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Κ1ΣΛΓ1Μ ΊΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνέπεσε με μία περίοδο όπου 

οι οικονομικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από μια τάση απελευθέρωσης και 

ριζικής αναδιαμόρφωσης. Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς δανειακών 

κεφαλαίων και η ραγδαία πρόοδος που έχει συντελεστεί στον τομέα της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο του 

τραπεζικού και ευρύτερου πιστωτικού χώρου. Αυτές οι εξελίξεις έχουν 

οδηγήσει στη δημιουργία ανοιχτών και χωρίς σύνορα αγοροόν και στην ολοένα 

μείωση του διαχωρισμού των οικονομικών ιδρυμάτων των διαφόρων χωρών.

Διαπιστώνοντας τα παραπάνω, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να 

μελετήσουμε και να αναλύσουμε τους παράγοντες που διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία μετασχηματισμού των οικονομικών 

μονάδων, καθώς επίσης και να προσδιορίσουμε τις συνέπειες από τις μεταβολές 

στη λειτουργία των συστημάτων που στηρίζουν το ενιαίο ευρωπαϊκό 

χρηματοοικονομικό χώρο.

Ο πρώτος παράγοντας ,ο οποίος επηρέασε καθοριστικά τις λειτουργίες του 

ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η νομισματική ενοποίηση. Η 

εισαγωγή ενός ενιαίου νομίσματος δημιούργησε σημαντικές προϋποθέσεις για 

την περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης .

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει διαρκώς την λειτουργία 

του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος , είναι οι εξελίξεις και οι 

μεταβολές που συντελούνται στο κανονιστικό πλαίσιο. Οι διάφοροι διεθνείς 

οργανισμοί , οι οποίοι αναλαμβάνουν και επιβλέπουν τις πτυχές που αφορούν 

στη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοοικονομικού 

συστήματος και καθιερώνουν κανόνες διαφάνειας στις διεθνείς 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές , έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση σε
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ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανόνες της Διεθνούς 

Οργάνωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of 

Securities Commissions , IOSCO), της επιτροπής για τα Συστήματα Πληρωμών 

και Διακανονισμού (Committee on Payment and Settlement Systems) και του 

Συμβουλίου Διεθνοόν Δογιστικοδν Προτύπων (International Accounting 

Standards Board).

Οι παραπάνω δυνάμεις έχουν αλλάξει το τοπίο στο ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και έχουν ωθήσει τις τράπεζες να αναπτύξουν οι 

ίδιες δυνάμεις αναδιαμόρφωσης προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο ολοένα 

ανταγωνιστικό και εχθρικό ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Οι 

αλλαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί , έχουν αναγκάσει τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγαν τις συναλλαγές.

Αυτές οι ραγδαίες και μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν στο ευρωπαϊκό 

τραπεζικό τοπίο, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα, το οποίο κατά την τελευταία δεκαετία περνάει μία φάση 

αλλαγής τόσο στον κτιριακό όσο και στον θεσμικό τομέα. Οι ελληνικές 

τράπεζες προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους για να προσδώσουν μεγαλύτερη 

αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες λειτουργώντας σε ένα διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από τις έντονες πιέσεις του φαινομένου 

της παγκοσμιοποίησης και του σκληρού ανταγωνισμού που προέρχεται από 

την ολοένα αυξανόμενη τάση για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια να παρακολουθήσουμε την 

πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα τις τελευταίες 

δεκαετίες , και θα δοθεί έμφαση στο πώς αυτό εξελίχθηκε μετά την εισαγωγή 

της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν συνεχεία πως διαμορφώθηκε μετά 

την συμμετοχή και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Η παρούσα εργασία θα έχει την ακόλουθη μορφή:



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

β I I ενότητα 1 αναφέρεται στα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα, 

ιδιαίτερα στο επίπεδο ανάπτυξής τους ,στις οργανωτικές δομές τους, 

στις διάφορες τραπεζικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. 

Παράλληλα, Οα γίνει μία προσπάθεια να συγκριθούν τα ευρωπαϊκά 

χρηματοπιστωτικά συστήματα των σημαντικότερων οικονομιών της 

Ευρώπης.

ο Στην ενότητα II θα επιχειρηθεί μια εκτενής αναφορά στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα και στην εξέλιξη του και ειδικότερα στους τομείς 

που αφορούν το οικονομικό και τεχνικό-οργανωτικό πλαίσιο, τις 

σχέσεις με την πελατεία καθώς επίσης και για τις εργασιακές σχέσεις 

του κλάδου και τον τρόπο αξιοποίησης /ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης θα εξετάσουμε 

την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε 3 υποπεριόδους: 

'λ Από το 1982-1990 

•S Από το 1991-1997 

✓ Από το 1998-2004

β Η περίοδος 1998-2004 του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

κρίνεται σκόπιμο, για την καλύτερη παρουσίαση της , να μελετηθεί 

ξεχωριστά στην ενότητα III της παρούσας εργασίας. Στην 

συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούν οι αλλαγές που συντελέστηκαν 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ως απόρροια της πιστωτικής 

απελευθέρωσης, η οποία συντελέστηκε το 1992, και της νομισματικής 

ενοποίησης , μία διαδικασία που είχε αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή 

από το 1993.

• Τέλος, στον επίλογο παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα της 

παρούσας εργασίας καθώς επίσης περιλαμβάνονται τάσεις και 

προβλέψεις τόσο του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο 

και του ευρωπαϊκού γενικότερα.
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ΚΙΣΛΓΩΓΗ

Για την τεκμηρίωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν αξιόπιστες πήγες 

στατιστικών στοιχείων όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της 

Ελλάδος , οι ετήσιοι και οι μηνιαίοι απολογισμοί των διαφορών πιστωτικών 

ιδρυμάτων της χώρας μας καθώς επίσης στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν 

από τις εκθέσεις της Eurostat και του οργανισμού OECD. Επίσης πολύτιμη 

ήταν η συμβολή των μελετών εξειδικευμένων επιστημόνων όπως του Γ. 

Ζαββού, του Π. Κιόχου, του Γ. Προβόπουλου, του Μ. Παπαδάκη καθώς και 

άλλων πολλών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑ ΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες η δομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει 

αναδιαμορφωθεί. Στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται πλέον στη ρύθμιση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών (cost 

management), την ίδια στιγμή που οι περικοπές θεωρούνται ως μία από τις πιο 

-.σημαντικές κινητήριες δυνάμεις του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος για 

την απολαβή κερδών.

Αφού πρώτα γίνει μια ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων στο ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα επιχειρηθεί να γίνει μια σύγκριση των επιπέδων 

αποτελεσματικότητας σε τραπεζικά συστήματα διάφορων χώρων και θα 

ερευνηθεί κατά πόσο η ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει τελικά οδηγήσει τα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα και τις λειτουργίες τους σε σύγκλιση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟ ΚΥΡ1Μ1ΛΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. TOE ΥΡΩΠΛ ΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΙ ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το 1978 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) το οποίο θα είχε 

ως στόχο την δημιουργία μιας ζώνης σταθερότητας στην Ευρώπη με το 

χαμηλότερο δυνατό ποσοστό πληθωρισμού και τις σταθερότερες δυνατές 

συν allayματικές ισοτιμίες.

Το ΕΝΣ τέθηκε τελικά σε εφαρμογή στις 13 Μαρτίου 1979. Κύριος σκοπός 

του ΕΝΣ ήταν να βελτιώσει την οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών- 

μελών και να ελαφρύνει τις όποιους κλονισμούς προέλθουν από τις 

επανειλημμένες διακυμάνσεις του δολαρίου με κύριο εργαλείο την προσπάθεια 

προσαρμογής της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής των κρατών- 

μελών. Στο ΕΝΣ συμμετείχαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Γερμανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, 

Δανία, Ιρλανδία) εκτός της Ελλάδος και της Αγγλίας που απεχώρησαν 

προσωρινά από το ΕΝΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πορτογαλία συμμετέχει στο 

ΕΝΣ από τις αρχές του 1992,καθώς επίσης με τις νομισματικές ταραχές του 

Σεπτεμβρίου του 1993 απεχώρησαν προσωρινά η Αγγλία και η Ιταλία, ενώ η 

τελευταία προσχώρησε πάλι στο ΕΝΣ στα τέλη του 1996.

Το ΕΝΣ στα 20 χρόνια της ζωής του(μέχρι το 1999 που αντικαταστάθηκε 

από τις σταθερές και αμετάκλητες ισοτιμίες της Ζώνης του Ευρώ) αποτέλεσε 

έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης και της πορείας προς μια Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

(ΟΝΕ).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ι Ο ΚΥΤΟΗΛΪΚΟ ΧΡΙΙΙΜΛΤΟΠΙΣΓΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

i) ECU

Το σύμβολο συνεργασίας των κρατών-μελών στον τομέα του νομισματικού 

συντονισμού τους ήταν το ECU. To ECU συνίσταται σε μία «δέσμη» που 

αποτελούνταν από ένα «καλάθυ> το οποίο ήταν πολιτικά συμφωνημένο από το 

Συμβούλιο της Κοινότητας και εξέφραζε την οικονομική και χρηματοπιστωτική 

σπουδαιότητα κάθε νομίσματος μέσα στην Κοινότητα . Στην ουσία χρησίμευε 

ως το «κοινό σημείο αναφοράς» για τον καθορισμό των διμερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών των κοινοτικών νομισμάτων, αλλά και όλων των 

Κεντρικών Εθνικών Τραπεζών μεταξύ τους. Ενδεικτικά, η ποσοστιαία 

συμμετοχή κάθε νομίσματος στο καλάθι στις 8 Ιανουάριου του 1990 ήταν η 

ακόλουθη:

Νόμισμα Ποσοστό %
Μάρκο Γερμανίας (DM) 30,53

Φράγκο Γαλλίας (FF) 19,43

Λίρα Αγγλίας (UKL) 12,06

Λιρέτα Ιταλίας (LIT) 9,92

Φλορίνι Ολλανδίας (HFL) 9,54

Φράγκο Βελγίου (BFR) 7,83

Πεσέτα Ισπανίας (PTA) 5,18

Κορώνα Δανίας (DRR) 2,53

Λίρα Ιρλανδίας (IRE) 1,12

Εσκούδο Πορτογαλίας (ESC) 0,78

Δραχμή Ελληνική (DR) 0,77

Φράγκο Λουξεμβούργου (LFR) 0,31
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KNOTHTA 1 TO ΚΥΙΜΜΙΛΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

I I στάθμιση κάθε νομίσματος μέσα στο καλάθι προσδιοριζόταν από τρεις 

παράγοντες :(1 ]

1. το ποσοστό του ΑΕΠ κάθε κράτους -μέλους στο σύνολο του 

Κοινοτικού ΑΕΠ.

2. Το ποσοστό του όγκου του διεθνούς εμπορίου κάθε κράτους -μέλους 

στο σύνολο του Κοινοτικού ΑΕΠ.

3. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε κράτους -μέλους στους μηχανισμούς 

της «Κοινοτικής Χρηματοδοτικής Αλληλεγγύης ».

Η κυριότερη όμως συμβολή του ECU ήταν ότι αποτέλεσε τον καταλύτη του 

Μηχανισμού των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών μέσα στην τότε Κοινότητα των 

10 χωρών -μελών.

ϋ) Ο Μηγανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣί)

Από τα 12 τότε κράτη-μέλη , μόνο τα 11 (με την είσοδο της Πορτογαλίας το 

1992) συμμετείχαν στο ΜΣΙ καθώς η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που δεν είχε 

ποτέ ως τότε συμμετάσχει στο ΜΣΙ.

Τα κοινοτικά νομίσματα που συμμετείχαν στο ΜΣΙ μπορούσαν να 

κυμαίνονται μέσα σε μία «ζώνη» (band) που ορίζεται στο ± 2.25% της 

συμφωνημένης κεντρικής ισοτιμίας τους. Για τα νεοεισερχόμενα κυρίως 

κοινοτικά νομίσματα, όπως το πορτογαλικό Εσκούδο , υπήρχε η ευρύτερη ζώνη 

του ±6%.

Την ευθύνη για την τήρηση των ορίων διακύμανσης φέρουν οι Κεντρικές 

Τράπεζες των χωρών -μελών οι οποίες όφειλαν να παρεμβαίνουν, κάθε φορά 

που η τρέχουσα ισοτιμία ενός κοινοτικού νομίσματος έφτανε στο +2,25% (ή

11



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

στο +6%) ή στο “2,25% (ή στο -6%) με σκοπό την επαναφορά της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ασφαλέστερα επίπεδα .

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από περίπου πέντε χρόνια σταθερότητας 

(1988-1992) ,άρχισε το φθινόπωρο του 1992 μία κρίση εμπιστοσύνης υπό την 

πίεση μιας παγκόσμιας εξασθένισης της οικονομίας λόγω των μακροχρόνιων 

συζητήσεων για την συνθήκη του Maastricht με αποτέλεσμα την δημιουργία 

μεγάλων κερδοσκοπικών διακυμάνσεων στις νομισματικές αγορές .

Επιπλέον, ιδίως μετά την συναλλαγματική κρίση του Αυγούστου του 1993 

στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο λόγω της νομισματικής κερδοσκοπίας, 

αποφασίσθηκε η διεύρυνση της ζώνης διακύμανσης από το ±2,25% στο ±15%.

Έγινε λοιπόν φανερό ότι το υπάρχον σύστημα διευκόλυνε μόνο την σχετική 

νομισματική σταθερότητα στην Ευρώπη.

12 ϊ *30



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟ ΕΥΊΤΜ1ΑΪΚΟ ΧΠΙΜΑ 1ΟΙΙΙΣΤΙΙΙΊΚΟ ΣΥΣΠΙΜΑ

2.Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ (ΟΝΕ)

Από τον Φεβρουάριο του 1992 , που οι πολιτικές αποφάσεις του Maastricht 

πήραν την μορφή των συμφωνιών, μεσολάβησαν δύο μεγάλες νομισματικές 

κρίσεις οι οποίες έδρασαν σωρευτικά πάνω στα θεμέλια του οικονομικού 

οικοδομήματος της Ευρώπης .

Αφ’ ενός, η κρίση του Σεπτεμβρίου του 1992 η οποία οδήγησε στην 

αποχώρηση της Λιρέτας και της Στερλίνας από το ΜΣΙ και το ΕΝΣ και αφ’ 

ετέρου η κρίση του Αυγούστου του 1993, η οποία οδήγησε στην διεύρυνση 

ζώνης διακύμανσης όπως προαναφέρθηκε.

Οι δύο αυτές κρίσεις έθεσαν σε αμφισβήτηση τις ικανότητες των κρατών - 

μελών να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους στις προϋπάρχουσες 

ημερομηνίες .

Την 1η Μαι'ου του 1998 γεννιέται η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

και αποφασίζεται ομόφωνα ,σε επίπεδο κυβερνήσεων και αρχηγών κρατών, ότι 

11 κράτη-μέλη, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το 

Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες , η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φιλανδία, 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση ενός ενιαίου 

νομίσματος από την 1η Ιανουάριου του 1999. Η Ελλάδα, η Αγγλία, η Δανία και 

η Σουηδία μένουν εκτός της πρωτοδημιουργούμενης Ζώνης του Ευρώ λόγω 

πολιτικών και συνταγματικών τους επιφυλάξεοιν για την παραχώρηση των 

ζωτικών τομέων της εθνικής οικονομικής πολιτικής τους στα κοινοτικά όργανα. 

Παράλληλα την 1η Ιουνίου 1998 εγκαθιδρύεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ως 

θεσμός της Ε.Ε διαδεχόμενη το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ1 TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΠΙΜΛΤΟΗΙΣΤΩΊΊΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.1. Οι Λποφάσης τον Maastricht

Οι πολιτικές αποφάσεις που ελήφΟησαν κατά την διάρκεια των συμφωνιών 

το 1992 δρομολογούσαν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες θα επέτρεπαν στα 

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενταχθούν στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 1999. Την 

ημερομηνία αυτή μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες της χάραξής και εφαρμογής 

της Νομισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής από τις 

Κεντρικές Τράπεζες των Κρατών μελών στα κοινοτικά πλέον όργανα: στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών .

Για να γίνουν δεκτά τα τέσσερα προαναφερθέντα κράτη(Αγγλία, Δανία, 

Σουηδία και Ελλάδα ) ως κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ , έπρεπε να πληρούν 

κάποιες μακροοικονομικές προϋποθέσεις , τα «κριτήρια σύγκλισης »

Η εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης από τα κράτη -μέλη το 1997 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΠ1ΜΛ

Δημόσιο έλλειμμα 
προς ΑΕΙ1

Δημόσιο Χρέος 
προς ΑΕΠ

Πληθωρισμός Μακροχρόνια
επιτόκια

Αυστρία 2,5 66,1 1,2 5,4

Βέλγιο 2,1 122,2 1,5 5,5

Γαλλία 3 58 1,3 5,3

Γ ερμανία 2,7 61,3 1,5 5,3

Δανία -0,7 64 2 5,7

Ελλάδα 4,2 108 5,4 9,9

Ιρλανδία ' -0,9 66 1,2 5,6

Ισπανία 2,6 68,3 1,9 5,6

Ιταλία 2,7 121,6 1,9 5,7

Λουξεμβούργο -1,7 6,7 1,4 5,5

Ην. Βασίλειο 2 53,4 1,9 6,3

Ολλανδία 2,1 73,4 1,9 5,3
Πορτογαλία 2,45 61,9 1,9 5,7
Σουηδία 1,9 77,4 1,9 6
Φινλανδία 0,9 55,8 1,2 5,5
Τιμή Αναφοράς 3 60 2,7 7,3

ΠΗΓΗ:

• Για τα στοιχεία των προϋπολογισμών :Εθνικές κυβερνήσεις - 

στατιστικά γραφεία

® Για τον πληθωρισμό: Eurostat

• Για τα μακροχρόνια επιτόκια : Goldman Sachs / ΟΟΣΑ / Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή

Από τον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να κάνουμε τις παρακάτω 

παρατηρήσεις :
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KNOTHTA I TO ΚΥΡΩΗΛΪΚΟ ΧΙΜΙΜΑΊΌΙΙΙΣΊΏΤΙΚΟ ΣΥΣΊΉΜ A

Ανάμεσα στα πόντε κριτήρια σύγκλισης, δύο από αυτά θα τηρηθούν 

αναμφισβήτητα από όλα τα κράτη-μέλη , ο πληθωρισμός και τα μακροχρόνια 

επιτόκια.

Στο κριτήριο του πληθωρισμού λαμβάνεται υπόψη ο αστάθμιστος μέσος 

όρος στα τρία κράτη-μέλη με την καλύτερη επίδοση, δηλαδή με τον 

χαμηλότερο πληθωρισμό) συν 1,5 % ενώ παράλληλα στο κριτήριο των 

μακροχρόνιων επιτοκίων λαμβάνεται υπόψη ο αστάθμιστος μέσος όρος των 

μακροχρόνιων επιτοκίων στα τρία κράτη-μέλη με την καλύτερη επίδοση από 

άποψη πληθωρισμού συν 2,0 %.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μέχρι το 1997 όλα τα κράτη- μέλη(εκτός από τη 

Ελλάδα) πληρούσαν τα κριτήρια σύγκλισης .Παρά ταύτα τα πρώτο κύμα των 

κρατών -μελών της ζώνης του Ευρώ αποτελούνταν από 11 κράτη μιας και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Σουηδία δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ από το 1999.

2.2 Τα στάδια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσηc

Ο πυρήνας των πολιτικών αποφάσεων που ελήφθησαν το 1992 και 

περιγράφονται στην Συνθήκη του Maastricht δρομολόγησαν ουσιαστικά τις 

διαδικασίες που θα επέτρεπαν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

προχωρήσουν στην πλήρη Οικονομική και Νομισματική Ένωση μέχρι τον 

Ιανουάριο του 1999. Η πορεία προς την ΟΝΕ χαράχθηκε σε τρία «Στάδια» 

μέσα στην χρονική διάρκεια των οποίων τα κράτη-μέλη δεσμεύθηκαν να 

αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες έτσι ώστε κατά την είσοδο τους στο 

τελευταίο στάδιο να τελεί υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Τα τρία στάδια της διαδικασίας της ΟΝΕ διαφαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα:
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KNOTHTA1 TO ΚΥ1Μ2ΠΛΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΑ ΓΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ

Πρώτο Στάδιο 1η Ιουλίου 1990 -3Γ1 Δεκεμβρίου 1993

Δεύτερο Στάδιο Γ1 Ιανουάριου 1994-31η Δεκεμβρίου 1998

Τρίτο Στάδιο Από Γ1 Ιανουάριου 1999 (το αργότερο)

1. Το πρώτο Στάδιο

Κατά το πρώτο στάδιο άρθηκαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι οι 

περιορισμοί στην κυκλοφορία του χρήματος και του κεφαλαίου μεταξύ των 

κρατών -μελών. Η απελευθέρωση των κεφαλαίων και του χρήματος 

κορυφώθηκε το 1992 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην 

ιστορία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για αυτήν την σημαντική εξέλιξη θα 

γίνει εκτενέστερη ανάλυση παρακάτω. Ουσιαστικά επιχειρήθηκε να 

ισχυροποιηθεί το Συμβούλιο των Διοικητών των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών των κρατών -μελών σε ολόκληρο το φάσμα των νομισματικών και 

συναλλαγματικών ισοτιμιών με ολόκληρο τον κόσμο. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε ότι με την πίεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της 

Γερμανίας Bundesbank, το Συμβούλιο των Διοικητών απέκτησε έναν πιο 

έγκυρο λόγο στα οικονομικά ζητήματα της Ε.Ε.

2. Το δεύτερο Στάδιο

Το δεύτερο και τρίτο στάδιο αποτελούν αντικείμενα λεπτομερούς ρύθμισης 

της Συνθήκης του Maastricht η οποία κατέστησε ουσιαστική την πορεία προς 

ένα ενιαίο νόμισμα.

Το δεύτερο στάδιο άρχισε να πραγματοποιείται από την 1η Ιανουάριου του 

1994 και προέβλεπε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος 

(ΕΝΙ) το οποίο εδρεύει στην Φρανκφούρτη. Το ΕΝΙ αποτελεί τον πρόδρομο της
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟ ΚΥΡΩΙΙΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΙΗΣΤίΠ 1ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκής Κεντρικής 'Γράπεζας (ΕΚΤ) και η αποστολή του συνίσταται στην 

ενίσχυση του συντονισμού των νομισματικών πολιτικών τιον κρατών-μελών και 

στην προετοιμασία για την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος των 

Κεντρικών Τραπεζών(ΕΣΚΤ). Επιπλέον όλα τα κράτη -μέλη έχουν δεσμευθεί 

να υιοθετήσουν πολιτικές έτσι ώστε να αποφύγουν τα υπερβολικά ελλείμματα 

στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους και να προσπαθήσουν να φτάσουν τα 

επίπεδα μιας σταθερής οικονομίας, β)

3.Το τρίτο Στάδιο

Το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ άρχισε ουσιαστικά στις 4 Ιανουάριου του 1999 

όπου και επιδιώκεται η σταδιακή εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού 

νομίσματος, του ευρώ, στις συναλλαγές . Η συμμετοχή των κρατών -μελών 

στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ καθορίζεται από αυστηρά κριτήρια τα οποία 

εμπεριέχονται στην Συνθήκη του Maastricht και αφορούν την σταθερότητα των 

τιμών ,την δημοσιονομική κατάσταση των χωρών όπως αυτή απεικονίζεται στο 

δημόσιο χρέος και στο δημόσιο έλλειμμα , στο ποσοστό του πληθωρισμού και 

στα επιτόκια του δημοσίου. Για τα κράτη -μέλη που πληρούν τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, τους επιτρέπεται η συμμετοχή στο τελευταίο στάδιο της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθορίζονται αμετάκλητες ισοτιμίες 

για τα εθνικά νομίσματα των κρατών-μελών και αρχίζουν οι διαδικασίες για την 

εισαγωγή και την εγκαθίδρυση του ενιαίου πλέον κοινοτικού νομίσμάτος, του 

ευρώ .

Επίσης καταργείται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο (ΕΝΙ) και 

αρχίζει την λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία μαζί 

με τις κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών συστήνουν το «Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) »
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟ ΚΥΜΜΙΛΪΚΟ ΧΙΊΙΜΛΤΟΙΠΣΤίϊ ΗΚΟ ΣΥΣΊΊΙΜΛ

2.3Νομοθεσία νκι την καθιέρωση τon ΕΥΡΩ,ρ

Τον Ιούνιο του 1997 συνεδρίαση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Αμστερνταμ 

και διαμόρφωσε το τελικό κείμενο που αφορά το νομικό καθεστώς του 

κοινοτικού νομίσματος. Με τους δύο κανονισμούς που εκδόΟηκάν 

επιδιώκονται ουσιαστικά :

1. να συμπληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο του ευρώ που κατοχυρώθηκε με την 

Συνθήκη του Maastricht και αφορά την χρήση καθώς επίσης και την 

νομική υπόσταση του ευρώ.

2. να συγκεκριμενοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή- μετάβαση 

από το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος στο 

καθεστώς του ενιαίου νομίσματος .

Ο πρώτος κανονισμός «σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν την 

εισαγωγή του ευρώ» (1100/97) έχει ήδη εκδοθεί και δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .ρ)

Ο δεύτερος κανονισμός «σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ » βασίζεται στο 

άρθρο 109 Λ της Συνθήκης και πρόκειται να εκδοθεί μετά την λήψη της 

απόφασης η οποία θα ορίζει την πρώτη ομάδα των κρατών μελών που θα 

συμμετέχουν στην ζώνη του Ευρώ από τον Μάιο του 1998 .

Αναλυτικά οι κανονισμοί αναφορικά με το νομικό καθεστώς για την 

εισαγωγή του ευρώ παρατίθεται στον πίνακα 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ t

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1103/97

«σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ

I .Από 111 Ιανουάριου 1999 το Ευρό) αντικαθιστά την επίσημη λογιστική μονάδα ECU σε σχέση 1:1

2. Καθιερώνεται η «αρχή της συνέχειας των συμβάσεων» : αν τα μέρη μιας συναλλαγής δεν συμφωνήσουν 

διαφορετικά ,η αντικατάσταση του επίσημου ECU και των εθνικών νομισμάτων από το Ευρώ δεν δίνει στα 

μέρη το δικαίωμα:

® Ούτε μεταβολής των όρων της σύμβασης

® Ούτε μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων

3. Η μετατροπή των ονομαστικών ποσών που είναι εκφρασμένα στα εθνικά νομίσματα των συμμετεχόντων 

κρατών-μελών σε Ευρώ σύμφωνα με τις τιμές μετατροπής υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες . Το ίδιο ισχύει 

και για την στρογγυλοποίηση των ποσών τα οποία προκύπτουν κατά τις εν λόγω μετατροπές .

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «για την εισαγωγή του Ευρώ»

Ι.Από την 1η Ιανουάριου 1999 το Ευρώ (το οποίο θα υποδιαιρείται σε εκατό cents) θα αντικαταστήσει σε 

όλα τα κράτη-μέλη τα εθνικά νομίσματα και θα καταστεί το επίσημο νόμισμα .Η αντικατάσταση θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τιμές μετατροπής (δηλ. τις αμετάκλητες συναλλαγματικές ισοτιμίες ) οι 

οποίες θα καθοριστούν από την 1η Ιανουάριου από το Συμβούλιο Ecofin

2. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μεταξύ Γ,ς Ιανουάριου 1999 και 31ης Δεκεμβρίου 2001 θα 

ισχύουν τα ακόλουθα:

* Οι εθνικές νομισματικές μονάδες των συμμετεχόντων κρατών-μελών θα αποτελούν υποδιαιρέσεις του 

Ευρώ,

® Επίσης τα κέρματα και χαρτονομίσματα στην εθνική νομισματική μονάδα θα συνεχίσουν να έχουν 

στο αντίστοιχο κράτος-μέλος την ιδιότητα του νόμιμού χρήματος με αναγκαστική κυκλοφορία (καθώς δε θα 

κυκλοφορούν ακόμα κέρματα και τραπεζογραμμάτια σε Ευρώ),

• Καθιερώνεται η αρχή της «μη υποχρέωσης και ταυτόχρονα μη απαγόρευσης» για πραγματοποίηση 

συναλλαγών σε Ευρώ.

3. Όταν την 1η Ιανουάριου 2002 τεθούν σε κυκλοφορία τα κέρματα και τραπεζογραμμάτια σε Ευρό), αυτά 

θα αποκτήσουν σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη την ιδιότητα του νόμιμού χρήματος με αναγκαστική 

κυκλοφορία . Παράλληλα , μέχρι την 1η Ιουλίου την ίδια ιδιότητα θα συνεχίσουν να έχουν σε κάθε κράτος τα 

κέρματα και τραπεζογραμμάτια στην αντίστοιχη εθνική νομισματική μονάδα

4. Από την Τ' Ιανουάριου 2002 το σύνολο των νομικών πράξεων που είναι εκφρασμένες στις εθνικές 

νομισματικές μονάδες των συμμετεχόντων κρατών-μελών μετατρέπεται, ώστε αναφορά να γίνεται στο Ευρώ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ I ΤΟ ΚΥΡΩ11ΑΪΚΟ ΧΡΙΙΜΛΤΟΙΗΣΊΊΠΊΚΟ ΣΥΣΤΙΙΜΑ

3. Η ΟΡΓΑΝΩ'ΠΚΙΙ ΑΡΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΧΡΗΜ ΑΊΌΠ1ΣΊΏΤIΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η οργανωτική] δομή του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει 

διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η νομισματική 

σταθερότητα στη ζώνη του Ευρώ και βασίζεται στην συμμετοχή τόσο των 

εθνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσο και στην συνεργασία σε διεθνές 

επίπεδο. Ο στόχος της νομισματικής σταθερότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

μιας πληθώρας δομών και πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο 

κάθε χώρας οι οποίες είναι ενσωματωμένες μέσα στο αρμονικά ρυθμισμένο 

πλαίσιο που ορίζεται από την Συνθήκη του Maastricht.

Η Συνθήκη ορίζει τα απαραίτητα θεσμικά όργανα τα οποία είναι απαραίτητα 

στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και θα 

συμβάλλουν στο να θέσουν μία χρυσή τομή μεταξύ της δικαιοδοσίας που θα 

υπάρχει στην ζώνη του Ευρώ αναφορικά με την νομισματική πολιτική και στη 

δικαιοδοσία των εθνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κάθε χώρας κράτος- 

μέλος της ΟΝΕ.

Σκοπός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος ΕΣΚΤ είναι ,όπως 

περιγράφεται από την Συνθήκη, αρχικά να « συνεισφέρει στΐ]ν ομαλή 

διεξαγωγή των πολιτικών που επιδιώκονται από ανταγωνιστικές αρχές 

αναφορικά με την επίβλεψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την 

σταθερότητα του οικονομικού συστήματος » (Αρθρο 105 (5) της 

Συνθήκης) (6)

3.1 Η Ευρωπαϊκό Κεντρικό Τράπεζα (ΕΚΤ)

Στην Συνθήκη του Maastricht συμφωνήθηκαν επίσης συγκεκριμένες 

κατευθυντήριες αρχές για την ίδρυση και λειτουργία μιας Ευρωπαϊκής
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Κεντρικής Τράπεζας , η οποία θα συγκροτείται στα πλαίσια περίπου της 

Κεντρικής Τράπεζας το>ν ΗΠΛ , του Federal Reserve System.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καταρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη 

των εθνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζικές αρχές των οποίων ο 

ρόλος είναι η επίβλεψη της νομισματικής πολιτικής. Αποτελεί το κύριο σώμα 

το οποίο βοηθάει το ευρωπαϊκό σύστημα να εκπληρώσει τους παρακάτω 

στόχους :

ο Να εξασφαλίσει την σταθερότητα των τιμών στην Ε.Ε.

© Να ελέγχει και να εποπτεύει κυρίως το χρηματοπιστωτικό σύστημα της 

Ε.Ε.

Η ΕΚΤ μπορεί επίσης να έχει και τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα 

στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς επίσης και να διασφαλίζει την ικανότητα των 

εθνικών τραπεζών να συνεργάζονται πέρα από τα εθνικά τους σύνορα όπου 

αυτό χρειάζεται.

© Να διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα των κρατών-μελών

• Να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία όλων των μελών των οργάνων που 

απαρτίζουν την ΕΚΤ από τις όποιες εθνικές διοικήσεις

3.2 Η μετάβαση το 2002 στα κέρματα και τραπε&Ίραμμάτισ. του ΕΥΡΩ

Την 1η Ιανουάριου 1999 τα εθνικά νομίσματα θα αποτελούν υποδιαιρέσεις 

του Ευρώ σύμφωνα με την Συνθήκη του Mastricht. Συνεπώς κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη των εθνικών τραπεζών των χωρών που πληρούν τα 

κριτήρια σύγκλισης να εφοδιάσουν τις εμπορικές τράπεζες με το νέο κοινοτικό 

νόμισμα πριν την 1η Ιανουάριου . Επιπλέον, θα πρέπει και ο εμπορικός τομέας 

να εφοδιαστεί με νομίσματα του Ευρδ) μέσω των τραπεζών , καθοδς θεωρείται



KNOTHTA1 TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΙΊΙΜΑΤΟΙΗΣΠΠΊΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

απαραίτητο να μπορεί να προμηθεύσει το κοινό με το νέο νόμισμα από την 

πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.

