

η ραγδαία ανάπτυξη των χρηματαγορών μετατόπισε σε σημαντικό βαθμό το 

κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων τους γύρω από τις αίθουσες συναλλαγών 

τους (dealing rooms). 

5. Το γεγονός της όξυνσης του ανταγωνισμού, όχι μόνο μεταξύ των 
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τραπεζών αλλά και μεταξύ των τραπεζών και των άλλων ιδρυμάτων που τις 

ανταγωνίζονται σε διάφορους τομείς, σε συνδυασμό με τη ραγδαία 

τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της προσφοράς χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, υποχρεώνει τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα να προβούν σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις της επιχειρηματικής 

τους δομής και να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους για επιβίωση και 

για δυναμική ανάπτυξη στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Είναι αξιοσημείωτο, ότι στην προσπάθεια τους οι εμπορικές τράπεζες 

να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό, φαίνεται να καταφεύ

γουν όλες στις ίδιες περίπου ενέργειες φιλοδοξώντας να προσφέρουν στην 

αγορά την ίδια σειρά χρηματοπιστωτικών προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα: 

- Ό λ ε ς στοχεύουν να μπουν στους τομείς λειτουργίας των τραπεζών 

επενδύσεων μέσω της αντασφάλισης ευρωομολογιών, εσωτερικών ομολογια

κών δανείων και μετοχικών εκδόσεων και της παροχής συμβουλών και 

χρηματοδότησης για εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Στις χώρες 

δε όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί τύπου Glass Steagal, κάθε εμπορική 

τράπεζα έχει κάτω από τον έλεγχο της και μια εξειδικευμένη επενδυτική 

τράπεζα. 

- Ό λ ε ς στοχεύουν να αυξήσουν τα μερίδια τους στον τομέα της 

παροχής δανείων σε μικρές και μεσαίες δυναμικές επιχειρήσεις, πολλές δε 

προωθούν τη δημιουργία εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού 

κινδύνου. 

- Ό λ ε ς δίνουν μεγάλη έμφαση στην προσφορά χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα προς τα άτομα με 

αυξημένη καθαρή περιουσία και εισόδημα. 

- Ό λ ε ς προσφεύγουν σε τεράστιες επενδύσεις σε συστήματα νέας 

τεχνολογίας για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις και για 
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να μειώσουν σημαντικά το κόστος διαχείρισης των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

Τα περιθώρια κέρδους στις περισσότερες από τις νέες δραστηριότητες, 

στις οποίες προσπαθούν να μπουν τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές 

τράπεζες, είναι ακόμα αρκετά υψηλά. Η τεράστια όμως αύξηση της 

προσφοράς υπηρεσιών, που σημειώνεται και σε αυτούς τους τομείς, είναι 

επόμενο ότι θα έχει ως συνέπεια τη σημαντική μείωση και αυτών των 

περιθωρίων. 

Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον 

έντονο ανταγωνισμό, οι τράπεζες στρέφουν την προσοχή τους στην επίτευξη 

μιας πιο σωστής διοίκησης και οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους, καθώς 

και στο σχεδιασμό με ακρίβεια της στρατηγικής την οποία θα πρέπει να 

ακολουθήσουν, λαμβανομένων υπόψη των νέων συνθηκών που δημιουργούνται 

στην αγορά. 

6. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδείνωση των 

διακυμάνσεων των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1970 και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1980, και 

για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των αποταμιευτών και των 

δανειζομένων για καλύτερη και πιο αποδοτική διαχείριση των απαιτή

σεων και των υποχρεώσεων τους, το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

αντέδρασε ως ακολούθως: 

ί. Σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη μετάθεση της έμφασης από τα 

σταθερά στα μεταβλητά επιτόκια και από τις μακροχρόνιες τοποθετή

σεις σε βραχυχρόνιες ή εμπορεύσιμες τοποθετήσεις. Τέθηκαν σε 

εφαρμογή μέθοδοι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και νέα χρηματοπι

στωτικά μέσα, τα οποία, από τη μια μεριά ελαχιστοποιούν το κόστος 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και από την άλλη, αυξάνουν τις 

αποδόσεις των αποταμιεύσεων των ιδιωτών και των διαθεσίμων των 

επιχειρήσεων. Νέα χρηματοπιστωτικά μέσα συνδυάζουν τα χαμηλότερα 
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επιτόκια που επικρατούν στην αγορά βραχυχρόνιων ομολογιών με την 

εγγυημένη χρηματοδότηση των δανειζομένων για μεσομακροχρόνιες 

περιόδους [αντασφάλιση της επαναλαμβανόμενης έκδοσης βραχυχρόνιων 

ομολογιακών δανείων (RUFs, NIFs κ.λπ.)]. Με τη χρησιμοποίηση των swaps 

γίνεται δυνατή η εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων δανεισμού 

διάφορων δανειζομένων σε διάφορες αγορές. Αυξάνεται σημαντικά η 

εμπορευσιμότητα των βασικών χρηματοπιστωτικών μέσων. Επινοήθηκαν και 

προωθήθηκαν νέες μορφές δανείων προς θεσμικούς πελάτες (κράτη, μεγάλοι 

δημόσιοι οργανισμοί), με χαρακτηριστικά τα οποία διευκολύνουν ενδεχόμε

νη στη συνέχεια διαπραγμάτευση των δανείων αυτών στις δευτερογενείς 

αγορές (securitization). Τα σχετικά μη εμπορεύσιμα στοιχεία του ενεργητι

κού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μεσομακροχρόνια δάνεια) 

περιορίζονται. Το φαινόμενο της τιτλοποίησης κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η 

διάρθρωση των εσόδων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει αλλάξει 

ριζικά. Τα έσοδα από προμήθειες σήμερα υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδα 

από τα περιθώρια των επιτοκίων (spreads). 

ii. Δημιουργείται και προσφέρεται στην αγορά μια ολόκληρη σειρά 

από νέα χρηματοπιστωτικά μέσα για την αντιμετώπιση των κινδύνων από 

τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και από τις διακυμάνσεις των συναλ

λαγματικών ισοτιμιών. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρησιμοποιείται με 

μεγάλη επιτυχία ως μέσο για τη σημαντική μείωση ή και εξάλειψη της 

αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις σημερινές αγορές προϊόντων, χρήματος 

και κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί περιορίζει τις 

συνέπειες, στην οικονομική δραστηριότητα των αναπτυγμένων χωρών (όπου 

εφαρμόζονται αυτά τα συστήματα), των ανεξέλεγκτων και σημαντικών 

διακυμάνσεων στα επιτόκια και τις ισοτιμίες, οι οποίες πολλές φορές 

οφείλονται σε εξωγενείς και απρόβλεπτους παράγοντες. Παρά το γεγονός 

ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτες υπερ

βολές εξαιτίας της έντονης προσπάθειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
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να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό προσφέροντας συνεχώς στην αγορά νέα 

διαφοροποιημένα προϊόντα, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το 

γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι 

επωφελές για τους χρήστες του χρηματοπιστωτικού συστήματος είτε σε 

εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. 

7. Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι πιο πάνω επαναστατικές 

μεταβολές εκδηλώνονται επίσης με την εντατικοποίηση των προσπαθειών 

για την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και με την προώθηση της απορρύθμισης και απελευθέρωσης αυτών 

των συστημάτων σε εθνικό επίπεδο. Είναι δε αναμφισβήτητο ότι οι 

εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν και θα προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη 

λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τις ανταγωνιστικές 

συνθήκες που διαμορφώνονται μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

Ελλάδα, γιατί προσδιορίζει με εντελώς νέους όρους τη σημασία της 

πλήρους απελευθέρωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στα 

πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τα ξένα, όχι 

μόνο στους τομείς προσφοράς των παραδοσιακών τους τραπεζικών 

εργασιών, αλλά και στους τομείς των νέων ελκυστικών (για τους αποταμιευ

τές, τους επενδυτές και τους δανειζόμενους) χρηματοπιστωτικών προϊόντων. 

Οι απαιτήσεις τεχνολογικής, οργανωτικής και στελεχιακής υποδομής για 

την προσφορά αυτών των προϊόντων είναι εξαιρετικά μεγάλες και αυτό 

δημιουργεί κάποια ανησυχία, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με την κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται σήμερα τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Ό λ α τα κράτη-μέλη της Κοινότητας έχουν ήδη σημειώσει σημαντική 

πρόοδο προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης και του εκσυγχρονισμού 

των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων, και έχουν διανύσει αρκετή 

απόσταση προς την επίτευξη του στόχου τους, που ήταν να καταστήσουν 
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αυτά τα συστήματα ικανά να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστική πρόκληση 

των αντίστοιχων συστημάτων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, αλλά και εκείνων 

των άλλων αναπτυγμένων χωρών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

κεφαλαιώδους σημασίας θεωρήθηκε η ενοποίηση της εσωτερικής ευρωπαϊ

κής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ως αντιστάθμισμα της 

ουσιαστικής ενοποίησης των αγορών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Η 

ευρωπαϊκή διάσταση ήταν απαραίτητη για τους εθνικούς χρηματοπιστωτι

κούς οργανισμούς, προκειμένου να καταφέρουν οι τελευταίοι να επιτύχουν 

τα επιθυμητά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, εκμεταλλευόμενοι τις υπάρχου

σες οικονομίες κλίμακος και σκοπού και επωφελούμενοι, σε πολλές 

περιπτώσεις, από την κατάργηση σημαντικών αντιοικονομικών περιορισμών 

στη λειτουργία τους. 

Το άνοιγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο των χρηματοπιστωτικών αγορών των 

επιμέρους χωρών και η ενίσχυση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα χρηματοπι

στωτικά ιδρύματα στο εσωτερικό της Κοινότητας, αναμένεται να συμβάλει 

στη δημιουργία ενός νέου συστήματος στο οποίο ο καταναλωτής (καταθέ

της/επενδυτής, δανειζόμενος) θα είναι σε θέση να απολαμβάνει ένα 

ευρύτατο φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσφερόμενων σε 

ανταγωνιστικό κόστος. Από την πλευρά τους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

θα απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η μεγάλη αγορά 

και η εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών για τη λειτουργία τους 

σε αυτή την αγορά. Αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί με τη θέσπιση και 

εφαρμογή μιας μεγάλης σειράς από Κοινοτικές Οδηγίες και Συστάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυριότερη από τις οποίες είναι η 2η Τραπεζική 

Συντονιστική Οδηγία. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπι

στωτικού χώρου στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπου θα ισχύουν η πλήρης 

ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων και η ελευθερία εγκατάστασης και 

παροχής υπηρεσιών από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι 

νόμιμα εγκατεστημένα σε μια χώρα-μέλος της Κοινότητας, σε όλες τις 
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άλλες χώρες-μέλη. Επιδιώκεται επίσης η ενίσχυση της τραπεζικής 

εποπτείας, με στόχο την εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστω

τικού συστήματος ως συνόλου και την προστασία των καταθετών και των 

άλλων συναλλασσομένων με αυτό το σύστημα. 

Η ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή τραπεζικών (χρηματοπιστωτικών) 

υπηρεσιών αφορά την προσφορά ενός πακέτου υπηρεσιών, το οποίο έχει 

καθοριστεί με βάση το μοντέλο της "τράπεζας γενικών συναλλαγών" 

(universal banking). 

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η προσπάθεια για την 

ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στο χώρο της ΕΟΚ είναι: 

(i) η αρχή της εναρμόνισης των προϋποθέσεων που αφορούν τη χορήγηση 

άδειας λειτουργίας σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και του προσδιορι

σμού των ουσιαστικών κανόνων των συστημάτων τραπεζικής εποπτείας· (ii) 

η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιο πάνω προϋποθέσεων και 

κανόνων της τραπεζικής εποπτείας και (iii) η αρχή του ελέγχου από τη 

χώρα καταγωγής. 

Η εφαρμογή της 2ης Οδηγίας, θα συμβάλει: 

α. Στη σημαντική αύξηση της δυνατότητας των τραπεζών να προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μέσω του διεθνούς (ενδοκοινοτικού) 

εμπορίου τραπεζικών υπηρεσιών. Σε αυτό θα συμβάλει και η πρόοδος που 

θα επιτευχθεί (ή που έχει ήδη επιτευχθεί) στον τομέα της κίνησης 

κεφαλαίων. 

β. Στη σημαντική αύξηση της δυνατότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών 

να επεκταθούν στις αγορές άλλων χωρών-μελών, μέσω της ίδρυσης υποκατα

στημάτων (άμεση εγκατάσταση). Η δυνατότητα αυτή θα ενισχυθεί για τους 

ακόλουθους λόγους: 

- Η εγκατάσταση σε άλλες χώρες-μέλη, μέσω υποκαταστημάτων, 

γίνεται φτηνότερη στο βαθμό που δεν θα απαιτούνται στο μέλλον από τις 

χώρες υποδοχής ξεχωριστά κεφάλαια για τα υποκαταστήματα των ξένων 
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τραπεζών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σωστό σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι 

απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια αυτών των υποκαταστημάτων υπήρξαν 

πραγματικά υπερβολικές και αποτελούσαν μέχρι σήμερα ουσιαστικό 

εμπόδιο στην είσοδο ξένων τραπεζών. 

- Καταργούνται οι διάφοροι εξειδικευμένοι περιορισμοί (σχετικά με 

τους συντελεστές φερεγγυότητας και τα χρηματοδοτικά ανοίγματα) στη 

λειτουργία των υποκαταστημάτων των ξένων τραπεζών, οι οποίοι ήταν σε 

ισχύ στις περισσότερες χώρες μέχρι πρόσφατα. 

- Καταργούνται οι περιορισμοί ως προς το εύρος των χρηματοπιστωτι

κών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν τα υποκαταστήματα και οι 

θυγατρικές των ευρωπαϊκών τραπεζών στις χώρες υποδοχής. Οι υπηρεσίες 

που μπορούσαν να προσφερθούν μέχρι σήμερα ήταν εκείνες που ήταν σε 

θέση να προσφέρουν τα εγχώρια ιδρύματα. Στο μέλλον μια τράπεζα θα 

μπορεί να προσφέρει (θεωρητικά τουλάχιστον) σε όλες τις χώρες-μέλη, το 

πλήρες εύρος των υπηρεσιών που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας 

της. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, αφού μέχρι σήμερα η 

Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόριζε αυστηρά τις εργασίες τις οποίες είχαν 

τη δυνατότητα να προσφέρουν στην Ελλάδα τα υποκαταστήματα των ξένων 

τραπεζών. Στο μέλλον αυτές οι εργασίες θα προσδιορίζονται από την άδεια 

λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, η οποία εκδίδεται από τη χώρα 

καταγωγής και μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις εργασίες τις οποίες είναι 

σε θέση να προσφέρει μια τράπεζα γενικών συναλλαγών. 

- Καταργείται η απαίτηση για παροχή άδειας λειτουργίας από τη χώρα 

υποδοχής. Ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα έχει η κατάργηση 

της εφαρμογής του κριτηρίου της οικονομικής ανάγκης, το οποίο ουσιαστι

κά εμπόδιζε μέχρι σήμερα την ίδρυση υποκαταστημάτων από ξένες 

τράπεζες, σε ανταγωνιστική βάση με τα υποκαταστήματα των ελληνικών 

τραπεζών. 