Μία σημαντική αλλαγή που επιτελέστηκε στον τραπεζικό τομέα διεθνώς από 

την Γ1 Ιανουάριου 1999 , ήταν η προσαρμογή των Μηχανημάτων Αυτόματης 

Ανάληψης (ΑΤΜ) στα καινούρια δεδομένα.

Επίσης ,τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφοδιάστηκαν με τα κατάλληλα 

μηχανήματα τα οποία θα τους επέτρεπαν να καταμετρούν και ταξινομούν τα 

τραπεζογραμμάτια και τα νομίσματα του Ευρώ από την πρώτη μέρα κιόλας του 

* νέου νομίσμάτος .

Για την προμήθεια των εθνικών τραπεζών με το κοινοτικό νόμισμα 

υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Συμβούλιο Υπουργών 

αποφάσισε ότι είναι καθαρή αρμοδιότητα των εθνικών τραπεζών των κρατών- 

μελών να ορίσουν την ποσότητα των εθνικών νομισμάτων που θα ανταλλάξουν 

για να προμηθευτούν τα νομίσματα και τα τραπεζογραμμάτια του Ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, περίπου 500 καταστήματα τραπεζικών 

ιδρυμάτων συμμετείχαν σε αυτήν την συναλλαγή που οριζόταν από το άρθρο 

52. Ο αριθμός των νομισμάτων του Ευρώ που παράχθηκαν σε κάθε κράτος - 

μέλος είναι εμφανής από τον παρακάτω πίνακα:
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ΠΟΣΟΤ1ΙΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ 

ΤΗΝ 1" ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999

(υπολογισμένα σε εκατομμύρια νομίσματα)

Βέλγιο 530

Γ ερμανία 4,030

Ισπανία 1,925

Γαλλία 2,585

Ιρλανδία 180

Ιταλία 1,950

Λουξεμβούργο 4'5

Ολλανδία 605

Αυστρία 520

Πορτογαλία 450

Φινλανδία 170

ΣΥΝΟΛΟ 12,990

Υ\ΗΠ \:Ετήσια Έκθεση EKTJ999

Τα νομίσματα του Ευρώ που παραδόθηκαν στα κράτη—μέλη ήταν 

συνολικής αξίας 6,2εκ. ευρώ .Τα αποσυρθέντα νομίσματα που κατείχαν την 

μεγαλύτερη αξία σε ευρώ ήταν η Ιταλική λίρα (1,7δις. Ευρώ) , το Ολλανδικό 

νόμισμα (Ι,ΐδις ευρώ) και το Αυστριακό σελίνι (0,8δις. Ευρώ) m
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3.3 Λομικί.ς Αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Στο παρελθόν , οι τράπεζες οι οποίες βρίσκονται στη ζώνη του Ευρού ήταν οι 

μοναδικοί οργανισμοί οι οποίοι κατείχαν και προσέφεραν οικονομικές 

υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν περιορισμένο στις εγχώριες αγορές. 

Από την στιγμή όμως που τα σύνορα μεταξύ των εγχώριων και των διεθνών 

αγορών καταργήθηκαν, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί βρέθηκαν σε ένα 

κλίμα ανταγωνισμού που κυριαρχούσε τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους 

οργανισμούς που προσέφεραν οικονομικές υπηρεσίες . Το ανταγωνιστικό πλέον 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν , ώθησε τις τράπεζες να γίνουν πιο 

αποτελεσματικές και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες οι οποίες θα τους 

βοηθούσαν στο να διατηρήσουν μια ανταγωνιστική θέση στην 

χρηματοπιστωτική αγορά. Για να το επιτύχουν αυτό ακολουθήθηκε η 

διαδικασία των συγχωνεύσεων μεταξύ μεγάλων χρηματιστηριακών οργανισμών 

και τραπεζών οι οποίες κατά το 1999 πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό .

Η ανάγκη λοιπόν για δομικές αλλαγές στη ζώνη του Ευρώ και στα 

ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθίσταται επιτακτική καθώς οι 

ανάγκες του Ευρωσυστήματος αναδιαμορφώνονται. Οι κύριες συνιστώσες που 

συνέβαλαν σε αυτήν την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του τραπεζικού τομέα είναι 

οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των πληροφοριών και της επικοινωνίας , η 

παγκοσμιοποίηση, η «απορύθμιση» των αγορών καθώς επίσης και η ολοένα 

αυξανόμενη ζήτηση για πιο εξειδικευμένες τραπεζικές λειτουργίες , ζήτηση που 

έγινε πιο επιτακτική μετά την εισαγωγή του Ευρώ.
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KNOT! Π Λ 1 ΤΟ Ι,ΥΡΙΗΙΑΪΚΟΧΙΜΙΜΛΤΟΙΠΣΠΙΤΙΚΟΣΥΣΤΙΙΜΛ

3.3. / Ο τομέας των πληροφορικών και της επικοινωνίας

Ο πρώτος τομέας ο οποίος χρειάστηκε να αναδιαμορφωθεί ριζικά είναι 

αυτός της τεχνολογίας και των πληροφοριών. Η συλλογή, αποθήκευση, και 

αναμετάδοση πληροφοριών με βάση το χαρτί αντικαταστάΟηκε από αυτόματες 

διαδικασίες με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώνοντας με αυτό τον 

τρόπο σημαντικά το κόστος .Παράλληλα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο έχουν 

οι πελάτες πρόσβαση στις διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες καθώς τώρα πλέον 

μπορούν να εξοικονομούν χρόνο αφού οι συναλλαγές τους μπορούν να 

διεξαχθούν μέσω των Μηχανημάτων Αυτόματης Ανάληψης ,των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ,ακόμα και με τη βοήθεια του διαδυκτίου που έχουν αναπτύξει οι 

τραπεζικοί οργανισμοί(ηεί banking).

3.3.2 Η παγκοσμιοποίηση των αγορών

Η εισαγωγή μίας χώρας στην ζώνη του Ευρώ προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, 

την συνεργασία αυτής της χώρας με τα άλλα κράτη-μέλη. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν την αρμοδιότητα να καθορίσουν την 

νομισματική πολιτική της χώρας τους καθώς αυτό το έργο το έχει αναλάβει η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμπεραίνουμε λοιπόν , ότι οι κεφαλαιαγορές 

δεν περιορίζονται μόνο σε ένα εγχώριο περιβάλλον αλλά ανήκουν σε έναν 

παγκοσμιοποιημένο χώρο συναλλαγών όπου θα υπάρχει συνεργασία και 

συνεννόηση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όχι μόνο στη ζώνη του 

Ευρώ άλλα και διεθνώς.
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ENOTIITA 1 TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΙΙΜΑΤΟΙΙΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4. ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Παραπάνω αναλύσαμε σε θεωρητικό επίπεδο τις μεταβολές που 

συντελέστηκαν μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εστιάσαμε 

κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρ όλα αυτά θα ήταν σκόπιμο να 

διαπιστώσουμε τις αλλαγές που υπέστησαν τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα μέσα και από εμπειρικά δεδομένα. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

ερευνήσουμε κατά πόσο οι προαναφερθείσες διεθνείς εξελίξεις οδήγησαν στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς επίσης θα 

επιχειρηθεί να γίνει μία σύγκριση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών .

4.1 Λνοίηση της λειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών γρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων στην Ευρώπη

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας ο οποίος μας δείχνει κατά πόσο 

λειτουργικά είναι τα τραπεζικά ιδρύματα της Ε.Ε σε συνάρτηση με το μέσο 

ενεργητικό που κατέχει κάθε τράπεζα. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει δεδομένα 

που καλύπτουν την περίοδο από το 1992 έως και το 2001. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι όσο χαμηλότερα είναι τα παρακάτω ποσοστά , τόσο αποτελεσματικότερη 

θεωρείται η λειτουργία του εκάστοτε τραπεζικού συστήματος μιας χώρας
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Χώρες Λειτουργικά Κόστη / μέσο Ενεργητικό ι '%) ανά έτος
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Αυστρία 1,78 1,86 1,74 1,97 1,94 1,85 1,75 1,66 1,61 1,67
Βέλγιο n.a 1,45 1,37 1,3 1,44 U7 1,21 1,18 1,2 1,23
Δανία 2,56 2,52 2,45 2,55 2,26 2,02 1,95 1,86 1,93 1,7
Φινλανδία 4,35 4,54 3,96 3,32 2,7 1,9 2,89 1,97 1,61 1,5
Γ αλλία 1,57 1,38 1,37 1,34 1,27 1,13 1,06 1,06 1,75 1,77
Γ ερμανία 2,04 1,95 1,87 1,84 1,69 1,6 1,52 1,73 1,68 1,67
Ελλάδα 2,31 2,35 2,51 2,73 2,86 2,82 2,57 2,68 2,58 2,44
Λουξεμβούργο 0,47 0,48 0,5 0,5 0,51 0,5 0,5 0,54 0,57 0,56
Ιταλία 2,61 2,51 2,4 2,47 2,45 2,35 2,17 2,16 2,07 2,04
Ιρλανδία n.a n.a n.a 2,51 2,15 1,92 1,55 1,51 1,29 1,29
Ολλανδία 1,74 1,83 1,79 1,89 1,97 2,08 2,05 2,01 2,08 1,88
Πορτογαλία n.a 2,36 2,08 1,95 2,15 1,96 1,78 1,73 1,63 1,52
Ισπανία 2,73 2,57 2,14 2,09 2,03 2,02 1,96 1,86 1,94 1,73
Σουηδία 5,35 '6,46 3,28 2,98 2,36 2,49 2,17 2,04 1,88 1,71
Ην.Βασιλείο 2,99 2,79 2,63 2,59 2,19 2,07 1,91 1,93 1,91 1,8
EU-15 2,69 2,71 2,13 2,09 1,92 1,84 1,72 1,7 1,78 1,69
EU-12 2,02 1,86 1,77 1,78 1,74 1,63 1,56 1,58 1,72 1,67

Πίνακας 2: Λειτουργικά Κόστη / μέσο Ενεργητικό (%)

Πηγή: OECD, Bank Profitability, 2003

Μέσα στη δεκαετία του 90 παρατηρήθηκε μια πτωτική τάση στα 

λειτουργικά έξοδα αναφορικά με το μέσο ενεργητικό. Όπως παρατηρούμε από 

τον πίνακα 1 έχουμε τρανταχτά παραδείγματα αυτής της πτώσης και μάλιστα 

στις μεγαλύτερες χώρες όπως π.χ στο Ην. Βασίλειο (από 2,99% το 1992 σε 

1,80 το 2001), στην Γερμανία (από 2.04% το 1992 σε ι,67% το 2001) , στην 

Ισπανία (από 2,73% το 1992 σε 1,73% το 2001 ) και στην Ιταλία (από 2.64% το 

1992 σε 2.04% το 2001) . Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην περίπτωση της 

Ιταλίας ,είναι ότι η μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζεται μόλις τα τελευταία 

τέσσέρα χρόνια από το 1998 έως το 2001. Από την άλλη πλευρά παρατηρείται
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KNOTHTA1 το κυ^μιαϊκο χρηματοπιστωτικό σύστημα

στην περίπτωση της Γερμανίας μία αύξηση του ποσοστού τα χρόνια από το 

1998 έως το 2001. Όπως προαναφέραμε όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό τόσο 

μικρότερη αποτελεσματικότητα έχει το τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας. 

Συνεπώς η περίπτωση της Γερμανίας μας δείχνει ότι με την πάροδο του χρόνου 

το γερμανικό τραπεζικό σύστημα έχασε ένα ποσοστό από την 

αποτελεσματικότητα του σε αντίθεση με την Ιταλία.

Από τα δεδομένα του πίνακα δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την περίπτωση 

του Λουξεμβούργου. Το Λουξεμβούργο κατάφερε να διατηρήσει σε όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο την υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει και αυτό μια μικρή 

πτωτική τάση (αναφορικά με την αποτελεσματικότητα) τα τελευταία χρόνια. Το 

φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τους παρακάτω λόγους :

Το τραπεζικό σύστημα του Λουξεμβούργου διέπεται από κάποιους 

κανονισμούς οι οποίοι προσδίδούν στο γενικότερο σύστημα μία ελκυστικότητα 

κυρίως ξένων κεφαλαίων με χαμηλό κόστος αφού το τραπεζικό σύστημα 

χορηγεί , ιδίως στους ξένους επενδυτές , καλύτερους όρους καταθέσεων και 

χορηγήσεων όπως μυστικότητα και την έλλειψη φόρου εισοδήματος στους μη 

μόνιμα κατοίκους του κράτους . Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πληθώρα 

ξένων υποκαταστημάτων τραπεζών καθιστούν το τραπεζικό σύστημα του 

Λουξεμβούργου ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη 

της Ε.Ε.

Επίσης αξιοσημείωτες είναι και οι περιπτώσεις των Σκανδιναβικών χωρών, 

Σουηδία και Φινλανδία, οι οποίες ενώ κατείχαν τα χαμηλότερα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας ( 5,35% και 4.35% αντίστοιχα), κατάφεραν και μείωσαν 

τα κόστη σε 1,71% και 1,50% αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις της Γαλλίας ,της Ελλάδας και της Ολλανδίας το ποσοστό 

έχει αυξηθεί κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
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KNOTIITA 1 TO ΓΛΡΩΠΛΪΚΟ XPHMATΟΙΙΙΣΤΩΠΚΟ ΣΥΣΊΊΙΙΜΑ

Τέλος αν κοιτάξουμε τ(χ ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο, 

συμπεραίνουμε ότι έχουμε μία πτώση στα λειτουργικά κόστη από 2,69% το 

1992 σε 1.69% το 2001, παρ’όλο που αυτό αντιστράφηκε το 2000 όπου 

παρουσιάστηκε μία μικρή άνοδο (από 1,70% το 1999 σε 1,78 % το 2000).

Θα μπορούσαμε κάλλιστα να μπούμε στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε τη 

πτώση του κόστους ενός τραπεζικού συστήματος ως μία κίνηση διόρθωσης του 

συγκεκριμένου τραπεζικού φορέα από πλεονάζοντες μονάδες που αυτός 

διαθέτει. Παρ’ όλα αυτά μια τέτοια εξήγηση υπεραπλουστευεύει την 

κατάσταση αφού μέσα στα ποσοστά που αναφέρονται στα κόστη από τον 

OECD εμπεριέχονται έξοδα που αφορούν τον εξοπλισμό, την ενοικίαση του 

κτίσματος όπου στεγάζεται ο τραπεζικός οργανισμός, καθώς και τον εξοπλισμό 

που είναι αναγκαίος σύμφωνά με τις εξελίξεις στον τομέα των πληροφοριών και 

της επικοινωνίας .

Οι δυτικές ευρωπαϊκές χώρες της Ένωσης , πρέπει να τονιστεί ότι διαφέρουν 

σημαντικά αφού διαθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο υποκαταστημάτων κυρίως 

στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και ακόμα λιγότερα στην Γερμανία και 

στην Ελλάδα.^;

Σημαντικός παράγοντας προς εξέταση είναι επίσης και ο αριθμός των 

εργαζομένων στους τραπεζικούς οργανισμούς. Όπως είναι εμφανές ,στους 

πίνακες που παρατίθενται στο παράρτημα, οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν 

μειωθεί στο σύνολο στην Ε.Ε εκτός τις χώρες της Αυστρίας , της Ισπανίας και 

του Λουξεμβούργου. Τα έξοδα αναφορικά με το κόστος που προκύπτει για τους 

τραπεζικούς υπαλλήλους είναι μία σημαντική παράμετρος για τα λειτουργικά 

κόστη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καλύπτουν τα 2/3 του συνολικού 

ενεργητικού του τραπεζικού οργανισμού ενώ τα συνολικά λειτουργικά έξοδα 

αντιπροσωπεύουν τα 3/5 του συνολικού ενεργητικού.
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ΚΝΟΤΙΙΤΛ 1 ΓΟ ΚΥΡΩ11ΛΪΚΟ ΧΙΊΙΜΑΤΟΙΙΙΣΠΙΠΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4.2 Λ νόΐιχτη τοο κορωπαϊκοό ypηματοπιστο)τι πού συστήματος μι: βάση 

τον τύπο και το μύγοΟος των τραπεζικών ιδρυμάτων

Αφού αναλύσαμε την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών αναφορικά με τα λειτουργικά τους κόστη ,δεν 

θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε και στους τύπους των τραπεζών 

που -εδρεύουν στην Ε.Ε με βάση τον τύπο της κάθε τράπεζας καθώς και το 

μέγεθος της. Όταν αναφερόμαστε στο μέγεθος της τράπεζας, ουσιαστικά 

λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο των στοιχείων που κατέχει η τράπεζα και 

αντιπροσωπεύει την οικονομική της ικανότητα για διαμεσολάβηση.

4.2.1 Ανάΐνση cm ο τελεσματικό τη τας με βάση το μέγεθος του 

γρηματοπιστο)τικού οργανισμού

Από την προηγούμενη δεκαετία έχει διαφανεί μια τάση ενίσχυσης του 

μεγέθους των χρηματοπιστωτικών οργανισμών η οποία επιτυγχάνεται τόσο με 

εξαγορές και συγχωνεύσεις όσο και με τη σύσταση τραπεζικών ομίλων

ί) Μέγεθος τραπεζών

Εκτιμώντας ένα δείγμα 3,271 οικονομικών οργανισμών με βάση το σύνολο 

των στοιχείων του ισολογισμού τους το 2001 παίρνουμε τον πίνακα 2:
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ΚΝΟΤΙΙΤΛ 1 ΤΟ ΓΛΤΙΜΙΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Χώρα Μεγάλη % Μεσαία % Μικρή % Σύνολο

Αυστρία 2 1 19 11 147 88 168

Βέλγιο 3 6 5 10 42 84 50

Δανία 3 4 7 9 68 87 78

Φινλανδία 1 11 2 22 6 67 9

Γ αλλία 16 5 81 28 196 67 293

Γ ερμανία 19 1 89 6 1,474 93 1,582
Ελλάδα 1 7 6 43 7 50 14

Λουξεμβούργο 0 0 28 29 69 71 97

Ιταλία 6 1 47 9 464 90 517
Ιρλανδία 2 5 9 23 28 72 39
Δανία 5 12 10 23 28 65 43

Πορτογαλία 2 7 9 31 18 62 29

Ισπανία 4 3 38 28 92 69 134

Σουηδία 4 15 7 26 16 59 27
Ην. Βασίλειο 21 11 43 23 127 66 191

EU-15 89 3 400 12 2,782 85 3,271

Πίνακας 2:Αριθμός των τραπεζών με βάση το μέγεθος του ισολογισμού 

τους (Πηγή.ΊΒΟΑ Bankscope)

Από τον πίνακα 2παρατηρούμε ότι η Σουηδία και η Ολλανδία κατέχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό σε μεγάλες τράπεζες ανάμεσα στις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες με ποσοστό 15% και 12% αντίστοιχα, ενώ τον μεγαλύτερο αριθμό σε 

μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέχει η Αγγλία .Η Ελλάδα κατέχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό στις τράπεζες μεσαίου μεγέθους (43 %)ενώ η Ιταλία και 

η Γερμανία κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στις τράπεζες μικρού μεγέθους 

με ποσοστό 90% και 93% αντίστοιχα.

ii) Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Στις κυριότερες αγορές παρατηρήθηκε μία μεγάλη σχετικά αναλογία των 

τραπεζών σε σχέση με τον πληθυσμό.Το προηγούμενο σε συνδυασμό με τον
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ΕΝΟΤΗΤΑ I ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

έντονο ανταγωνισμό που προκλήθηκε από την απελευθέρωση των αγορών 

προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε τράπεζες μικρού και μεσαίου μεγέθους . 

Για να επιτύχουν οι τράπεζες μια γενικότερη αναδιάρθρωση ,αποφεύγοντας τις 

χρεοκοπίες οι οποίες θα οδηγούσαν σε σοβαρότερα προβλήματα, κίνησαν την 

διαδικασία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών η οποία ολοκληρώθηκε σε 

δύο φάσεις.

® Στην πρώτη φάση, οι τράπεζες με όχι τόσο καλή επίδοση αλλάζουν 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και βελτιώνονται μέσω την καλύτερη διαχείριση και 

την μεταφορά τεχνογνωσίας .Με αυτόν τον τρόπο οι μικρότερες τράπεζες 

εξαγοράστηκαν από μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα και έτσι επιτεύχθηκε η 

αύξηση του όγκου των εργασιών των τελευταίων λόγω της μείωσης των 

περιθωρίων (ίο)

« Στη δεύτερη φάση παρατηρούνται συνενώσεις μεγάλων τραπεζικών 

οντοτήτων για την αντιμετώπιση των νέων ανταγωνιστικών συνθηκών που 

παρουσιάστηκαν με μείωση του κόστους και διαφοροποίηση των εργασιών.

Οι τάσεις της συγκέντρωσης συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια και αυτό 

διαφαίνεται κυρίως στην αμερικανική αγορά όπου οι κινήσεις αφορούν υγιείς 

τράπεζες . Τα ποσά των πράξεων και των εξαγορών διπλασιάστηκαν το 1995σε 

σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη ενώ η μέση τιμή που καταβλήθηκε για μια 

εμπορική τράπεζα το 1995 βρίσκεται σε σταθερή αύξηση (179% του καθαρού 

ενεργητικού το 1995 , έναντι 168% το 1994 και 140% το 1991). (iij
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΠΙΜΑΤΟΠΙΣΤΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

Λ1Σ. ΑΟΛ

ΧΩΡΕΣ/ΧΡΟΝIΕΣ 1991-1992 1995-1996 1991-1992 1995-1996

ΗΠΑ 1354 1176 56,8 82,5

ΙΑΠΩΝΙΑ 22 17 33,8

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 71 27 3,5 0,7

ΓΑΑΑΙΑ 133 43 2,4 3,2

ΙΤΑΛΙΑ 122 65 5,3 3
ΗΝ .ΒΑΣΙΛΕΙΟ 71 28 7,5 21,7

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 20 7 0,1 0,8

ΚΑΝΑΔΑΣ 29 14 0,5 0,1

ΕΛΒΕΤΙΑ 47 14 0,4 0,7

ΣΟΥΗΔΙΑ 38 8 U 0,1

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 51 4 0,9 0,8

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ " 19 9 0,9 2,5

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 23 2 0,1 0,4
EU-15 2098 1452 84,7 153
Πίνακας 3......... (Πηγή: International Capital Markets , 11/97)

4.2.2 Ανάΐυσμ αποτελεσματικό τη τας με βάση τον τύπο του 

Υρηματοπιστωτικού οργανισμού αρ

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διαιρούνται ανάλογα με τον τύπο τους 

και στη βάση της ακολουθούμενης πολιτικής σε τρεις κατηγορίες :

• Πολύ ειδικευμένες και ανταγωνιστικές τράπεζες σε συγκεκριμένα προϊόντα 

και πελάτες

Οι τράπεζες αυτές χαρακτηρίζονται από το μέγεθος τους και καλύπτουν ένα 

μεγάλο μερίδιο της αγοράς .Στηρίζονται στην επικέντρωση προϊόντων υψηλής
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KNOTHTA1 TO ΚΥΡίΜΙΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΙΙΜΑ

προστιθέμενης αξίας τα οποία απευθύνονται στην εξυπηρέτηση αναγκών 

ορισμένων τμημάτων της αγοράς .

Προς αυτήν τη κατεύθυνση κινείται η CITIBANK. Χαρακτηριστικό είναι 

επίσης στο αγγλικό τραπεζικό σύστημα , η απόφαση των εμπορικών τραπεζών 

να γίνουν ισχυρότερες, εκχωρώντας τα υπόλοιπα τμήματα από τη 

δραστηριότητα τους .

Η Barclay’s και η Natwest έχουν εξελιχτεί σε τράπεζες retail banking για 

τους ιδιώτες και σε business banking για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

® Τράπεζες πολλαπλών σκοπών και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 

συνεχίσουν να είναι παρούσες σε όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων 

και πελατείας διατηρώντας τις ανεξάρτητα από το αν είναι αποδοτικές

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τράπεζες με τοπικό ή περιφερειακό 

χαρακτήρα όπου υπάρχουν στενές σχέσεις με την πελατεία και το τελευταίο 

ουσιαστικά αποτελεί την δύναμη τους .Η θέση τους στηρίζεται στο cross selling 

των προϊόντων καθώς καλύπτουν ζημιές σε τομείς της δραστηριότητας τους 

από άλλους επικερδής τομείς .

Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες περιορίζουν το λειτουργικό τους κόστος και 

τα το τελευταίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα στην 

ενίσχυση του ανταγωνισμού

• Τράπεζες εξειδικευμένες οι οποίες θα αποτραβηχτούν από ορισμένους 

τομείς και είναι πιθανόν να αναπτύξουν συνεργίες με άλλες ευρύτερου φάσματος 

δραστηριοτήτων στη βάση σχέσεων υπεργολαβίας

Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται οι τράπεζες που επιλέγουν να 

παράγουν στο εσωτερικό τους ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ τα 

υπόλοιπα τα εκχωρούν σε εξωτερικούς παραγωγούς

Η εκχοόρηση υπηρεσιών αφορά κυρίως μη στρατηγικές δραστηριότητες, 

όπως υπηρεσίες υποστήριξης ενδ) οι τομείς που παραδοσιακά θεωρούνται
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Ι,ΝΟΤΙΓΙΛ 1 ΤΟ ΙΛΤίΜΙΑΪΚΟ ΧΡΙΙΜΑΤΟΙΙΙΣΤΩΊΊΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

αποκλειστικότητα το)ν τραπεζών, όπως εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου σε 

επιχειρήσεις και ιδιώτες, προσφέρεται από τρίτους .

Σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν από την IBCA Bankscope με δείγμα 

2,520 τραπεζών που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατανομή των 

τραπεζών αναφορικά με τον τύπο τους είναι όπως περιγράφεται στον πίνακα 4.

Type of
bank

Large % Medium % Small % All

Commercial
Banks

35 13 60 23 170 64 265

Savings·
Banks

11 1 125 15 704 84 840

Cooperative
Banks

12 1 89 6 1,314 93 1,415

Total. 58 2 274 11 2,188 87 2,52
Πίνακας 4:Κατανομή τραπεζών σύμφωνα με το μέγεθος {Πηγή: IBCA

Bankscope)
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ:ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΙΙΜΛ ΤΟΠΙΣΤΩ ΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.Λ/ΛΡΘΡΩΣΗ ΊΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣΥΣΤΗΜΛ ΤΟΣ

Ι.ΙΣ.νντομη επισκόπηση των ε&λίαχον στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

από την αργαιότητα έως σήμερα

Η εμφάνιση των πρώτων τραπεζών στον κόσμο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των λαών και την κοπή 

των νομισμάτων. Οι τραπεζικές συναλλαγές εμφανίστηκαν πρώτη φορά στην 

ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, καθώς γνωρίζουμε από τις ιστορικές και 

αρχαιολογικές πηγές ότι είχαν αναπτυχθεί έντονες εμπορικές σχέσεις των 

κατοίκων της περιοχής αυτής . Μετά από μια μακρά περίοδο αντιπραγματισμού 

άρχισε η χρησιμοποίηση του χρήματός, με κύριο μέσο στις διάφορες 

συναλλαγές το νόμισμα. Η εφεύρεση του νομίσματος ανήκει στους κατοίκους 

της Λυδίας της Μ. Ασίας κατά το πρώτο ήμισυ του έβδομού αιώνα από όπου 

διαδόθηκε στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αίγινα, στην Αθήνα ,και ίσως 

στην Κόρινθο μέχρι το τέλος του 6ου αιώνα . (ΐ2)

Στην Αθήνα αναπτύχθηκε ήδη από την κλασσική εποχή αυξημένος 

καταμερισμός των τραπεζικών διεργασιών, καθώς υπήρχαν αρκετά 

επαγγέλματα ενασχόλησης με το χρήμα : 1) οι αργυραμοιβοί και κολλυβιστές, 

οι οποίοι αναλάμβαναν έναντι μικρής αμοιβής (κόλλυβον) τις ανταλλαγές 

μεταξύ των πόλεων- κρατών σε ολόκληρη τη χώρα, 2)οι τραπεζίτες, οι οποίοι 

δέχονταν τις καταθέσεις των πολιτών προσφέροντας τους κάποιο τόκο, 3) οι 

δανειστές ή τοκιστές, οι οποίοι δάνειζαν συνήθως με ενέχυρο και υψηλούς 

τόκους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι που εξασκούσαν αυτά τα
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επαγγέλματα προέρχονταν από τις τάξεις τοιν ξένιον, των μετοίκων και τιον 

απελευθερωτών .

Η πραδτη προσπάθεια για ττ| δημιουργία τράπεζας στο νεοελληνικό πλέον 

κράτος μετά την απελευθέρωση από την Τουρκοκρατία (1826) προήλθε από 

τον τότε κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, όταν με ψήφισμα στις 2 

Φεβρουάριου 1828 ιδρύθηκε η Εθνική Χρηματοδοτική Τράπεζα . Λόγω των 

πολιτικοοικονομικών συνθηκών εκείνης της εποχής , η αποτυχία της τράπεζας 

αυτής να αναπτύξει την εμπιστοσύνη του κόσμου και οι λίγες αποταμιεύσεις , 

οδήγησαν στη διάλυση της το 1834.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19υυ αιώνα και μέχρι τον A 

Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα εφάρμοζε τον κανόνα του χρυσού 

συναλλάγματος. Για ένα διάστημα παράλληλα με την Εθνική Τράπεζα, το 

ειδικό προνόμιο κατείχαν επίσης η Ιονική Τράπεζα, η Τράπεζα 

Ηπειροθεσσαλίας (1822-1899) και η Τράπεζα Κρήτης από το 1900 έως το 

1919(ιδρυθείσα το 1899) . Η Ιονική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1839 στην πολιτεία 

των Ιονίων Νήσων και από το 1864 πέρασε στην εδαφική κυριαρχία της 

Ελλάδας, όπου μεταβιβάστηκε στην Εθνική Τράπεζα το 1920 .(υ>

Από το 1898 λειτουργούσαν στην Ελλάδα πέντε τράπεζες με τη μορφή 

ανώνυμων εταιριών: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος , η Ιονική, η τράπεζα της 

Ηπειροθεσσαλίας, η Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως και η τράπεζα Αθηνών 

(ιδρυθείσα το 1893) . Οι δύο κυρίαρχες τράπεζες ήταν η Ε.Τ.Ε. και η τράπεζα 

Αθηνών. (ΐ4)

Η τράπεζα Αθηνών αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα καταθέσεων στο 

ελληνικό κράτος και γρήγορα εξάπλωσε τις εργασίες της στο εξωτερικό και 

ιδιαίτερα στην Ανατολή. Η συμβολή της στην ελληνική οικονομική ζωή υπήρξε 

πολύπλευρη καθώς εγκαινίασε νέες σχέσεις με τη βιομηχανία, εισήγαγε νέα 

λογιστική οργάνωση και νέες τραπεζικές υπηρεσίες και κατέβαλε τις πρώτες 

προσπάθειες χρηματοδότησης της ελληνικής ναυτιλίας .
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Στις 30 Μαρτίου του 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε) 

η οποία επρόκειτο να επηρεάσει καθοριστικά τη μετέπειτα εξέλιξη όλου του 

ελληνικού εγχώριου συστήματος. Δύο όμιλοι κεφαλαιούχων, από τους οποίους 

ο ένας αποτελούνταν από Έλληνες και Γάλλους και ο άλλος από Αγγλους 

κεφαλαιούχους ,υπέβαλαν σχετικές προτάσεις στην κυβέρνηση η οποία ήλθε σε 

συμφωνία με τον Άγγλο Γκλας (εκπρόσωπο του ομίλου Ράιτ)και εξέδωσε το 

νόμο 1836 αναφορικά με τη σύσταση της Εθνικής Τράπεζας, ο5> Εξ’αιτίας 

όμως κάποιων επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν, ο νόμος 1836 παρέμεινε μόνο 

στα χαρτιά. Η Εθνική Τράπεζα άρχισε τις εργασίες της ως ιδιωτική επιχείρηση 

στις 22.1.1842. Πολύ σύντομα η ΕΤΕ έφτασε σε σημείο να λειτουργεί ως 

κτηματική, εμπορική βιομηχανικά και εκδοτική τράπεζα συγχρόνως . Ασκούσε 

τη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, ρύθμιζε το προεξοφλητικό 

επιτόκιο, είχε αδεία εκδόσειος τραπεζογραμματίων, δεχόταν έντοκες 

καταθέσεις, προέβαινε σε χορηγήσεις δανείων, προεξοφλήσεις γραμματίων και 

συναλλαγματικών, έκδοση ομολογιακών δανείων, πράξεις συναλλάγματος, 

χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων σε συνεταιρισμούς, κοινότητες ,δήμους 

και άλλα νομικά πρόσωπα ,χορήγηση προκαταβολών στο Δημόσιο , εισπράξεις 

και πληρωμές κρατικών εσόδων και εξόδων, φύλαξη χρεογράφων, χρυσού, 

τιμαλφών, συμμετείχε σε επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρίες, αποτελούσε 

εγγυητή σε δάνεια επιχειρήσεων , εκτελούσε χρηματιστηριακές εντολές . ο 6)

Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι την έναρξη του Ά Παγκοσμίου Πολέμου 

(1914-1918), παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της βαρύτητας των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών, ενώ αντίθετα θετική πορεία ακολούθησαν οι 

καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, οι οποίες διαρκώς αυξανόταν στην εν 

λόγω περίοδο, αντικατοπτρίζοντας και την αύξηση των εισοδημάτων των 

εργατικών και μικροαστικών τάξεων. Αυτή η εξέλιξη ήταν ενδεικτική και του 

μετασχηματισμού των δομών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από 

μακροχρόνιους σε βραχυχρόνιους πόρους .
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των δύο σημαντικότερων ελληνικών τραπεζών , της ΕΤΕ 

και της Τράπεζας Αθηνών αντικατόπτριζε άμεσα τον γαλλικό-γερμανικό 

ανταγωνισμό στα Βαλκάνια για τη διασφάλιση των ζωνών επιρροής .Η πρώτη 

ενέργεια αντιπαράθεσης των ξένων αυτών συμφερόντων στον ελλαδικό χώρο 

ήταν η ίδρυση της τράπεζας της Ανατολής το 1904 από την Εθνική Τράπεζα με 

τη συμμετοχή της National Bank fur Deutschland.