γ. Θεσμοθετείται ο αυστηρός έλεγχος των μετόχων που κατέχουν, ή 
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προτίθενται να αποκτήσουν, ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα και 

δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν την απόκτηση 

τέτοιων συμμετοχών από νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Και αυτές οι ρυθμίσεις έχουν μεγάλη σημασία 

για την Ελλάδα, δεδομένων των σημαντικών κενών που υπάρχουν ακόμα και 

σήμερα στην ισχύουσα νομοθεσία. 

δ. Προσδιορίζονται συγκεκριμένα όρια για τη συμμετοχή των πιστωτι

κών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο μη χρηματοπιστωτικών επιχειρή

σεων. Το γεγονός ότι τα όρια αυτά έγιναν λιγότερο αυστηρά στο τελικό 

κείμενο της Οδηγίας από ό,τι ήταν στην αρχική πρόταση, σε συνδυασμό με 

τις διάφορες μεταβατικές περιόδους που έγιναν αποδεκτές, καθώς και με 

το γεγονός ότι στα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν συμπεριλαμβάνονται 

οι ασφαλιστικές εταιρείες, έκαναν πολύ λιγότερο περιοριστικές τις 

ρυθμίσεις αυτές, τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και για τα ελληνικά πιστωτικά 

ιδρύματα. 

ε. Το γεγονός ότι ο έλεγχος της ρευστότητας των τραπεζών και η 

ρύθμιση των κανόνων νομισματικής πολιτικής παραμένουν στη χώρα 

υποδοχής, αφήνει ακόμα κάποια περιθώρια σε χώρες όπως η Ελλάδα να 

επιβάλουν ρυθμίσεις αναγκαίες για την ομαλή χρηματοδότηση των 

ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα. Τα περιθώρια όμως που υπάρχουν 

γίνονται στενότερα, όσο εξελίσσεται η διαδικασία για τη δημιουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). 

8. Οι ρυθμίσεις της 2ης Οδηγίας δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν 

τη φερεγγυότητα των τραπεζών και την προστασία των καταθετών. Για 

το λόγο αυτόν απαιτήθηκε η έκδοση των Οδηγιών για την υιοθέτηση 

κοινού ορισμού για τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων και για 

τον υπολογισμό του εναρμονισμένου συντελεστή φερεγγυότητας. 

Η ανάγκη για τον προσδιορισμό κοινού ορισμού για τα ίδια κεφάλαια 

των πιστωτικών ιδρυμάτων έγινε αισθητή τόσο στην ΕΟΚ όσο και σε 
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διεθνές επίπεδο εξαιτίας της εμφάνισης ορισμένων σημαντικών φαινομένων, 

όπως η αρνητική εξέλιξη της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών 

προς το σύνολο των επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων (capital risk assets 

ratio) και η υιοθέτηση από τις νομισματικές αρχές των διάφορων χωρών 

ευρύτατων και διαφορετικών ορισμών ως προς τη σύνθεση των ιδίων 

κεφαλαίων. 

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε διεθνές επίπεδο, υιοθετήθηκε 

το πόρισμα της Επιτροπής Cooke στα πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών. Στην ΕΟΚ υιοθετήθηκε η Οδηγία για τα ίδια κεφάλαια των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η ανακοίνωση των αποφάσεων των χωρών της ομάδας των 10 (G10), για 

την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και το συντελεστή φερεγγυότητας 

και η παράλληλη προώθηση του θέματος από την Κοινότητα, έθεσαν σε 

κίνηση σημαντικές διαδικασίες προσαρμογής των τραπεζικών ιδρυμάτων σε 

πολλές χώρες της Κοινότητας, στη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε. 

Ειδικότερα, η προσπάθεια πολλών τραπεζών στράφηκε προς την κατεύθυνση 

της χρησιμοποίησης νέων τρόπων προσέλκυσης κεφαλαίων τα οποία να 

είναι δυνατό να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια σε μια από τις δύο 

κατηγορίες που προβλέπονται στην Οδηγία. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία 

νέων χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία δεν είναι όλες τις φορές σίγουρο 

σε ποια από τις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες θα πρέπει να ταξινομηθούν. 

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν προπολλού ευαισθητοποιηθεί, 

σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τις ανάγκες τους όσον αφορά το ύψος 

των ιδίων κεφαλαίων τους. Προχωρούν με σχετικά γρήγορους ρυθμούς προς 

την κατεύθυνση της αποκατάστασης του ύψους αυτών των κεφαλαίων σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, τα οποία όχι μόνο θα πρέπει να καλύπτουν τις 

υποχρεώσεις τους από την Οδηγία για τα ίδια κεφάλαια και το συντελεστή 

φερεγγυότητας, αλλά να εξασφαλίζουν και τη δυνατότητα τους να λειτουργή

σουν αυτοδύναμα μέσα στην έντονα ανταγωνιστική ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
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αγορά. 

Οι περισσότερες τράπεζες έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε 

σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τους, μέσω της αποθεματοποίησης 

σημαντικού μέρους των καθαρών τους κερδών, με σημαντικές αυξήσεις 

του μετοχικού τους κεφαλαίου μέσω του χρηματιστηρίου, με την αναπρο

σαρμογή της λογιστικής αξίας των ακινήτων, (η οποία μέχρι σήμερα 

προσαυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, μέσω της έκδοσης νέων 

μετοχών) και, τέλος, με τη σημαντική μείωση των συμμετοχών τους στο 

μη χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Η Οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας συνοδεύει την Οδηγία 

για τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, αφού τα 

τελευταία αποτελούν τον αριθμητή στον προτεινόμενο συντελεστή 

φερεγγυότητας, ενώ το "σταθμισμένο" κατά τον κίνδυνο ενεργητικό 

(συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εκτός ισολογισμού), στη μέτρηση του 

οποίου αναφέρεται κυρίως η παρούσα Οδηγία, αποτελεί τον παρονομαστή 

αυτού του συντελεστή. 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας συνδέεται κυρίως με τον πιστωτικό 

κίνδυνο που προκύπτει στην περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης των 

απαιτήσεων της τράπεζας εκ μέρους των πελατών της. 

Ο καθορισμός των συντελεστών στάθμισης των στοιχείων του ενεργητι

κού των πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο από την Επιτροπή της ΕΟΚ όσο και 

από την Επιτροπή Cooke, έχει επηρεάσει σημαντικά την πολιτική των 

εμπορικών τραπεζών διεθνώς όσον αφορά τη διαχείριση του ενεργητικού 

τους. Γίνεται προσπάθεια να μην επιβαρύνεται αυτό το ενεργητικό με 

στοιχεία τα οποία από τη μια μεριά δεν αποδίδουν ικανοποιητικό κέρδος 

και από την άλλη, σταθμίζονται με σχετικά υψηλούς συντελεστές για τον 

υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας της τράπεζας. Από την άλλη 

μεριά, πολλές τράπεζες είναι διατεθειμένες να προσφέρουν με πολύ 

ικανοποιητικούς όρους προϊόντα τα οποία δεν επιβαρύνουν σημαντικά το 
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ενεργητικό τους σταθμιζόμενα με υψηλό συντελεστή. Στην Ελλάδα αυτού 

του είδους οι διεργασίες είναι ακόμα άγνωστες. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις από την εφαρμογή (μετά το 1993) των 

Οδηγιών για τα ίδια κεφάλαια και το συντελεστή φερεγγυότητας, στην 

περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, είναι δυνατό να αναφερθούν τα 

ακόλουθα: 

Το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών αποτελείται, σε σημαντικό 

βαθμό, από απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου και των κεντρικών τραπεζών, 

καθώς και από δάνεια που είναι εγγυημένα από το Δημόσιο (βιοτεχνικά 

δάνεια μέσω της 197/Απόφασης της Ν.Ε., και δάνεια σε κρατικούς 

οργανισμούς και επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί καταρχήν ευνοϊκό 

στοιχείο, αφού αυτές οι απαιτήσεις χαρακτηρίζονται με μηδενικό συντελε

στή κινδύνου. Από την άλλη μεριά όμως, η διάρθρωση αυτή του ενεργητικού 

δεν βοηθά τις τράπεζες να ενισχύσουν την αποδοτικότητα τους, αφού αυτού 

του είδους οι απαιτήσεις πολλές φορές αναλαμβάνονται υποχρεωτικά και 

επιφέρουν ζημιές αντί για κέρδη. 