Η περίοδος του Α Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918), αποτέλεσε 

ανασταλτικό παράγοντα για την επέκταση των εργασιών των ελληνικών 

τραπεζών και άμεσο αποτέλεσμα ήταν η παρέμβαση για πρώτη φορά του 

ελληνικού κράτους στη διοίκηση μιας ιδιωτικού χαρακτήρα τράπεζας, της 

Εθνικής . Ήδη από'το 1914 οι διοικητές της τράπεζας διορίζονταν από την ίδια 

την κυβέρνηση και η πολιτική αυτή συνέχισε να εφαρμόζεται έως το 1928, 

όποτε ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος ως κεντρική και αποκλειστική 

εκδοτική τράπεζα.

Αμέσως μετά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο η ελληνική αλλά και η διεθνής 

εμπειρία της εποχής κατέδειξαν ότι ο προσδιοριστικός παράγοντας 

αποσταθεροποίησης των εθνικών οικονομιών ήταν η μη ορθολογική λειτουργία 

του τραπεζικού τους συστήματος . Έτσι οι δανείστριες χώρες μετά το τέλος του 

πολέμου επέβαλαν στις δανειζόμενες χώρες τη λήψη διάφορων μέτρων 

εξυγίανσης που θα οδηγούσαν στη νομισματική σταθερότητα.

Όπως ήταν φυσικό και η Ελλάδα θα έπρεπε να προβεί σε σοβαρές 

τραπεζικές μεταρρυθμίσεις και προς την κατεύθυνση αυτή συντέλεσαν κυρίως 

οι μεσολαβητικές προσπάθειες της Κοινωνίας των Εθνών, η οποία επέβαλε την 

ίδρυση αυτόνομης εκδοτικής τράπεζας προκειμένου να ενισχυθεί η χώρα μας 

στην αντιμετώπιση των σοβαρο')ν οικονομικών της προβλημάτων και στην 

αποκατάσταση των προσφύγων από την Μικρασιατική καταστροφή .
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Στα τί';λη του 1927 λειτουργούσαν στην Ελλάδα συνολικά 37 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκ των οποίων : 37 εμπορικές τράπεζες , η Ε.Τ.Ε 

ως μεικτή τράπεζα, 3 τράπεζες κτηματικής πίστεως, 2 μικρές τράπεζες 

αγροτικής πίστεως, και 2 ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί (το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο και το Ταμείο Δανείων και Παρακαταθηκών). Η ραγδαία τους 

ανάπτυξη οφειλόταν κυρίων στον υψηλό πληθωρισμό και τη συναλλαγματική 

αστάθεια της εποχής που επέφεραν μεγάλα κέρδη, καθώς και στην εφαρμοσθείς 

φορολογική πολιτική και την ευνόηση των ανώνυμων εταιριών, που αφάνισαν 

τις προσωπικές επιχειρήσεις τραπεζικής φύσεως .

Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες για την εξυγίανση της οικονομίας της 

χώρας μας κατεβλήθησαν το 1927 από τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γ. 

Καφαντάρη, ο οποίος αναζήτησε οικονομική υποστήριξη από την Κοινωνία 

των Εθνών καθώς η προσφυγή στον εξωτερικό δανεισμό φαινόταν να είναι η 

μόνη λύση για την αντιμετώπιση των αυξημένων εκτάκτων αναγκών.

Η τότε ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε από τη Δημοσιονομική Επιτροπή της 

Κοινωνίας των Εθνών να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με 

την περαιτέρω εξέλιξη του ελληνικού αιτήματος για την δανειοδότηση από το 

εξωτερικό. Η πρώτη αντίδραση των ελληνικών αρχών στα ερωτήματα της 

Δημοσιονομικής Επιτροπής ήταν θετική ,με εξαίρεση το τελευταίο ερώτημα 

που αφορούσε τον διορισμό ενός ξένου εμπειρογνώμονα με αυξημένες 

αρμοδιότητες το οποίο απέκρουσαν σθεναρά τόσο ο Υπουργός Οικονομικών 

όσο και ο υποδιοικητής της Ε.Τ.Ε , Εμ . Τσουδερός .

Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε με μία πρόταση του ΕΜ. Τσουδερού, ο 

οποίος πρότεινε στο σχέδιο του να παραμείνει η Ε.Τ.Ε εμπορική τράπεζα, 

καθώς είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής 

κοινωνίας, και να μεταβιβαστεί το εκδοτικό προνόμιο σε μία νέα, αμιγώς, 

εκδοτική τράπεζα. Η ολομέλεια της Δημοσιονομικής Επιτροπής αποδέχτηκε με 

ενθουσιασμό την πρόταση αυτή. Η συμφωνία αυτί) οδήγησε στις 15.9.1927



στην υπογραφή του 1 Ιρωτοκόλλου της Γενεύης συνοδευόμενου από έξι 

παραρτήματα, μεταξύ των οποίων συμφωνήΟηκε η ίδρυση της νέας εκδοτικής 

Τράπεζας με την ονομασία Τράπεζα της Ελλάδος, η σταθεροποίηση της 

δραχμής σε σχέση με το χρυσό και η συνομολόγηση τριμερούς δανείου προς 

την Ελλάδα ύψους 9 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας .

1.2 Η Τράπεζα της Ελλάδος

Οι εργασίες στην Τράπεζα της Ελλάδος άρχισαν στις 14.5.1928 βάσει του 

ιδρυτικού νόμου 3424/7.12.1927. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 

16.5.1928 και ο πρώτος Διοικητής του νέου εκδοτικού τραπεζικού συστήματος 

ήταν ο Αλέξανδρος Διομήδης . Η Τράπεζα της Ελλάδος πρωτολειτούργησε με 

429 άτομα προσωπικό και έχοντας στη διάθεση της περίπου 11 εκατομμύρια 

λίρες Αγγλίας με κάλυψη σε χρυσό ύψους περίπου 3.963.632.500 δρχ. ποσό 

που αναλογούσε σε ποσοστό 53,67% των υποχρεώσεων της από τα 

κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια και των καταθέσεων όψεως ενώ το ποσοστό 

επί της πραγματικής κυκλοφορίας αναλογούσε στο 81,51% αυτής .

Η Τράπεζα της Ελλάδος ως εκδοτική τράπεζα δεν ήταν ούτε καθαρά 

ιδιωτική αλλά ούτε και καθαρά κρατική. Αντίθετα αποτελούσε μια ανώνυμη 

εταιρία υπό τον έλεγχο του κράτους, το οποίο όμως δε συμμετείχε στη διοίκηση 

της.

Όσον αφορά την διοίκηση του νέου εκδοτικού τραπεζικού ιδρύματος , αυτή 

αποτελούνταν από τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή, το Γενικό Συμβούλιο, το 

Συμβούλιο Διευθύνσεως και τη Γενική Συνέλευση. Υπήρχε επίσης και 

κυβερνητικός επίτροπος ο οποίος όμως δεν είχε δικαίωμα ψήφου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορούσε βάσει του καταστατικού της να εκτελέσει 

τις ακόλουθες εργασίες: να διεξάγει όλες τις συναλλαγές του Δημοσίου και να 

τηρεί άτοκα όλους τους λογαριασμούς του Δημοσίου και των δημόσιων
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επιχειρήσεων, να εκδίδει όλα τα εσωτερικά δημόσια δάνεια, να χορηγεί 

προσωρινές προκαταβολές στο Δημόσιο μέχρι ύψους 400εκατομμυρίων δρχ. 

και να προεξοφλεί γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης προθεσμίας, να εκδίδει 

κατά αποκλειστικότητα τραπεζογραμμάτια, να προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αγοραπωλησίες ξένων νομισμάτων, να εκδίδει γραμμάτια όψεως, τραπεζικές 

επιταγές, εμβάσματα, συναλλαγματικές, να δέχεται καταθέσεις σε τρέχοντες 

λογαριασμούς χωρίς την καταβολή τόκου,να προβαίνει σε χορηγήσεις 

πιστώσεως ως 6 μήνες με ρητές εγγυήσεις,να φυλάττει χρήματα, χρεόγραφα, να 

επενδύει τα κεφαλαία της σε ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου κ.α.

Στο Καταστατικό της όμως προβλεπόταν και κάποιοι περιορισμοί για 

λειτουργίες τις οποίες δεν μπορούσε να ασκήσει η Τράπεζα της Ελλάδος όπως : 

η άσκηση εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η απόκτηση ακίνητης 

περιούσιας πέρα από την απαιτούμενη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των 

εργασιών της, η χορήγηση τόκου για τις καταθέσεις , η αγορά των δικών της 

μετοχών και η υπέρβαση.των ορίων των πιστώσεων ή η παροχή ανασφάλιστων 

πιστώσεων.

Μ _> * · »ί>
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2 Η διαρθρωτική κζέλι&ι και λ::ι το οργιά του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος από το 1982-1997

Στην παρούσα ενότητα Οα παρουσιάσουμε την εξελικτική διαδρομή του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την κρίσιμη μεταβατική περίοδο από 

το 1982-1997.

Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων 

της Νομισματικής Πολιτικής στην Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών 

Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν σοι κατάλληλες συνθήκες για την 

άσκηση μίας πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής ,<ΐ8) 

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποκτά πλέον τη δυνατότητα έγκαιρης και 

αποτελεσματικής παρέμβασης χρησιμοποιώντας τα προσφορότερα κάθε φορά 

μέσα που απαιτούνται για τον έλεγχο της πιστωτικής επέκτασης, την 

προσέλκυση αποταμιευτικών κεφαλαίων, και την χρηματοδότηση του κράτους 

και των ΔΕΚΟ από τις τράπεζες με την εφαρμογή αυστηρών ιδιωτικο

οικονομικών κριτηρίων.^

Στην παρούσα έρευνα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως σε 

πέντε εμπορικές τράπεζες:την Εθνική, την Εμπορική, την Ιονική, την Τράπεζα 

Πίστεως και την Τράπεζα Εργασίας.

Ο λόγος που επιλέγουμε τα παραπάνω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

συνίσταται στο ότι συγκέντρωναν κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου 

το 83% - 97,5 % του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών και το 83% - 96,3% επί των καταθέσεων των ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών καθώς και το 78,9%-98,1% των αντίστοιχων χορηγήσεων.

Παράλληλα οι επιλεχθείσες αυτές τράπεζες αποτελούν αντιπροσωπευτικές 

περιπτώσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από απόψεως ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, καθώς η Εθνική Τράπεζα ήταν και είναι κρατική σε όλη την υπό

-15



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 KAMI ΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

εξέταση περίοδο, η Εμπορική και η Ιονική ήταν ιδιωτικές έως το 1975 και 

έκτοτε κρατικοποιήθηκαν, ενώ η Πίστεως και η Εργασίας είναι ιδιωτικές από 

το έτος ιδρύσεως τους (από το 1924 και 1975 αντίστοιχα ). Στο σημείο αυτό 

πρέπει να αναφερΟεί η εξαγορά του 51% της Ιονικής από τον όμιλο της 

τράπεζας Πίστεως στις 26.3.199 ένα γεγονός στο οποίο θα αναφερθούμε 

διεξοδικά στην πορεία της εργασίας μας .

Εκτός από τις προαναφερθείσες εμπορικές τράπεζες,στην μελέτη μας θα 

εξετάσουμε και μια ομάδα μικρότερων ελληνικών τραπεζών :την Τράπεζα 

Αθηνών, την Τράπεζα Αττικής, την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος, Πειραιώς, 

Κρήτης , Γενική και τέλος την Τράπεζα Μακεδονίας -Θράκης .

Η Τράπεζα Αθηνών είναι από τις παλαιότερες τράπεζες στην Ελλάδα που 

ιδρύθηκε το 1893 και συγχωνεύτηκε το 1953 στην Εθνική. Το 1993 

ιδιωτικοποιήθηκε με την εξαγορά των μετοχών της από την κορεάτικη Hanwa , 

ενώ το 1998 εξαγοράστηκε από τον όμιλο Eurobank

Η Τράπεζα Αττικής αποτελεί θυγατρική] εταιρεία της Εμπορικής στην 

χώρα μας και λειτουργεί στη χώρα μας από το 1925. Τον τελευταίο καιρό 

προωθείται η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με τη συμμετοχή του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος ιδρύθηκε το 1936 και αποτελούσε 

θυγατρική της Αγροτικής. Το 1998 όμως ιδιωτικοποιήθηκε αφού εξαγοράστηκε 

από την Εγνατία Τράπεζα.

Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί από το 1916 στην ελληνική'] αγορά ως μια 

εταιρεία του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας έως τις 18/12/1991 οπότε και 

ιδιωτικοποιήθηκε.

Η Γενική Τράπεζα αποτελεί κρατική τράπεζα η οποία ιδρύθηκε το 1937.
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Σήμερα ελέγχεται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατοί) παρά το γεγονός ότι το 

33% των μετοχών της πουλήθηκε σε ξένους επενδυτές και στην Interamcrican.

Η Τράπεζα Κρήτης ιδρύθηκε το 1924 και ήταν ιδιωτική. Έγινε ευρέως 

γνωστή κυρίως λόγω του πολιτικό-οικονομικού σκανδάλου το 1988 (σκάνδαλο 

Κοσκωτά) οπότε και τοποθετήθηκε σε αυτήν επίτροπος από την Εθνική 

Τράπεζα. Το 1998 η τράπεζα εξαγοράστηκε από τον όμιλο Eurobank.

Η Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης ιδρύθηκε το 1979 και το μεγαλύτερο 

μερίδιο των μετοχών της κατείχαν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η ΕΤΕΒΑ. 

Το 1998 η τράπεζα" πέρασε μια φάση αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού 

μετά την εξαγορά της από τον όμιλο της τράπεζας ΙΤειραιώς .

Για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος , θα συμπεριλάβουμε στην ερευνά μας και 

τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες δεκατεσσάρων ξένων τραπεζών 

που λειτουργούν κατά την εξεταζόμενη περίοδο στην χώρα μας. Πιο 

συγκεκριμένα θα εξετάσουμε : α) τέσσερις αγγλικές τράπεζες :Barclay’s (έτος 

εγκατάστασης στην Ελλάδα 1977), Midland (1981), National Westminster 

(1974), Royal Bank of Scotland(1974), β)τρεις γαλλικές τράπεζες : Banque 

National de Paris (1980), Banque Paribas (1980), Credit Commercial de France 

(1981) γ) τρεις αμερικάνικες τράπεζες: Citibank (1961), American Express 

(1923), Chase Manhattan (1968) δ) μία γερμανική: Bayerische Vereinsbank 

(1989) ε) μία ολλανδική: ABN AMRO (1974) στ) μία βελγική: Societe General 

(1979) και ζ) μία καναδέζικη: Nova Scotia (1969).