Ευνοϊκό στοιχείο θα μπορούσε να θεωρηθεί επίσης το γεγονός ότι τα 

εκτός ισολογισμού στοιχεία των ελληνικών τραπεζών (οι διάφοροι 

λογαριασμοί τάξεως) δεν περιλαμβάνουν, σε μεγάλο βαθμό, δραστηριότητες 

υψηλού κινδύνου. Η ύπαρξη και αυτού του χαρακτηριστικού, όμως, οφείλεται 

σε μια σχετική αδυναμία των ελληνικών τραπεζών να προσφέρουν τις νέες 

τραπεζικές εργασίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα υψηλού 

κινδύνου. Από μια άλλη άποψη δηλαδή, αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέ

κτημα. 

Τέλος, μη ευνοϊκό στοιχείο θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι τα 

δάνεια που καλύπτονται με υποθήκες σε μη αστικά ακίνητα, κατατάσσονται 

σε κατηγορίες με υψηλούς σχετικά συντελεστές κινδύνου, παρά την κάποια 

ρύθμιση που υιοθετήθηκε ως προς αυτό το σημείο στο τελικό κείμενο της 

Οδηγίας. 
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Η αναδιάρθρωση του ενεργητικού των τραπεζών υπέρ των χορηγήσεων 

στον ιδιωτικό τομέα, θα απαιτήσει οπωσδήποτε υψηλότερη κεφαλαιακή 

βάση. Επίσης, σημαντικά κεφάλαια θα απαιτηθούν για να μπορέσουν οι 

ελληνικές τράπεζες να επεκταθούν στην παροχή των νέων τραπεζικών 

εργασιών. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να 

εξυγιανθεί το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών, ιδιαίτερα των δύο 

μεγαλύτερων, από τις απαιτήσεις τους έναντι των προβληματικών και 

υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και του ΟΑΕ. Οι υπό συζήτηση τράπεζες 

έχουν ήδη ενεργοποιηθεί δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η τελική 

επίλυση του προβλήματος δεν φαίνεται να είναι κοντά. Είναι αξιοσημείωτο 

ότι οι μεγάλες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, δυσκολεύουν 

σημαντικά την προσπάθεια των τραπεζών για ενίσχυση της κεφαλαιακής 

τους βάσης, μέσω της αποθεματοποίησης κερδών. Επίσης, τα τεράστια 

ελλείμματα του δημόσιου τομέα θέτουν ισχυρά εμπόδια στην ουσιαστική 

ενίσχυση των τραπεζών στην κρίσιμη μεταβατική περίοδο μέχρι τα τέλη του 

1992. 

Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε κανένας να συμπεράνει ότι το 

πρόβλημα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου στην Κοινότητα, δεν θα 

είναι, στο αρχικό στάδιο τουλάχιστον, πρόβλημα επίτευξης του απαιτούμε

νου ποσοστού στο συντελεστή φερεγγυότητας. Θα είναι πρόβλημα 

ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας, δηλαδή πρόβλημα επιβίωσης στις 

εξαιρετικά ανταγωνιστικές συνθήκες που θα δημιουργηθούν, χωρίς 

απαγορευτικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας ενδέχεται να προκύψει σε κάποιο 

μεταγενέστερο στάδιο, όταν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για 

να μπορέσουν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα τους θα προσπαθήσουν, 
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εκμεταλλευόμενα και τις ελευθερίες που θα τους έχουν παρασχεθεί, να 

αναδιαρθρώσουν το ενεργητικό τους με την ενίσχυση της παροχής 

παραδοσιακών και νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό 

τομέα της οικονομίας. 

Μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποτελέσει η 

εφαρμογή των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη 

για τη δημιουργία στην Κοινότητα συστημάτων εγγύησης των καταθέ

σεων, και για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών. 

Η πρώτη Σύσταση προβλέπει την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας 

των εν λόγω συστημάτων στις χώρες όπου ήδη υπάρχουν και τη δημιουργία 

μέχρι τα τέλη του 1989 τέτοιων συστημάτων στις χώρες όπου δεν υπάρχουν. 

Για το σκοπό αυτόν ορίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές τις οποίες θα 

πρέπει να πληρούν τα συστήματα σε όλες τις χώρες. 

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όλα τα κράτη-μέλη ήταν υποχρεωμένα 

να εφαρμόσουν συστήματα εγγύησης των καταθέσεων μέχρι τα τέλη του 

1990. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση για τη δημιουργία ενός 

συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, παρά το γεγονός ότι με την 

απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία έχει προχωρή

σει σημαντικά, κάτι τέτοιο κρίνεται απόλυτα απαραίτητο, ανεξάρτητα από 

τις Κοινοτικές Συστάσεις. Ό π ω ς αποδείχτηκε στην πράξη, το ρόλο του 

εγγυητή των καταθέσεων των ιδιωτών έπαιζε μέχρι σήμερα, de facto, η 

Τράπεζα της Ελλάδος και κατ' επέκταση ο κρατικός προϋπολογισμός. Ό σ ο 

όμως το σύστημα απελευθερώνεται και καθώς θα τίθενται σε ισχύ οι 

εναρμονισμένοι κανόνες λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων στα πλαίσια 

της ΕΟΚ τόσο θα αυξάνονται οι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίζουν τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύματα και τόσο θα μειώνεται η δυνατότητα παρέμβασης της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, είναι πολύ πιθανό ότι τα άλλα κράτη-μέλη 
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δεν θα δεχτούν την ίδρυση στο έδαφος τους υποκαταστημάτων ελληνικών 

τραπεζών, οι οποίες δεν θα καλύπτονται ικανοποιητικά από αναγνωρισμένα 

συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Από αυτά προκύπτει η ανάγκη 

ύπαρξης και στην Ελλάδα ενός καλά οργανωμένου οργανισμού εγγύησης των 

καταθέσεων, ο οποίος θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να διαθέτει 

όλα τα καλά στοιχεία των ήδη υπαρχόντων οργανισμών στις άλλες χώρες 

και οπωσδήποτε να αποφύγει, όσο είναι δυνατό, τα στοιχεία εκείνα που 

δημιουργούν προβλήματα και διαστρεβλωτικές συμπεριφορές. 

Οι αρχικοί προβληματισμοί συγκλίνουν προς τη θέση ο οργανισμός 

εγγύησης των καταθέσεων να είναι κατά βάση κρατικός οργανισμός, αλλά 

εξετάζεται και η λύση να ιδρύσουν οι τράπεζες ανεξάρτητη ασφαλιστική 

εταιρεία. Εκ των πραγμάτων όμως ο ρόλος του δημόσιου τομέα θα είναι σε 

κάθε περίπτωση καθοριστικός, αφού η ίδρυση ενός τέτοιου οργανισμού, 

όπως αποδείχτηκε και στην περίπτωση της Ιταλίας, απαιτεί υψηλά 

κεφάλαια και γενικότερα φερεγγυότητα, η οποία μπορεί να ενισχυθεί μόνο 

με την εγγύηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Στη σημερινή συγκυρία όμως 

(των τεράστιων ελλειμμάτων), είναι πολύ δύσκολο για το κράτος να 

προωθήσει αποτελεσματικά αυτές τις δραστηριότητες. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων 

ενός πιστωτικού ιδρύματος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού 

προληπτικής εποπτείας αυτών των ιδρυμάτων. Η υπερβολική συγκέντρωση 

των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε έναν και μόνο πελάτη, ή ομάδα 

συνδεμένων πελατών, μπορεί να συνεπάγεται έναν απαράδεκτα υψηλό βαθμό 

συγκέντρωσης των κινδύνων. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να θεωρείται 

καταστροφική για την αξιοπιστία ενός πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σωστό για τα πιστωτικά ιδρύματα χωρών όπως η Ελλάδα, τα 

οποία έχουν ήδη κάποια προϊστορία σχετικά μεγάλων χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων προς επιχειρήσεις, οι οποίες μετέπειτα αποδείχτηκαν να είναι 

προβληματικές. Επίσης αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να 
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αναγνωριστούν και να επιβιώσουν μέσα στην ενοποιημένη και έντονα 

ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει κάθε στιγμή να είναι σε θέση 

να αποδεικνύουν, με αδιάσειστα στοιχεία, την καθαρότητα και την αξιοπι

στία των χρηματοπιστωτικών τους πρακτικών. 

Από την άλλη μεριά, τα πιστωτικά ιδρύματα σε μια ενοποιημένη 

τραπεζική αγορά εμπλέκονται σε συνθήκες ανταγωνισμού τόσο έντονες, 

ώστε προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλά ποσοστά αποδοτικότητας, 

ξεχνούν ή παραβλέπουν πολλές φορές τους πιο πάνω κινδύνους. Τα ελληνικά 

τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει με κάθε θυσία να αποφύγουν στο μέλλον να 

βρεθούν σε τέτοιες καταστάσεις. 

Γενικά, στην Ελλάδα, το πρόβλημα των μεγάλων χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά από τις τράπεζες σε 

συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η τελευταία, με το νέο πλαίσιο 

εποπτείας των τραπεζών που έχει θέσει σε εφαρμογή, είναι σε θέση να 

γνωρίζει ακριβώς σε ποιες περιπτώσεις το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό και 

να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του. Θα πρέπει 

πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική 

σταθερότητα ενός πιστωτικού ιδρύματος είναι απαραίτητο στοιχείο της 

οντότητας του και αποτελεί τη βάση για την επιβίωση του στην αγορά και 

για την ομαλή του ανάπτυξη. Δεν είναι κάτι που επιβάλλεται αναγκαστικά 

για την ικανοποίηση των Συστάσεων και των Οδηγιών της Κοινότητας. 

9,'Οσον αφορά τις επιπτώσεις στιςχώρες-μέλη της Κοινότητας από 

την εφαρμογή της 2ης Οδηγίας και από την προώθηση της ενοποίησης 

των χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα 

κυριότερα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: 

- Κύρια συνέπεια θα είναι η ενίσχυση των ανταγωνιστικών συνθηκών 

εξαιτίας: (ϊ) της ήδη προωθημένης απορρύθμισης των εθνικών χρηματοπι

στωτικών συστημάτων και του σταδιακού ανοίγματος αυτών των συστημάτων 

στο διεθνή ανταγωνισμό, στα πλαίσια της εξελισσόμενης "χρηματοπιστωτι-
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κής επανάστασης" και (ϋ) της προώθησης της ενοποίησης των χρηματοπι

στωτικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ανταγωνιστικές συνθήκες 

θα ενταθούν σημαντικά μεταξύ των ίδιων των εγχώριων πιστωτικών 

ιδρυμάτων, μεταξύ των εγχώριων και των ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

(π.χ., μεταξύ των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών, των αμοιβαίων 

κεφαλαίων και των χρηματιστηριακών εταιρειών) και, τέλος, μεταξύ 

πιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (όταν τα τελευταία 

μπαίνουν δυναμικά στους τομείς προσφοράς χρηματοπιστωτικών υπηρε

σιών). 

- Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω αναμένεται να δημιουργηθούν ισχυρές 

πιέσεις για εξάλειψη των διαφορών που παρατηρούνται στις τιμές των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ των διάφορων χωρών και για 

σημαντική διεύρυνση του πακέτου των υπηρεσιών που προσφέρονται σε 

ορισμένες χώρες. Αυτό συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για τους τελικούς 

και τους ενδιάμεσους χρήστες των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, κυρίως 

των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Κοινότητας. Τούτο συνεπάγεται όμως 

και μια σημαντική μείωση του μεριδίου, στην εσωτερική και την ευρωπαϊκή 

αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των τραπεζικών ιδρυμάτων των 

αναπτυσσόμενων χωρών της Νότιας Ευρώπης. Το καθαρό αποτέλεσμα στην 

ευημερία μιας χώρας βρίσκεται αν από το πλεόνασμα του καταναλωτή 

αφαιρεθούν οι ζημιές εκείνων που προηγουμένως είχαν καθαρή ωφέλεια από 

τη λειτουργία του προστατευμένου από το διεθνή ανταγωνισμό συστήματος. 

Στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών, θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί έναν 

από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομικής υποδομής πάνω στην 

οποία στηρίζεται η ανάπτυξη της υπόλοιπης οικονομίας. Αν η εξυγίανση και 

η απελευθέρωση του συστήματος στο διεθνή ανταγωνισμό σημαίνει την 

προσφορά ευρύτερων, καλύτερων και συμφερότερων οικονομικά χρηματοπι-
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στωτικών υπηρεσιών προς τους άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονο

μίας, τότε το όφελος που θα προκύψει για τη χώρα ως σύνολο μπορεί να 

είναι πολύ σημαντικό. 

- Η προσπάθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των χωρών-

μελών της Κοινότητας για αποκόμιση σημαντικών οφελών, μέσω της 

εκμετάλλευσης των νέων ευκαιριών για την προώθηση της εξειδίκευσης 

και των οικονομιών κλίμακος και σκοπού, που αναμένεται να δημιουρ

γηθούν με την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοπιστω

τικών υπηρεσιών, δεν φαίνεται ότι θα είναι εύκολη υπόθεση. 

Οι οικονομίες κλίμακος που υπάρχουν στους τομείς των λιανικών 

τραπεζικών εργασιών είναι αξιόλογες. Δεν συνεπάγονται όμως αυτόματα τα 

καθαρά οφέλη τα οποία οι Κοινοτικές τράπεζες ελπίζουν να επιτύχουν με 

την ενοποίηση της αγοράς και την εξάπλωση τους στις αγορές άλλων 

χωρών, σε ανταγωνιστική βάση με τα εγχώρια ιδρύματα. Έρχονται σε 

σύγκρουση με τις σημαντικές οικονομίες που απολαμβάνουν τα τελευταία 

εξαιτίας της τοπικής εξειδίκευσης τους στην εξυπηρέτηση, με τα εκτεταμέ

να δίκτυα υποκαταστημάτων τους, των επιμέρους περιοχών μιας χώρας. Οι 

εγχώριες ή οι τοπικές τράπεζες, θα είναι δύσκολο να εκτοπιστούν από τις 

μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες σε αυτό τον τομέα, έστω και αν οι τελευ

ταίες ευνοούνται από την εκμετάλλευση σημαντικών οικονομιών κλίμακος. 

Αντίθετα, στους τομείς των χονδρικών τραπεζικών εργασιών όπου δεν 

τίθεται πρόβλημα τοπικής εξειδίκευσης, οι οικονομίες κλίμακος που 

υπάρχουν, δεν είναι πολύ σημαντικές. 

- Δραστική θα είναι η μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων των αναπτυσσόμενων οικονομιών της 

Κοινότητας (όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και σε μικρότερο βαθμό η 

Ισπανία). Η σταδιακή απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών αυτών των 

χωρών στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με τη μερική (μέχρι 

σήμερα) απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων για εγχώριους και ξένους 
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κατοίκους, έχουν καταστήσει ήδη έντονη την ανάγκη για σταδιακή 

απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων από τον κρατικό 

παρεμβατισμό. Η απελευθέρωση αυτή, στο βαθμό που έχει ήδη επιτευχθεί, 

είχε ορισμένες σημαντικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση 

τόσο του δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και των 

ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυτών των χωρών. Αυτές οι 

εξελίξεις θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την πιο πέρα απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ιδιαίτερα της Ελλάδος και της Πορτογα

λίας, και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή των αρχών της 2ης 

Συντονιστικής Τραπεζικής Οδηγίας σε αυτές τις χώρες. 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της δημιουργίας των 

προβληματικών (υπερχρεωμένων) επιχειρήσεων και της τεράστιας 

ελλειμματικότητας του δημόσιου τομέα και της επιβάρυνσης του με 

δαπάνες εξυπηρέτησης του παλαιού χρέους οι οποίες αύξησαν ακόμα 

περισσότερο αυτά τα ελλείμματα. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση με δραστικά 

μέτρα τόσο του προβλήματος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων όσο και 

των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα, έχει δημιουργήσει σήμερα ένα 

σημαντικό φαύλο κύκλο ελλειμμάτων-εξυπηρέτησης-ελλειμμάτων, στον 

οποίο βυθίζονται όλο και περισσότερο η ελληνική και η πορτογαλική 

οικονομία. 

10. Η προοπτική εγκατάστασης θυγατρικών ή υποκαταστημάτων 

ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αγορές όπως η ελληνική, με 

στόχο την προσφορά των παραδοσιακών ή νέων τραπεζικών εργασιών, 

περιορίζεται σε κάποιο βαθμό από το σχετικά μικρό μέγεθος αυτών των 

αγορών, το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας, τις μεγάλες 

μακροοικονομικές ανισορροπίες και το αναχρονιστικό θεσμικό και 

οργανωτικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην περί

πτωση της Ελλάδος, η προοπτική αυτή θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τις 

προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον, 
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οι οποίες είναι συνάρτηση του βαθμού επιτυχίας που θα σημειώσει η 

προσπάθεια για εξάλειψη των σημαντικών σήμερα μακροοικονομικών 

ανισορροπιών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα εμπόδια που 

αίρονται, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ίδρυσης υποκαταστημάτων, είναι 

πολύ σημαντικά. Επομένως, και το αποτέλεσμα από την άρση αυτών των 

εμποδίων δεν μπορεί να είναι ασήμαντο. 

Μέχρι σήμερα οι ξένες τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να ζητούν άδεια 

για την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα από τις ελληνικές νομισμα

τικές αρχές, να εισάγουν και να καταθέτουν για κάθε υποκατάστημα 2 δισ. 

δρχ. ως ίδιο κεφάλαιο και, τέλος, να προσφέρουν στην Ελλάδα μόνο το 

φάσμα των υπηρεσιών που επιτρέπεται να προσφέρουν και οι εγχώριες 

τράπεζες. Αυτές οι προϋποθέσεις καθιστούσαν πραγματικά σχεδόν 

απαγορευτική την είσοδο των ξένων τραπεζών στην ελληνική αγορά. Η 

εξάλειψη τους, επομένως, θα δημιουργήσει ένα τελείως διαφορετικό 

καθεστώς εισόδου αυτών των τραπεζών, το οποίο είναι σίγουρο ότι πολλές 

τράπεζες θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν, έστω και αν ο στόχος τους 

δεν θα είναι να κατακλύσουν την Ελλάδα με νέα δικά τους υποκαταστήματα. 

Τα Κοινοτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και τα ιδρύματα άλλων 

αναπτυγμένων χωρών, θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες στην 

προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους στην 

Ελλάδα και στις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Θα επιδιώξουν να αυξήσουν 

σημαντικά τα μερίδια τους στην ελληνική και τις άλλες αγορές, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μεγάλων και βιώσιμων επιχειρήσεων 

από πηγές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, καθώς και την 

προσφορά των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων τόσο στους αποταμιευ

τές όσο και στους δανειζόμενους από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για 

να μπορέσουν να μπουν δυναμικά και στους τομείς προσφοράς των 

παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών, είναι πολύ πιθανό ότι θα επιδιώξουν 

την εξαγορά ή τη συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λειτουργούν 
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ήδη στις πιο πάνω αγορές. 

Σε κάθε περίπτωση οι ανταγωνιστικές πιέσεις για τα ελληνικά 

τραπεζικά ιδρύματα θα ενταθούν δραματικά γιατί, όπως εξηγήθηκε στην 

εισαγωγή της παρούσας μελέτης, τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα 

τους αποσπάσουν πελάτες και μάλιστα τους καλύτερους από αυτούς, 

προσφέροντας τις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην 

προσφορά των οποίων έχουν ήδη εξοικειωθεί και αποκτήσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. 

11. Ως προς τους τρόπους με τους οποίους μια τράπεζα θα μπορούσε 

να διεισδύσει στις ευρωπαϊκές αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

εκτός της χώρας καταγωγής της, οι πιο κάτω είναι οι πιο πιθανοί: 

- Αυτοδύναμη διείσδυση μέσω της ίδρυσης δικού της δικτύου 

υποκαταστημάτων. Από τη σύγκριση των στοιχείων σχετικά με τον αριθμό 

των τραπεζικών υποκαταστημάτων ανά κάτοικο που λειτουργούν στις 

διάφορες χώρες, θα μπορούσε κανένας να συμπεράνει ότι στην Ελλάδα η 

τραπεζική αγορά δεν είναι ακόμα κορεσμένη. Υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια μέχρι να προσεγγιστούν τα μεγέθη των πιο αναπτυγμένων χωρών, 

πράγμα που σημαίνει ότι η διαφορά είναι δυνατό να καλυφθεί με νέα 

υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά: 

Πρώτο, οι ελληνικές τράπεζες κινούνται ήδη δραστήρια για να καλύψουν τη 

διαφορά. Δεύτερο, ο μικρός αριθμός τραπεζικών υποκαταστημάτων ανά 

κάτοικο στην Ελλάδα, θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι στις αναπτυγμένες χώρες τα υποκαταστήματα χρησιμοποιούνται για την 

προσφορά του τεράστιου εύρους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που 

αναλύθηκαν στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, ενώ στην Ελλάδα 

χρησιμοποιούνται μόνο για τη συλλογή καταθέσεων και για την παροχή 

παραδοσιακών δανείων. Τρίτο, το 70% περίπου της πιστωτικής επέκτασης 

της τράπεζας διατίθεται στην Ελλάδα κεντρικά για τη χρηματοδότηση των 

ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα, χωρίς την παρεμβολή υποκαταστημάτων. 
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το έργο που έχουν να εκτελέσουν τα 

υποκαταστήματα είναι σχετικά μικρό (κυρίως συλλογή καταθέσεων και 

σύστημα πληρωμών) και αυτό περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες για 

κερδοφόρα λειτουργία τους. 

- Διείσδυση μέσω της εξαγοράς (εχθρικής ή φιλικής) κάποιας 

εγχώριας τράπεζας. Η είσοδος των ξένων τραπεζών στην ελληνική αγορά, 

μέσω της συγχώνευσης με μια ελληνική τράπεζα ή μέσω της εξαγοράς 

ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να θεωρηθεί πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως 

εξαιτίας της συγκεκριμένης μετοχικής δομής που χαρακτηρίζει τα ελληνικά 

τραπεζικά ιδρύματα, και ιδιαίτερα εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 10 από τις 

12 τράπεζες είναι ουσιαστικά κάτω από κρατικό έλεγχο. Από τις υπόλοιπες 

δύο, η μία είναι ιδιωτική με έναν κυρίαρχο μέτοχο ο οποίος ελέγχει το 

20%-25% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ η άλλη είναι "πολυμετοχική". 

Με τα σημερινά δεδομένα, η ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών, 

και πολύ περισσότερο η εξαγορά τους από ξένες τράπεζες, δεν φαίνεται να 

μπορεί να συζητηθεί. Εκείνο που θα μπορούσε ίσως να εξεταστεί είναι μόνο 

η "συμμετοχή" ξένων τραπεζών στο κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών, κάτι που 

συμβαίνει ήδη και σήμερα. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι οι 

τράπεζες του Δημοσίου έχουν μεγάλη ανάγκη από νέα ίδια κεφάλαια τα 

οποία δεν είναι σήμερα δυνατό να τους παρασχεθούν από το κράτος. Θα 

πρέπει επομένως να εξεταστεί η περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου 

των τραπεζών μέσω του χρηματιστηρίου*(πράγμα που έχει πολλά πλεονε

κτήματα μετά τη σημαντική αύξηση των τιμών των τραπεζικών μετοχών τους 

πρώτους μήνες του 1990) και μέσω της συμμετοχής ξένων τραπεζών. Το 

τελευταίο θα μπορούσε επίσης να έχει και άλλα σημαντικά οφέλη για τις 

ελληνικές τράπεζες, όπως εισαγωγή τεχνογνωσίας, εξασφάλιση εκτεταμέ

νων δικτύων ανταποκριτών στο εξωτερικό, συνεργασία με ξένες τράπεζες 

σε διάφορους τομείς κ.λπ. 

Ό σ ο ν αφορά τις ιδιωτικές τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα 
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πράγματα δεν είναι περισσότερο εύκολα: 

Στην περίπτωση της Τράπεζα Εργασίας, στην οποία το ποσοστό 

συμμετοχής των κυριότερων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο είναι 

μικρότερο του 3%, είναι πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, να συγκεντρώσει 

κάποιος μέσω του χρηματιστηρίου μια "σημαντική συμμετοχή", τέτοια ώστε 

να μπορεί να ελέγχει την τράπεζα. Η ανακοίνωση ή η διαπίστωση της 

πρόθεσης για εξαγορά μεγάλου αριθμού μετοχών από κάποιον ενδιαφερόμε

νο για τον έλεγχο της τράπεζας, είναι αναπόφευκτο ότι θα αυξήσει 

σημαντικά τις τιμές των μετοχών, πράγμα που μπορεί να καταστήσει τελικά 

την εξαγορά πολύ ακριβή ή και ασύμφορη. Αυτό ίσως έχει ήδη γίνει, αν 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής της συγκεκριμένης 

τράπεζας έχει υπερτετραπλασιαστεί μέσα σε διάστημα ενός έτους περίπου. 

Επίσης μια προσπάθεια για εχθρική εξαγορά (αν δηλαδή δεν συμμετέχει 

στην όλη υπόθεση η παρούσα διοίκηση της τράπεζας) μπορεί να έχει και 

άλλα αρνητικά αποτελέσματα για τον αγοραστή, αφού ενδεχομένως θα βρει 

αντίθετους τη διοίκηση και το προσωπικό της τράπεζας. 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κάποιος κυρίαρχος μέτοχος, 

ο οποίος μπορεί να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η εξαγορά μπορεί να 

είναι εχθρική ή φιλική προς αυτό τον κυρίαρχο μέτοχο. Τα προβλήματα, 

πάντως, που αντιμετωπίζονται στην περίπτωση της Ελλάδος είναι τα ίδια 

όπως πιο πάνω. 

- Δοθέντος ότι η επέκταση μέσω της ίδρυσης από την αρχή ενός 

δικτύου υποκαταστημάτων είναι πολύ δαπανηρή υπόθεση, μια μέθοδος 

διείσδυσης η οποία αναμένεται να αποδειχτεί εξαιρετικά δημοφιλής είναι 

η διείσδυση μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεσμών (business 

links) σε άλλες χώρες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η συνεργαζόμενη 

τράπεζα στην αγορά στόχο να δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην 

πελατειακή της βάση ενεργώντας σε πολλές περιπτώσεις σαν πράκτο

ρας (agent). Στην πράξη, αυτή η μέθοδος αναμένεται να αποδειχτεί μια από 
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τις κύριες συνέπειες της 2ης Τραπεζικής Οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέτοιοι δεσμοί και κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες (joint ventures) 

αναμένεται να αποδειχτούν πολύ συνηθισμένες πρακτικές μεταξύ χρηματο

πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε διαφορετικές χώρες. Ξένα 

ιδρύματα θα διακρατούν στους ισολογισμούς τους χρηματικά περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία θα έχουν προωθηθεί και θα βρίσκονται κάτω από τη 

διαχείριση εγχώριων ιδρυμάτων. Αυτός θα είναι ένας κυρίαρχος τρόπος 

μέσω του οποίου τα ξένα ιδρύματα θα αποκτούν πρόσβαση στους πελάτες 

στην εγχώρια αγορά, χωρίς να είναι αναγκασμένα να υφίστανται το τεράστιο 

κόστος της ίδρυσης ξεχωριστού δικτύου δικών τους υποκαταστημάτων. 

- Διείσδυση μέσω του διασυνοριακού εμπορίου χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν υπάρξει 

αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στον πελάτη κάτοικο μιας χώρας 

και στον προμηθευτή της τραπεζικής υπηρεσίας από μια άλλη χώρα. 

12. Για να γίνει δυνατός ένας πιο ακριβής προσδιορισμός των 

επιπτώσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ελληνική 

οικονομία από την ένταξη τους στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και από 

την επίδραση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής επανάστασης, θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία: 

ί. Ο βαθμός στον οποίο αναμένεται να γίνουν αποδεκτά στην Ελλάδα 

από το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις, τα νέα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και οι νέες τεχνικές προσφοράς των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, δεν μπορεί να είναι ευκαταφρόνητος. Αυτό αποδεικνύεται από 

τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα μελέτη σχετικά: (α) με τη 

σημαντική ευαισθησία των τραπεζικών καταθέσεων στις διακυμάνσεις των 

επιτοκίων (β) με την αξιοσημείωτη επιτυχία του Δημοσίου στην προσπά

θεια του να χρηματοδοτήσει απευθείας από το κοινό ένα σημαντικό μέρος 

των τεράστιων ελλειμμάτων του' (γ) με τη σημαντική άνοδο του χρηματιστη

ρίου μόλις η οικονομία μπήκε σε τροχιά σταθεροποίησης και απελευθέρω-
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σης από τον κρατικό παρεμβατισμό και μόλις θεσπίστηκε και τέθηκε σε 

εφαρμογή ένα ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο (δ) με το μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων που προσέφυγαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες (φθινόπωρο 

1989-φθινόπωρο 1990) στο χρηματιστήριο για άντληση κεφαλαίων, με 

εξαιρετικά χαμηλότερο κόστος από τον τραπεζικό δανεισμό' (ε) με τη 

σημαντική ανάπτυξη των θεσμικών επενδυτών (αμοιβαία κεφάλαια, 

ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.), των εταιρειών επενδύσεων και των χρηματι

στηριακών εταιρειών (στ) με τη σημαντική ανάπτυξη των εταιρειών leasing 

και των εταιρειών επικίνδυνου επιχειρηματικού κεφαλαίου και, τέλος, (ζ) με 

την υψηλή ζήτηση από μεγάλες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση τους, 

μέσω της έκδοσης απευθείας στην αγορά ομολογιακών δανείων επιχειρή

σεων. Οι τάσεις αυτές, οι οποίες αναμορφώνουν ριζικά το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να συνεχιστούν 

και να ενταθούν, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται για τη σταθεροποίηση και την εξυγίανση της οικονομίας θα 

αποδώσουν τελικά καρπούς και η ελληνική οικονομία θα προσαρμοστεί 

έγκαιρα στις απαιτήσεις που επιβάλλει η συμμετοχή της στην Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ) 1. 

il. Η δραστική αναπροσαρμογή του αναχρονιστικού θεσμικού και 

οργανωτικού πλαισίου, το οποίο προσδιόριζε τη λειτουργία των ελληνικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέχρι πρόσφατα, και η οποία είναι αναγκαία 

για να τους δοθεί η ευκαιρία να προχωρήσουν έγκαιρα στην αναδιοργάνωση 

τους, στην εξυγίανση του ενεργητικού τους, στη σημαντική αναβάθμιση της 

κεφαλαιακής τους βάσης και, τέλος, στην ενίσχυση των επιχειρηματικών 

τους δεσμών με μεγάλα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχει μόλις 

πρόσφατα αρχίσει να συντελείται: (α) με την εφαρμογή των προτάσεων της 

Επιτροπής Καρατζά και (β) με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο του Αυγούστου 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ. Μαρούλης (Μάιος 1990). 
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1990. Όσον αφορά τη στελέχωση αυτών των ιδρυμάτων με το αναγκαίο 

εξειδικευμένο προσωπικό και τον εξοπλισμό τους με τον απαραίτητο 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται 

με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι ραγδαίες 

εξελίξεις που σημειώνονται σε αυτό τον τομέα στις αναπτυγμένες χώρες 

της Δύσης. Με τους ρυθμούς που εξελίσσονται σήμερα τα πράγματα στους 

τομείς αυτούς, είναι αμφίβολο αν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

θα καταφέρουν να προσαρμοστούν έγκαιρα, ώστε να ανταγωνιστούν επί ίσοις 

όροις τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όταν, μετά την 1-1-1993, η αγορά 

θα είναι σε μεγάλο βαθμό απελευθερωμένη. 

iii. Τα τελευταία δύο έτη (1989-1990) οι δύο μεγάλες κρατικές 

τράπεζες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, για να μπορέσουν να 

προωθήσουν την έγκαιρη απαλλαγή τους από τα σημαντικά βάρη που έχουν 

αναλάβει έναντι προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και έναντι 

του κράτους (εγγυήσεις, προνομιακή χρηματοδότηση κ.λπ.). Σοβαρός 

ανασταλτικός παράγοντας σε αυτές τις προσπάθειες έχει αποδειχτεί η 

κεντρική κυβέρνηση, η οποία, παγιδευμένη απο τα τεράστια ελλείμματα του 

δημόσιου τομέα και από βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και αρτηριοσκλη

ρωτικές θεσμικές ρυθμίσεις, δεν είναι σε θέση ακόμα να δώσει στις δύο 

μεγάλες τράπεζες, αφενός τη σημαντική αυτονομία που χρειάζονται κατά 

τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για την αποτελεσματική εξυγίανση του 

ενεργητικού τους και αφετέρου τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ελεύθερα 

στον επιχειρηματικό στίβο επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της απόδοσης 

των επιχειρηματικών τους πρωτοβουλιών, χωρίς να επιβαρύνονται αναίτια 

με δαπάνες ή απώλειες εσόδων, που ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής ή 

της αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους και θα έπρεπε να επιβαρύνουν 

άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό. Βέβαια, τους τελευταίους μήνες έχει 

αρχίσει να διαφαίνεται σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της 

επίλυσης των προβλημάτων και σε αυτούς τους τομείς και ελπίζεται ότι η 
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προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με αποτελεσματικό τρόπο, προς όφελος των 

μεγάλων ελληνικών τραπεζών και της οικονομίας γενικότερα. 

iv. Από το Μάιο του 1990, φαίνεται να έχουν εντατικοποιηθεί 

σημαντικά οι προσπάθειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

τεράστιων ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και για εξυγίανση της 

οικονομίας μέσω κυρίως της αποκατάστασης των μηχανισμών της αγοράς 

(της περαιτέρω μείωσης του κρατικού παρεμβατισμού σε πολλούς τομείς) 

και της οριστικής επίλυσης του προβλήματος των προβληματικών επιχειρή

σεων. Βασικά στοιχεία αυτής της πολιτικής αποτελούν: (α) οι προσπάθειες 

που καταβάλλονται για πιο αποτελεσματική σύλληψη της φορολογητέας 

ύλης κυρίως με τη μηχανοργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών (β) η επιβολή μιας αρκετά αυστηρής εισοδηματικής πολιτικής 

στο δημόσιο τομέα, η οποία, όπως έχει ανακοινωθεί, θα συνεχιστεί και τον 

επόμενο χρόνο και αναμένεται να μειώσει σημαντικά το ρυθμό αύξησης των 

δαπανών για μισθούς και συντάξεις' (γ) η σημαντική αναπροσαρμογή των 

τιμών των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δημόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισμοί και η πολύ μεγάλη αύξηση της φορολογίας των καυσίμων (δ) η 

επιβολή έκτακτης εισφοράς στα ελεύθερα επαγγέλματα - (ε) η ουσιαστική 

μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος με τη σημαντική αύξηση των 

ορίων συνταξιοδότησης και την αύξηση των εισφορών (στ) η ψήφιση του 

αναπτυξιακού νόμου ο οποίος, εκτός των άλλων, εξυγιαίνει τη λειτουργία 

του συστήματος των επενδυτικών κινήτρων, προωθεί την αυτονομία των 

διοικήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από το 

Δημόσιο, αίρει ορισμένα σημαντικά εμπόδια για την επίλυση του προβλήμα

τος των προβληματικών επιχειρήσεων κ.ά. και, τέλος, (ζ) η λήψη αποφασι

στικών μέτρων για την πώληση στον ιδιωτικό τομέα των βιώσιμων προβλη

ματικών επιχειρήσεων και για την οριστική εκκαθάριση των μη βιώσιμων 

από αυτές. Τα μέτρα αυτά, παρά τις σημαντικές ατέλειες και ορισμένες 

αρνητικές παρενέργειες που είχαν κατά την εφαρμογή τους, αναμένεται να 
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συμβάλουν στη σημαντική μείωση του ελλείμματος και κατά συνέπεια των 

αναγκών δανεισμού του δημόσιου τομέα. Αναμένεται επίσης να συμβάλουν, 

αν εφαρμοστούν με συνέπεια και συνοδευτούν με τη λήψη ουσιαστικών 

μέτρων για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της 

οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα1, στη σημαντική 

άμβλυνση των γενικότερων μακροοικονομικών ανισορροπιών που φαλκιδεύ

ουν μέχρι σήμερα τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και αποτελούν 

σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα σε κάθε προσπάθεια για την προώθηση της 

απελευθέρωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Αν οι προσπάθειες που καταβάλλονται σήμερα στους πιο πάνω 

βασικούς τομείς συνεχιστούν απρόσκοπτα και ολοκληρωθούν έγκαιρα, τότε 

οι επιπτώσεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία 

γενικότερα, από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από τη διεθνή 

χρηματοπιστωτική επανάσταση, είναι δυνατό να αποδειχτούν εξαιρετικά 

ευνοϊκές. Τα κύρια οφέλη για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

για την ελληνική οικονομία θα προέλθουν από την εξυγίανση του συστήμα

τος η οποία, όπως τονίστηκε, προωθείται ήδη και αναμένεται να ολοκληρω

θεί αναγκαστικά, για να γίνει δυνατή η επιβίωση του μέσα στην ενοποιημένη 

ευρωπαϊκή αγορά. 

1. Ο τομέας της ανταγωνιστικότητας αποτελεί τον ασθενή κρίκο της 
οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται από το Μάιο του 1990. Η αποφυγή 
της λήψης μέτρων για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των 
κλάδων της ελληνικής οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα 
προϊόντα στα επίπεδα του 1988, έχει επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση 
στον επιχειρηματικό τομέα και έχει αυξήσει δραματικά το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου. Αυτό, σε συνδυασμό με τις μη ευνοϊκές εξωτερικές 
εξελίξεις, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει τελικά τη βασική αιτία για μια 
μη ικανοποιητική εξέλιξη της οικονομίας ως σύνολο, παρά τα πολύ 
σημαντικά και επώδυνα μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλους τομείς. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ. Μαρούλης (1990). 
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