Για την καλύτερη παρουσίαση και μελέτη της μεταβατικής περιόδου για το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα 1982-1997, θεωρείται σκόπιμο να διαχωρίσουμε 

την εν λόγω περίοδο σε δύο υποπεριόδους: από το 1982-1990 και από το 1991- 

1997.
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2.7 Η περίοδος από το 1982 iUoq το 1990

Έως τα μέσα της δεκαετίας του '80, το πιστωτικό σύστημα χαρακτηρίζεται 

από έναν έντονο κρατικό παρεμβατισμό που διακρίνεται για τον ορισμό 

ποσοτικών περιορισμών στην κατάθεση και διάθεση των αποταμιευτικών 

κεφαλαίων των εμπορικών τραπεζών οι οποίες συνεχίζουν σε σημαντικό βαθμό 

να εκτελούν οδηγίες και επιταγές της εκάστοτε κυβέρνησης. Το σύστημα 

προκάλεσε στρεβλώσεις που οδήγησαν στην επιβράδυνση των αναπτυξιακών 

ρυθμών της οικονομίας .

Μετά την κατάργηση της Νομισματικής Επιτροπής (1982) και κυρίως μετά 

το πέρας του πρώτου μισού της δεκαετίας του '80, το τραπεζικό σύστημα 

εισέρχεται σε μία φάση κατά την οποία γίνονται έντονες προσπάθειες να 

αρθούν οι στρεβλώσεις που έχουν προκληθεί και να δημιουργηθεί ένα 

αποκανονικοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα του οποίου την εποπτεία θα 

έχει αποκλειστικά η Τράπεζα τής Ελλάδος.

Την απαρχή για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού 

συστήματος σηματοδότησε το 1982 η έκθεση της «Επιτροπής Καρατζά» προς 

τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ,η οποία προτείνει μέτρα που θα συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και ομαλοποίηση της χρηματαγοράς -κεφαλαιαγοράς καθώς 

επίσης θα οδηγήσουν βαθμιαία το χρηματοπιστωτικό τοπίο της χώρας από ένα 

καθεστώς έντονου παρεμβατισμού σε ένα άλλο κανονιστικής απορύθμισης , 

που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

και την ίδρυση νέων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα από τις αρχές της δεκαετίας του '80 εισέρχεται στην πιστωτική 

αγορά η έννοια των ποιοτικών πιστωτικών ελέγχων, οι οποίοι κρίνονται 

απαραίτητοι μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης οικονομικής πολιτικής ,καθώς οι 

πιστωτικές αγορές δεν λειτουργούν συνήθως αποτελεσματικά και αυτό έχει ως 

συνέπεια να μην επιτυγχάνεται η άριστη κατανομή των πιστώσεων είτε γιατί 

επικρατούν μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές τάσεις (κύριο χαρακτηριστικό του

ίθ
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ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος )είτε γιατί υπάρχουν εξωτερικές 

οικονομίες, θετικές ή αρνητικές με αποτέλεσμα να μην συμπίπτει το 

ιδιωτικοοικονομικό συμφέρον με το ιδιωτικό όφελος .Ουσιαστικά οι ποιοτικοί 

έλεγχοι «απέβλεπαν στην ορθολογικότερη και παραγωγικότερη κατανομή των 

πόρων και αγαθών μιας οικονομίας»(20)

Τα κυριότερα μέτρα ποιοτικής πιστωτικής πολιτικής που θεσμοθετήθηκαν 

στις αρχές του 1980 είναι τα ακόλουθα

1) Διαφοροποίηση των όρων δανεισμού

Από τα σημαντικότερα μέτρα αυτής της κατηγορίας είναι η καθιέρωση 

διαφορετικών επιτοκίων με σκοπό την ενθάρρυνση ή την αποθάρρυνση 

πραγματοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ορισμένους κλάδους παραγωγής . 

Με άλλα λόγια επιχειρείται να γίνουν ακριβότερες οι πιστώσεις που αφορούν 

κλάδους της παραγωγής οι οποίοι θεωρείται ότι δεν συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην οικονομική'] ανάπτυξη της χώρας .Επίσης καθιερώθηκαν 

μέτρα ποιοτικής πιστωτικής πολιτικής τα οποία αποσκοπούν να επηρεάσουν 

έμμεσα την πιστωτική συμπεριφορά των τραπεζών όπως για παράδειγμα η 

διαφοροποίηση των προεξοφλητικών επιτοκίου καθώς και του ανιοτάτου ορίου 

προεξόφλησης, ανάλογα με τον τελικό σκοπό που εξυπηρετούν οι επιμέρους 

πιστώσεις .

2)Διαφοροποίηση του ύψους υπογρεωτικών καταθέσεων

Με το μέτρο αυτό καθιερώνεται ένα σύστημα δεσμεύσεων-αποδεσμεύσεων 

με το οποίο επιδιώκεται να εξισωθούν οι αποδόσεις για τις τράπεζες των 

διάφορων τοποθετήσεων τους . Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια να 

αντιμετωπιστεί η διστακτικότητα των εμπορικών πιστωτικών τραπεζών να
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χορηγούν πιστώσεις σε τομείς που ευνοούνται από την πιστωτικό] πολιτική και 

κατά συνέπεια χρηματοδοτούνται με σχετικά χαμηλά επιτόκια .

3)Έγκριση παν νομισματικών αργών για τη γορήγηση δανείων πάνω από 

ορισιιένο ύιι/oc

Το μέτρο αυτό αποβλέπει να επηρεάσει κυρίως τις μακροπρόθεσμες 

χορηγήσεις. Αναφέρεται στην καθιέρωση προτεραιοτήτων έτσι ώστε να 

προτιμούνται οι εκδόσεις των δανείων από επιχειρήσεις των οποίων ο κλάδος 

θεωρείται κρίσιμος για την πρόοδο της οικονομίας .

4)Οδηγίεε και παροτρύνσεκ: (moral suasion)

Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μία προσπάθεια των νομισματικών αρχών 

στο να επηρεάσει την πιστωτική πολιτική των τραπεζών με οδηγίες και 

συμβουλές έτσι ώστε οι πιστωτικοί οργανισμοί να είναι σε θέση να 

κατανείμουν πς πιστώσεις τους μεταξύ των διάφορων τομέων της οικονομίας 

αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση των γενικότερων οικονομικών και 

κοινωνικών στόχων.

5)Οι όροι των πωλήσεων ιιε τιιηιιατική καταβολή του πμήμαπκ (δόσεις)

Με αυτό το αντικείμενο ελέγχου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως από πς 

νομισμαπκές αρχές των περισσοτέρων χωρών μετά το 1950,τονώνεται η 

ζήτηση σε περιόδους υφέσεως και συνεπακόλουθα τονώνεται και η οικονομική 

δραστηριότητα.
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όήΐξαιρέσεκ από τουε γενικούε πιστωτικούς κανόνες

Μέτρα ποιοτικής πιστωτικής πολιτικής μπορούν να εφαρμοστούν και με την 

εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών πιστώσεων από τους γενικούς ποσοτικούς 

περιοριστικούς ελέγχους που ενδέχεται να έχουν θεσπιστεί για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, μ

Κατά την τριετία 1986-1988 εμφανίζονται και επιταχύνονται 

εκσυγχρονιστικές τάσεις ως μέρος της προσπάθειας για μία νομισματική 

σταθεροποίηση. Αυτές όμως οι τάσεις ανατρέπονται προς το τέλος της 

δεκαετίας του '80 (το 1989), όταν οι αυξανόμενες ανάγκες του δημοσίου για τη 

χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων οδηγούν στην διεύρυνση 

της πιστωτικής επέκτασης .

Παρ’όλα αυτά όμως κατά το τέλος του 1990 αρχίζει να διαφαίνεται μία 

απελευθέρωση του συνόλου σχεδόν των επιτοκίων χορηγήσεων με την 

κατάργηση του συστήματος δεσμεύσεων -αποδεσμεύσεων επί των καταθέσεων 

- χορηγήσεων.

2. /. 7. Ενιαίοζ Χοοιιατοπιατοπικόζ Χώοοζ Στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Το 

Νέο Νομικό Πλαίσιο

Εξετάζοντας τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών 

κατά την τελευταία δεκαετία ,παρατηρούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό που 

επικρατεί είναι η αλληλοδιείσδυση των εθνικών αγορών, ένα γεγονός που 

ευνοήθηκε από την σταδιακή κατάργηση των διοικητικών περιορισμών, την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τραπεζικό τομέα και την εκτεταμένη 

τιτλοποίηση των τραπεζικών εργασιών. Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων 

είχαν ήδη να καταργούνται σταδιακά στα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα 

όπως π.χ. το 1974 στις ΗΠΑ, το 1979 στην Αγγλία, το 1980 στην Ιαπωνία και 

το 1981 στην Γερμανία.
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Οι παραπάνω εξελίξεις όμως δεν σημειώθηκαν χωρίς αρνητικές επιδράσεις . 

Το 1982 πολλές τράπεζες των ΗΠΛ καθώς επίσης και τραπεζικά ιδρύματα στην 

Ιταλία, στην Αγγλία και στην Γερμανία, παρουσίασαν μεγάλα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα, εκρηκτική'] αύξηση των εκτός ισολογισμού στοιχεία τους ,σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα και αρκετές χρεοκοπίες με αποκορύφωμα των 

δυσάρεστων αυτών εξελίξεων, το μεγάλο κραχ στο χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης τον Οκτώβριο του 1987 με τη ραγδαία πτώση του δείκτη Dow Jones 

από τις 2.500 μονάδες στις 1700.

Τα γεγονότα αυτά κατέστησαν επιτακτική'] την ανάγκη για την στενότερη 

διεθνή συνεργασία μεταξύ των χρηματιστηριακών εποπτικών αρχών 

προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και το συμφέρον των" επενδυτών. Ήδη από το 

1960 η Ευρωπαϊκή. Ένωση είχε θεσπίσει κάποιες οδηγίες για την 

απελευθέρωση ορισμένων κινήσεων κεφαλαίων όπως για τις άμεσες 

επενδύσεις, την κίνηση κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα, τις μεταβιβάσεις 

για εκτελέσεις ασφαλιστικών συμβολαίων κλπ.

Η ολοκλήρωση όμως της εσωτερικής αγοράς συνεπάγεται και στην πλήρη 

απελευθέρωση της κινήσεως των κεφαλαίων καθώς επίσης στην απελευθέρωση 

των τραπεζικών υπηρεσιών.Στην προσπάθεια για την δημιουργία της ενιαίας 

εσωτερικής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει πολυάριθμες Αποφάσεις 

και Οδηγίες σχετικά με τα επιμέρους θέματα της λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με γνωστότερες την Ά Τραπεζική Οδηγία 

77/780 και την 'Β Τραπεζική Οδηγία.
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Λ) Π Α Τραπεζική Οδηγία

Σττιν Α Τραπεζική Οδηγία της 17.12.1977 δίνεται μεταξύ άλλων ο ορισμός 

του πιστωτικού ιδρύματος ως « η επιχείρηση που δέχεται καταθέσεις από το 

κοινό }] άλλα επιστρετττέα κεφάλαια και χορηγεί πιστώσεις για λογαριασμό της» . 

Στα πλαίσια της εν λόγω οδηγίας θεσπίζονται ορισμένοι κανόνες οι οποίοι 

αναφέρονται στην δυνατότητα πρόσβασης στην τραπεζική αγορά (έκδοση 

άδειας τραπεζικού ιδρύματος), στην άσκηση των τραπεζικών εργασιών 

(εποπτεία φερεγγυότητας και ρευστότητας ,συντελεστής κινδύνου, συντελεστής 

παθητικού) στη διαχείριση οικονομικών κρίσεων στα πιστωτικά ιδρύματα και 

στη συνεργασία των εποπτικών αρχών για τραπεζικά θέματα. Τα παραπάνω 

στηρίζοντα πάνω στις βασικές αρχές της Ε.Ε. οι οποίες θέτουν ως 

προτεραιότητες την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη εγκατάσταση και 

παροχή υπηρεσιών, την εναρμόνιση των εποπτικών κανόνων και φυσικά την 

προστασία των καταθετών-επενδυτών. Για να ενισχυθεί αυτή η κατεύθυνση 

εκδόθηκαν .επίσης οι Οδηγίες 83/350 της 18.7.1983 για την «εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενιαία βάση» και η 86/635 της 31.12.1986 για «τους 

ετήσιους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών με στόχο την 

πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού»

Με την Ά Οδηγία ουσιαστικά τέθηκαν οι βάσεις για την αποκανονικοποίηση 

των αγορών χρήματος /κεφαλαίου η οποία εμπίπτει σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

την απελευθέρωση των επιτοκίων, τη δημιουργία νέων και κυρίως 

διαπραγματεύσιμων εργαλείων και τη διεύρυνση του τύπου εργασιών που 

επιτρέπεται να αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα^;
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B) H Έ Τραπεζική Οδηγία

Ως επιστέγασμα και συμπλήρωμα των διαδικασιών αποκανονικοποίησης 

που σημειώθηκαν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, εκδόθηκε η 'Β 

Τραπεζική Οδηγία 89/646 της 30.12.1989. Με τη νέα αυτή ρύθμιση θεσπίζεται 

η ενιαία τραπεζική άδεια βάσει της οποίας ένα τραπεζικό ίδρυμα θα μπορεί να 

επωφεληθεί από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αν διαθέτει τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις : α) αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα βάσει του ορισμού 

της Τραπεζικής Οδηγίας και β) οι δραστηριότητες που θα ασκεί θα 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο των τραπεζικών εργασιών ο οποίος είναι 

προσαρτημένος στην συγκεκριμένη Οδηγία . Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 

που περιλαμβάνονται στην 'Β Τραπεζική Οδηγία, περιλαμβάνουν το σύνολο 

των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στις χώρες-μέλη και υπερβαίνουν κατά 

κανόνα τα ισχύοντα σε επιμέρους κράτη-μέλη. Η εφαρμογή αυτής της Οδηγίας 

μέχρι το 1992 για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι αναπόσπαστα 

συνδεδεμένη με μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων , που αφορούν την ενίσχυση 

της τραπεζικής εποπτείας και συνιστούν τις αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες 

για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Τραπεζικής Αγοράς το 1992. ρπ)

2.1.2.Αζιολότιισιι των Κοινοτικών Odir/icov

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δεύτερη κοινοτική οδηγία ουσιαστικά 

υποστηρίζει την ιδέα μιας τράπεζας πολλαπλών συναλλαγών (universal bank). 

Οδηγούμαστε συνεπώς στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της δεύτερης 

κοινοτικής οδηγίας θα διευρύνει τα πεδία παρέμβασης των τραπεζικών 

ιδρυμάτων καθώς επίσης θα διανθίζει ακόμα περισσότερο τα μέτωπα του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Επίσης με βάση τις κοινοτικές ρυθμίσεις προβλέπεται όχι μόνο η ελευθερία 

εγκατάστασης των τραπεζικών ιδρυμάτων από μια χώρα -μέλος σε μια άλλη
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αλλά επίσης και η ελεύθερη ανάπτυξη των δκχσυνοριακών εργασιών και 

υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του 

τραπεζικού ιδρύματος στη χώρα όπου αυτό προσφέρει υπηρεσίες .

Μια ακόμα σημαντική επισήμανση που θα πρέπει να γίνει αφορά την 

κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και τους κανόνες 

επιμέτρησης αυτής. Θεσπίζεται λοιπόν ότι τα ιδρύματα που έχουν μεγάλα 

ανοίγματα σε επισφαλείς πελάτες ή που επιλέγουν τοποθετήσεις που ενέχουν 

υψηλό κίνδυνο, θα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν υψηλότερα αποθέματα ή 

υψηλότερη κεφαλαιακή] βάση έτσι ώστε να εξασφαλίζουν όρους υψηλής 

κερδοφορίας για να είναι σε θέση να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

21.3. Οι ανακατατάξεις στο ελλιινικό γρΜίατοπιστωτικό σύστιιιια

Η δεκαετία του '80 υπήρξε καθοριστική για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού μας συστήματος ήταν τα 

ακόλουθα:

® Ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι τράπεζες έχουν την μορφή ανώνυμων 

εταιριών και υπόκεινται σε έναν σημαντικό βαθμό κρατικής παρέμβασης παρά 

την πρόοδο της αποκανονιστικής διαδικασίας που έχει σημειωθεί.^ Οι μεγάλες 

τράπεζες. Αγροτική, ΕΤΒΑ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αμιγώς κρατικές ενώ η Τράπεζα της 

Ελλάδος και τα δύο μεγαλύτερα συγκροτήματα εμπορικών τραπεζών Εθνική 

και Εμπορική ελέγχονται εμμέσους από την πλειοψηφία των μετόχων.

Ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας που εμφανίζει το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα το καθιστά ιδιαίτερα δύσκαμπτο και αποτελεί έναν από τους πιο
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σημαντικούς παράγοντος που συντελούν στην βραδύτητα του συστήματος να 

ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και δυνατότητες που διαμορφώνονται καθώς 

επίσης προκαλεί. προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

® Εκσυγχρονιστική υστέρηση

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρά τον παρεμβατισμό που διαθέτει, 

υστερεί σε σχέση με τα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα από πλευράς 

εκσυγχρονισμού των εποπτικών αρχών, κωδικοποίησης της βασικής τραπεζικής 

νομοθεσίας και της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 

αγοράς.

• Χαρακτηριστικά επιτελικού ανταγωνισμού

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό 

οικονομικού, διοικητικού και επιτελικού συγκεντρωτισμού στις κεντρικές 

διοικήσεις των τραπεζών. Με αυτόν τον τρόπο αδρανοποιείται το μεσαίο και 

κυρίως το μικρό στελεχιακό δυναμικό και δημιουργείται αναπόφευκτα το 

φαινόμενο της προσαρμοστικής δυσκαμψίας μέσα σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

• Γεωγραφική ανισοκατανομή των πιστοδοτήσεων

Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος 

είναι η ανισοκατανομή των χρηματοδοτήσεων ανάμεσα στα μεγάλα αστικά 

κέντρα και αυτά της περιφέρειας.Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία γεωγραφικών διαφοροποιήσεων αναφορικά με την αξιοποίηση των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων της επαρχίας καθώς επίσης έχει αρνητικές 

επιπτώσεις και στην ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών της χώρας. Ο
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βαθμός του συγκτ.ντρωιισμού που υφίσταται γίνεται ακόμα πιο έκδηλος 

παρατηρώντας την συγκεντριοτική τάση που επικρατεί στην αύξηση των 

τραπεζικών ιδρυμάτων του κέντρου.

© Αυξητική τάση αποδιαμεσολάβησης

Ο κύριος όγκος των αποταμιευτικών διαθεσίμων του κοινού που εισρέει στο 

οργανωμένο σύστημα της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς, γίνεται με την 

μορφή καταθέσεων κυρίως στις εμπορικές τράπεζες ένα γεγονός το οποίο 

αντιτάσσεται στην ανάπτυξη της άμεσης κεφαλαιαγοράς. Από το 1986 και μετά 

όμως , παρατηρείται μία μεταστροφή και υποκατάσταση των χρηματοδοτικών 

πόρων από την έμμεση στιιν άμεση κεφαλαιαγορά. Η τάση αποδιαμεσολάβησης 

που παρατηρήθηκε οφείλεται ιδιαίτερα στη μεταστροφή της πολιτικής 

χρηματοδότησης των δανειακών αναγκών και ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα 

με την έκδοση και διάθεση τίτλων στο αποταμιευπκό κοινό και τις 

επιχειρήσεις. Αυτή η μεταστροφή στηρίχθηκε στο γεγονός, ότι οι προσφορές 

κεφαλαίων είχαν την ικανότητα να επιμετρήσουν την φερεγγυότητα των 

αποδεκτών των κεφαλαίων χωρίς την ανάγκη παρέμβασης ενός πιστωτικού 

ιδρύματος και της έμμεσης εξασφάλισης που αυτό παρέχει στους πελάτες- 

καταθέτες του.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι στο επίπεδο της ελληνικής 

οικονομίας, η χώρα μας βρίσκεται την δεκαετία του '80 σε ένα μεταβατικό 

στάδιο καθώς συνδέεται με πολλές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας του 

πιστωτικού συστήματος, με νέες στρατηγικές, με συνεχείς καινοτομίες στα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα , που δημιουργούν νέου τύπου πιέσεις .
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Πιο συγκεκριμένα :

Α)περιορίζεται ο κρατικός παρεμβατισμός σε ένα μεγάλο βαθμό αν και σε 

ορισμένους χώρους η κρατική παρέμβαση διαδραματίζει ακόμα σημαντικό 

ρόλο λόγω μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Β)αναπτύσσονται νέες μορφές εργασιών καθώς επίσης εισάγονται καινούρια 

προϊόντα (leasing, πιστωτικές κάρτες, εργασίες σε συνάλλαγμα εκδόσεις στο 

χρηματιστήριο κλπ)

Γ)Εισάγονται νέα τεχνολογικά συστήματα, νέα συστήματα πληροφόρησης 

και με αυτόν τον τρόπο προάγεται ο εκσυγχρονισμός και ενισχύεται η 

ικανότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων να συμμετέχουν στις νέες 

αγορές.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις ως προς την ικανότητα προσαρμογής τους. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι κυρίως οι κρατικές τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν στις 

νέές συνθήκες μετά από μία μακρόχρονη πορεία έντονου προστατευτισμού και 

κρατικού παρεμβατισμού στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές . Αποτέλεσμα 

αυτής της κατάστασης είναι να σημειωθεί κατά την δεκαετία του '80 μια κάμψη 

των κερδών και της αποδοτικότητας των κρατικών τραπεζών ενώ αντίθετα οι 

ιδιωτικές τράπεζες εμφανίζουν μία ανοδική πορεία κυρίως σε βασικές 

τραπεζικές εργασίες όπως π.χ. καταθέσεις , χρηματοδοτήσεις αλλά και στον 

τομέα των κερδών τους .

Επιπλέον, η ακολουθούμενη επί δεκαετίες πολιτική πρόσληψης προσωπικού 

στις κρατικές τράπεζες οδήγησε στη διαμόρφωση υψηλού κόστους για τις 

αμοιβές προσωπικού, στη συσσώρευση πλεονάσματος προσωπικού και στην 

ισχυροποίηση των συνδικάτων των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα κυρίως 

στις δεκαετίες του 1970 και 1980 με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν στους
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τραπεζικούς υπαλλήλους προνόμια παρόμοια με αυτά των δημοσίων 

υπαλλήλων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις τέσσερις μεγαλύτερες εμπορικές 

τράπεζες (Εθνική, Εμπορική'], Ιονική και Πίστεως) παρατηρείται μια ολοένα και 

μεγαλύτερα αύξηση του στο αριθμό των εργαζομένων ιδίως κατά τις 

προεκλογικές περιόδους του 1980, 1981, 1984,1985,1988.Από τα παραπάνω 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παρά την απελευθέρωση που συντελέστηκε 

στον τραπεζικό τομέα, οι κρατικές ελληνικές τράπεζες υπόκεινται ακόμα σε 

ισχυρό πολιτικό έλεγχο. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης ήταν οι 

κρατικές τράπεζες να έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο κόστος προσωπικού και 

μικρότερα κέρδη σε σχέση με τις ιδιωτικές .

Ένα επιπλέον στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο παρατηρείται μια συχνή εναλλαγή στους διοικητές των 

κρατικών τραπεζών *' η οποία είναι πολλές φορές συχνότερη από τις 

προεκλογικές περιόδους δηλαδή συχνότερη από τέσσερα χρόνια. Συνέπεια 

αυτής της κατάστασης είναι ότι οι εκάστοτε διοικητές των τραπεζών λαμβάνουν 

αποφάσεις με βραχυχρόνιο ορίζοντα εφαρμογής , κάτι που καθιστά τον τρόπο 

διαχείρισης τους αναποτελεσματικό σε σχέση με τις ιδιωτικές τράπεζες όπου 

έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την 

αναπτυξιακή τους και παραγωγική'] τους πορεία. Άμεση συνέπεια των παραπάνω 

στοιχείων είναι ότι στις τράπεζες που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο δεν 

ακολουθείται και δεν διασφαλίζεται μία συνέχεια στο management του 

ιδρύματος και αυτό κυρίως ευθύνεται για τα φτωχά οικονομικά αποτελέσματα 

που παρουσιάζουν εν συγκρίσει με τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα εμφανίζεται και μια διαφορά του ύψους των επιτοκίων που 

χορηγούνται από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μεταξύ των λεγάμενων 

προνομιούχων και μη προνομιούχων δανειζόμενων. Τα κόστος αυτής της 

πολίτικης των τραπεζών το έφεραν οι καταθέτες οι οποίοι ουσιαστικά 

απολάμβαναν αρνητικά επιτόκια καθώς επίσης οι μη προνομιούχοι
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δανειζόμενοι(μικρές επιχειρήσεις, βιομηχανίες) οι οποίοι πλήρωναν υψηλότερα 

επιτόκια χορηγήσεων. Λυτές οι διαφορές που υφίσταντο έκριναν επιτακτική την 

ανάγκη εισαγωγής ποσοτικών ελέγχών στις πιστώσεις έτσι ώστε να μην 

δανείζονται κεφάλαια μόνο στους μη προνομιούχους οι οποίοι πλήρωναν' τα 

υψηλότερα επιτόκια. Συνέπεια αυτής της πολίτικης ήταν η δημιουργία ενός 

συστήματος δεσμεύσεων και αποδεσμεύσεων που κατέληγε στην εξίσωση των 

ποσοστών αποδόσεων από διαφορετικές κατηγορίες χορηγήσεων.^;

Ο τομέας της ελληνικής χρηματαγοράς εμφανίζει μία υστέρηση. Οι μόνες 

καινοτομίες που εμφανίζονται αναφέρονται μόνο σε εργαλεία βραχυπρόθεσμου 

χαρακτήρα και κυρίως σε εκδόσεις δραχμικών έντοκων γραμματίων και 

ομολογιών του δημοσίου των οποίων όμως η διαπραγματευσιμότητα παραμένει 

μικρή.(26) Στον τομέα της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, η μόνη εξέλιξη 

αναφέρεται στην έκδοση μετοχών από τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στο 

χρηματιστήριο.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιάζουσα βαρύτητα στο γεγονός ότι το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα είχε να αντιμετωπίσει και έναν άλλον παράγοντα ο οποίος 

έδρασε ανασταλτικά στον ανταγωνισμό του με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες: ο υψηλός ρυθμός πληθωρισμού.
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2.2 // περίοδος από το 1991 hoc το 1997

II δεκαετία του '90 σηματοδότησε την απαρχή μιας έντονής επενδυτικής 

περιόδου στον τραπεζικό κλάδο. Ιδιαίτερα από τον Ιανουάριο του 1991 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιφορτιστεί με την προετοιμασία των κανόνων 

εκείνων που θα ενίσχυαν την σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος καθώς επίσης και την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτό. Η θέσπιση 

των παραπάνω κανόνων κρινόταν επιτακτική, εν όψει της ενιαίας αγοράς του 

1993 και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης , και πήγαζε κυρίως από 

δύο διαπιστώσεις (29) ·.

1) Όπως προαναφέραμε, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά την δεκαετία 

του 1980 χαρακτηριζόταν από μία υστέρηση των σύγχρονων κανόνων 

εποπτείας σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, παρά το πολύπλοκο 

παρεμβατικό σύστημα πιστωτικών έλεγχων που αυτό διέθετε.

2) Σύμφωνα με την 'Β Τραπεζική'] Οδηγία που είχε εκδώσει η τότε 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από την 1η Ιανουάριου του 1993 οποία δήποτε τράπεζα 

η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 

την ενιαία τραπεζική άδεια δηλαδή το κοινοτικό διαβατήριο το οποίο θα της 

επιτρέπει να επεκτείνει τις εργασίες της μέσω της ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.

Την ευθύνη για την τραπεζική εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων

θα την έχει αποκλειστικά η εποπτική αρχή της χώρας, στην περίπτωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος η οποία μέσα σε 

λίγους μήνες καλείται να διαδραματίσει ένα νέο ρόλο με ευρύτερη δικαιοδοσία 

και ο οποίος χαρακτηρίζεται με αυξημένα] ευθύνη.

Για τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή εξέδωσε κάποια νομοθετήματα τα 

οποία είναι θεμελιώδη για τον τραπεζικό τομέα, τα βασικότερα από τα οποία
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αφορούν τα ιδία κεφάλαια των τραπεζών καθώς και το δείκτη φερεγγυότητας 

τους .

Μια άλλη θεμελιακή διάσταση της πραγματοποιούμενης μεταρρύθμισης 

είναι η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος από μια σειρά δεσμεύσεων 

που δεν ανταπο κρίνο νται και δεν συμβαδίζουν με τις καθημερινές ανάγκες. 

Συνεπώς το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που διέπει το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα την δεκαετία του '90 είναι η απελευθέρωση της κίνησης των 

κεφαλαίων σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, μία μεταρρύθμιση για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα 

παρακάτω.

2.2.1 Η πιστωΉκή απελευθέρωση στην Ελλάδα

Η απελευθέρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος οφείλεται 

σε σημαντικό βαθμό στην ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από το 1987.Το γεγονός της ένταξης της 

χώρας μας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενίσχυσε τον ρόλο των διεθνών 

αγορών και επέβαλλε την προσαρμογή της χώρας μας στους κανονισμούς που 

είχε θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθυνόταν σε όλα τα κράτη-μέλη.

Ο όρος της πιστωτικής μεταρρύθμισης εκτείνεται ακόμα πολύ πέρα από μια 

απελευθέρωση των επιτοκίων, του τραπεζικού συστήματος και της διεθνούς 

μετακίνησης κεφαλαίων. Περιέχει επίσης και την έννοια των εκτεταμένων 

αλλαγών τόσο στον διαρθρωτικό όσο και στον θεσμικό και οργανο^τικό τομέα 

στην αγορά των δανειακών κεφαλαίων. Με πιο απλά λόγια, η πιστωτική 

μεταρρύθμιση εμπεριέχει και την έννοια της πιστωτικής απελευθέρωσης 

δηλαδή την άρση των κανονιστικών εκείνων διατάξεων οι οποίες περιορίζουν 

τον ανταγωνισμό στον πιστωτικό τομέα και παρεμποδίζουν την επενέργεια των
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δυνάμεων της αγοράς στη διαμόρφωση των επιτοκίων και του τρόπου 

κατανομής των διαθεσίμων αποταμιευτικών πόριυν.

Επιπλέον, η απελευθέρωση συνίσταται στην ανάγκη αύξησης του ελέγχου 

και αποφυγή των μονοπωλιακών ή των ολιγωπολιακών καταστάσεων κάτι που 

σημαίνει ότι 0α πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικοί ρυθμιστικοί κανόνες 

και να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων 

προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, με προληπτικούς και ουσιαστικούς ελέγχους έτσι ώστε να 

αποφευχθούν και να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν οι πιστωτικοί, 

λειτουργικοί και συστηματικοί κίνδυνοι σε ένα ολοένα πιο σύνθετο και 

απαιτητικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις παραπάνω εξελίξεις το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά στρατηγικών διλημμάτων τα οποία απαιτούν 

μια έγκαιρη απάντηση.

Τα διλήμματα αυτά αναφέρονται: βο>

1) Κατά πόσο θα πρέπει οι ελληνικές τράπεζες να μετατραπούν σε τράπεζες 

γενικών συναλλαγών (universal banks) ή σε τράπεζες που θα παρέχουν 

εξειδικευμένα προϊόντα .

2) Αν θα είναι απαραίτητο για την επιβίωση τους η σύναψη συνεργασιών με 

τραπεζικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς ξένων χωρών.

3) Αν θα πρέπει να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις με άλλα τραπεζικά 

ιδρύματα έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέγεθος τους επαρκεί για την 

αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού

4) Πως θα πρέπει να συνεργαστούν τα τραπεζικά ιδρύματα με τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς για να μετατραπεί αυτί) η συνεργασία από 

επιζήμια σε δυναμική
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5) Ποιες από τις ελληνικές τράπεζες Οα μπορέσουν να υλοποιήσουν τΐ|ν 

φιλοδοξία τους αρκετά έγκαιρα για την επέκταση τους στις ξένες αγορές 

διεθνώς .

6) Ποια πορεία Οα χαράξουν και θα ακολουθήσουν οι δημόσιες τράπεζες 

μέσα στο νέο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον που δημιουργείται και κατά πόσο 

η λύση της ιδιωτικοποίησης είναι πάντα εφικτή και σωστή.

7) Αν το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει να παραμείνει 

«εσωστρεφές » δηλαδή να λειτουργεί μέσα στα σύνορα της Ελλάδος ή αν θα 

πρέπει να αποκτήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα το εξασφαλίσουν 

περιφερειακή εμβέλεια η οποία θα το καταστήσει ανταγωνιστικό για τις 

συναλλαγές στο χώρο της Μεσογείου.

Τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η πολιτεία ανταποκρινόμενες προς τις 

διεθνείς και κοινοτικές προδιαγραφές που αφορούσαν το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα ,προχώρησαν στη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου 

του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά ήταν τα ακόλουθα: βΐ>

•S Η βαθμιαία κατάργηση των υποχρεωτικών επενδύσεων σε τίτλους του 

δημοσίου.

S Η πλήρης απελευθέρωση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων.

•S Η άρση πάσης φύσεως περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

^ Η κατάργηση των επιδοτήσεων του δημοσίου.

'λ Η διεύρυνση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

S Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς .

Ως συνέπεια των παραπάνω, η τραπεζική αγορά έχει εμπλουτισθεί με νέους 

θεσμούς και νέα εργαλεία τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας και προωθούν τόσο τη διαφάνεια των
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συναλλαγών όσο και την σταθερότητα της αγοράς και την προστασία του 

συναλλασσόμενου.

Προς την πορεία του εκσυγχρονισμού και προσαρμογής του ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ελήφθησαν μια σωρεία μέτρων.

Οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αρχίζουν και 

αποκτούν εμπειρία σε νέες υπηρεσίες ιδίως στο marketing των 

βραχυπρόθεσμων κρατικών τίτλών και στο συνάλλαγμα. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των τραπεζικών κερδών προέρχεται πλέον από τις αμοιβές παροχής 

υπηρεσιών πάρα από το spread των επιτοκίων.

. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα κέρδη των τραπεζών από μη τόκους 

παρουσίασαν μία αύξηση από 37% το 1980 σε 59% το 1992.

Η απελευθέρωση των αγορών επέτρεψε στις ιδιωτικές τράπεζες να 

αναλάβουν πιο επιθετικό ρόλο και να αυξήσουν τα μερίδια τους στην αγορά, 

καθώς μέσα σε διάστημα μικρότερο των δέκα ετών διπλασιάστηκε η συμμετοχή 

τους στις καταθέσεις και αυξήθηκε πάνω από το διπλάσιο η συμμετοχή τους σε 

χορηγήσεις. Το παραπάνω γεγονός θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν 

αναμενόμενο καθώς οι ιδιωτικές τράπεζες διέπονταν από ένα καλύτερο 

οργανωτικό, διαρθρωτικό και λειτουργικό πλαίσιο σε σχέση με τις κρατικές 

τράπεζες .

Παράλληλα με την απελευθέριοση του χρηματοπιστωτικού συστήματος τα 

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε μεγαλύτερο φάσμα 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ οι αποδόσεις των καταθέσεων 

διαμορφώθηκαν στα πλαίσια της αγοράς και βελτιοόθηκε σημαντικά η 

αποτελεσματικότητα των πληρωμών.
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2.2.2 Το νέο διατραπεζικό σύστημα σνναλλαγών-Σύστιμια ΑΙΑΣ &)

Μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που σημάδεψε το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η υλοποίηση του διατραπεζικού συστήματος 

ΔΙΑΣ. Το νέο αυτό πρόγραμμα εκπονείται από 15 τραπεζικά ιδρύματα, 

εμπορικές και στεγαστικές τράπεζες , την Αγροτική Τράπεζα και την ΕΤΒΑ.

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να προωθηθεί η ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση των συναλλαγών και ο τραπεζικός συμψηφισμός. Για την 

υλοποίηση του απαιτείται η εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού σύγχρονης 

τεχνολογίας και η απαραίτητη στελέχωση και σύνδεση με τις σχετικές 

τράπεζες. Μέσω του ΔΙΑΣ προβλέπεται να προσφέρουν οι τράπεζες υπηρεσίες 

όπως αυτόματη κατάθεση μισθοδοσίας και άλλων εσόδων σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς, εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο, καταβολή χρημάτων από 

την τράπεζα έκδοσης στην τράπεζα πληρωμής και διακανονισμός συναλλαγών 

με την χρήση καρτών.

Το σύστημα ΔΙΑΣ προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα τόσο για το κοινό 

όσο και για τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα . Ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να 

διεκπεραιώνει οποιαδήποτε συναλλαγή αυτός επιθυμεί ,και υποστηρίζεται από 

το σύστημα ΔΙΑΣ, αυτόματα χωρίς προσωπική μεσολάβηση και σε σύντομο 

χρονικό διάστημα ενώ παράλληλα θα αποφευχθεί ο συνωστισμός στα 

τραπεζικά καταστήματα. Η πρωτοπορία του συστήματος αυτού έγκειται στο 

γεγονός ότι ο συναλλασσόμενος, ο οποίος θα είναι κάτοχος μιας κάρτας 

συμβατής με τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ), θα είναι σε θέση να 

συναλλάσσεται με ένα ΑΤΜ όχι μόνο της τράπεζας που διατηρεί το 

λογαριασμό του, αλλά οποιοσδήποτε από της 15 τράπεζας αφού στη συνέχεια 

θα ακολουθηθεί ο συμψηφισμός από το σύστημα .

Το σύστημα ΔΙΑΣ υιοθετήθηκε αρχικά από τις μεγάλες εμπορικές τράπεζες 

με εκτεταμένο δίκτυο ενώ οι μικρότερες το ακολούθησαν στις αρχές της
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εφαρμογής του με μία μικρή καθυστέρηση και αρκετό σκεπτικισμό καθώς 

φοβόταν ότι θα αποτελούσε εμπόδιο στην ανάπτυξή τους .

2.2.3 Οι νίχα τράπεύ'.α στην Ελλάδα

Η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος πέρα από την 

ανάγκη προσαρμογής και εκσυγχρονισμού και την ανάπτυξη των αγορών 

χρήματος και κεφαλαίου που προκάλεσε, είχε ως επίπτωση και την ίδρυση νέων 

τραπεζών τόσο ελληνικών όσο και ξένων συμφερόντων, μετά το 1989.

Ορισμένες τράπεζες εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες όπως η Xiosbank, η οποία έδωσε έμφαση στην χρηματοδότηση του 

ναυτιλιακού τομέα, στην στεγαστική και καταναλωτική πίστη και στο private 

banking ενώ η Xiosbank ΑΕΔΑΚ ανάλαβε τη διαχείριση ελληνικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων.

Η Interbank, μια θυγατρική της γαλλικής τράπεζας Banque Worms, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά, ένας ρόλος που 

ενισχύεται ακόμα περισσότερο λόγω της συμμετοχής της Interamerican.

Στις νέες ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγεται η ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Λαϊκής Τράπεζας . Το 1991 δόθηκε άδεια λειτουργίας σε έναν νέο τραπεζικό 

οργανισμό, ο οποίος έχοντας ως έδρα την Θεσσαλονίκη], δραστηριοποιείται 

κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα: η Εγνατία Τράπεζα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης 

το γεγονός ότι η Εγνατία Τράπεζα διαθέτει το ευρύτερο δίκτυο σε σχέση με τις 

νεοϊδρυθείσες τράπεζες ενώ παράλληλα ελέγχει την Εγνατία ΑΕΔΑΚ που 

διαχειρίζεται τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια.
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2.2.4 Οι συνθήκες ανταγωνισμού στην Ελλάδα

Όπως έχουμε προαναφέρει, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

καλείται μέσα στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, να αναδιοργανωθεί 

προκείμενου να είναι σε Θέση να ανταγωνιστεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των 

υπολοίπων χωρών.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ανταγωνισμός στις ελληνικές τράπεζες θα 

πρέπει να εξεταστεί από διάφορες οπτικές γωνίες. Υπάρχει αφενός ο 

ανταγωνισμός ανάμεσα στις ξένες τράπεζες και στις ελληνικές αλλά δεν θα 

πρέπει να ξεχνάμε ότι κυριαρχεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ιδιωτικές και 

κρατικές τράπεζες, στις μεγάλες και στις μικρές στα τραπεζικά και στα μη 

τραπεζικά ιδρύματα. Εν ολίγοις θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τον 

ανταγωνισμό σε εσωτερικό και εξωτερικό. ^Εσωτερικό ανταγωνισμό 

χαρακτηρίζουμε εκείνον που διέπει τα τραπεζικά ιδρύματα, ελληνικά και ξένα , 

καθώς και τα μη τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 

χώρο ενώ ο εξωτερικός ανταγωνισμός αναφέρεται και προέρχεται από την 

επιδίωξη των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων των κρατών-μελών να αναπτύξουν 

οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις για τον τύπο και την 

μορφή του ανταγωνισμού των τραπεζών. Ιδιαιτέρως δύσκολο είναι να 

αποφανθούμε για την δομή του τραπεζικού ανταγωνισμού που επικρατεί στον 

ελλαδικό χώρο αν και θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις οι οποίες 

στηρίζονται στις τάσεις που κυριαρχούν στον διεθνή χώρο με επιφύλαξη 

βέβαια, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η κατάσταση που επικρατεί δεν 

θα μεταβληθεί στο μέλλον.

Τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα παρουσιάζουν αδυναμίες 

στο να προσαρμοστούν στις απαιτούμενες μεταβολές. Ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα διατηρούν οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τις ξένες στον 

τομέα της παραδοσιακής τραπεζικής αφού διαθέτουν μεγαλύτερα μερίδια
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αγοράς και ορισμένες από αυτές δίκτυο υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, 

διαθέτουν εμπειρία και κυρίως γνωρίζουν καλύτερα την ελληνική 

πραγματικότητα και κατέχουν την γλώσσα.

Από την άλλη πλευρά όμως, το νέο τραπεζικό περιβάλλον που 

διαμορφώθηκε, δημιουργεί τις συνθήκες ενός νέου ανταγωνισμού που 

χαρακτηρίζεται από την προσφορά νέων προϊόντων, καινοτομίες στα ήδη 

υπάρχοντα προϊόντα, ευέλικτες χρηματοοικονομικές τεχνικές, ταχύτητα 

προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και ποιότητα προϊόντων στις 

οποίες οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι δεν είναι κατάλληλα και επαρκώς 

προετοιμασμένες .

Ειδικότερα οι ελληνικές τράπεζες προσανατολίζονται σε βασικές υπηρεσίες 

και τομείς δραστηριότητας όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι on line εφαρμογές , 

τα ATM’s, και σε νέες τεχνικές σε ότι αφορά την στεγαστική πίστη, την 

καταναλωτική πίστη, τις χρηματιστηριακές εργασίες και τις ασφαλίσεις , το 

private banking,το merchant banking και το investment banking. Τα ελληνικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στοχεύουν πρωτίστως να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους στην εσωτερική αγορά, παρουσιάζοντας με αυτόν τον 

τρόπο έναν χαμηλό ρυθμό στην διεθνοποίηση τους .

Αυτή η αδυναμία προσαρμογής εμφανίζεται κυρίως στις μικρές κρατικές και 

ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες . Σε ορισμένες από αυτές οι αναγκαίες μεταβολές 

καθυστέρησαν σημαντικά ενώ δεν υπήρξε συγκεκριμένος προγραμματισμός για 

την μετέπειτα πορεία που θα ακολουθήσουν. Ορισμένες έχουν ενεργοποιηθεί 

περισσότερο ενώ για άλλες υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το μελλοντικό 

λειτουργικό καθεστώς τους .

Το σημαντικότερο ποσοστό των εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα 

βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο. Ορισμένες έχουν προωθήσει μερικές νέες 

υπηρεσίες, αν και με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

τους, ενώ κάποιες άλλες δραστηριότητες που έχουν ενσωματώσει δεν έχουν
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τεθεί σε εφαρμογή παρά την σημαντική προσπάθεια που καταβλήθηκε για την 

αξιοποίηση του προσωπικού και την ικανοποιητική] κεφαλαιουχική τους θέση . 

Αλλα τραπεζικά ιδρύματα βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση καθώς είχαν την 

πίεση των αδρανοποιημένων κεφαλαίων τους κάτι που οδήγησε στο να 

παρουσιαστεί ακαμψία στις αποφάσεις που λαμβανόταν. Αποτέλεσμα των 

παραπάνω ήταν να χάνουν συνεχώς μερίδια από την αγορά ενώ οι οποίες 

εξελίξεις επιχειρήθηκαν να πραγματοποιηθούν, πραγματοποιούνταν είτε με 

μεγάλες καθυστερήσεις είτε δεν ολοκληρωνόταν μέσα στο δύσκαμπτο 

καθεστώς που κυριαρχούσε .

2.2.5 Οι νέεα τεγνολογίεα

Ο τραπεζικός κλάδος είναι από εκείνους σε διεθνές επίπεδο που έχει 

επηρεαστεί περισσότερο από την υιοθέτηση και της εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών. Την μεγαλύτερη επίδραση την έχει υποστεί το κεντρικό σύστημα 

μηχανογράφησης της τράπεζας καθώς επίσης και τα δίκτυα μεταφοράς 

πληροφοριών, μία επίδραση η οποία χαρακτηρίζεται από τους ασχολούμενους 

ως εντυπωσιακή],

Η σημαντικότερη από τις καινοτομίες που εισήλθαν στον τραπεζικό τομέα 

είναι τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) . Πολλοί πελάτες προτιμούν 

πλέον να εκτελέσουν τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, ιδιαίτερα στην 

απόκτηση ρευστού χρήματος, μέσω των Μηχανημάτων Αυτόματης Ανάληψης . 

Την τελευταία πενταετία ο αριθμός των ΑΤΜ που διαθέτουν οι τράπεζες έχει 

πενταπλασιαστεί και συνεχίζει να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης η παρατήρηση ότι σε μεγάλη ιδιωτική τράπεζα 

παρατηρήθηκε ότι τα 2/3 των αναλήψεων πραγματοποιούνται μέσω των ΑΤΜ 

ενώ στον τομές των καταθέσεων η χρήση των Μηχανημάτων Αυτόματης 

Ανάληψης είναι σχετικά μικρή.
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Μ εφαρμογή της μιιχανογράφησης στον τραπεζικό τομέα έχει διευκολύνει 

κατά μεγάλο ποσοστό τις σχέσεις μεταξύ των πελατών και των τραπεζών με 

μεγαλύτερη επίδραση στην αποτελεσματικότητα και στην τυποποίηση των 

δανείο)ν. Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η εφαρμογή και η 

αξιοποίηση της μηχανογράφησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υστερεί 

σε σχέση με τις μεγάλες τράπεζες των αναπτυγμένων χωρών. Βεβαίως 

βρισκόμαστε ακόμα σε ένα αρχικό στάδιο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 

και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να υπάρχουν καλύτερες προοπτικές τόσο 

στο επίπεδο κεντρικών δραστηριοτήτων των τραπεζών όπως η διαχείριση 

διαθεσίμων ,αξιοποίηση πελατολογίου, διοίκηση προσωπικού, τόσο στο 

επίπεδο αποκεντρωμένων δραστηριοτήτων όπως electronic banking, smart 

cards, internet banking , εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της εισαγωγής των τεχνολογικών αλλαγών σε 

συνδυασμό με την απελευθέρωση των αγορών είναι η μετακίνηση του κέντρου 

βάρους από γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα προς εμπορικές 

δραστηριότητες και προσέλκυση πελατών.^; Με άλλα λόγια η αναλογία του 

προσωπικού που βρίσκεται στην « πρώτη γραμμή» δηλαδή σε άμεση επαφή με 

τους πελάτες είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα παρελθόντα έτη.

2.2.6 Οι σύτ/ρονοι γρηματοπιστο)τικοι Θεσμοί

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 θεσπίστηκαν στην Ελλάδα νέοι 

χρηματοπιστωτικοί θεσμοί οι οποίοι είχαν γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στην 

Ευρώπη και στην Αμερική. Πιο συγκεκριμένα εισήχθησαν οι θεσμοί του 

factoring και forfaiting, και του leasing. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα βασικά 

χαρακτηριστικά του κάθε θεσμού καθώς επίσης θα εξετάσουμε την μέχρι τώρα 

πορεία τους μέσα στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα .
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FACTORING

To Factoring αποτελεί μία συμβατική σχέση, στα πλαίσια της οποίας μια 

εταιρία factoring, συνήθως ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που ονομάζεται 

διεθνώς ως factor, αγοράζει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων 

ενός πελάτη (factoree), που προέρχονται από την επί πιστώσει εμπορευμάτων ή 

παροχή υπηρεσιών και προσφέρει σε αυτόν ορισμένες υπηρεσίες όπως:

ο Χορήγηση προκαταβολών.

ο Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου σε περίπτωση οικονομικής αδυναμία ή 

αφερεγγυότητας του πελάτη.

« Διαχείριση των εκχωρούμενων απαιτήσεων.^;

To factoring απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλύπτει 

ένα ευρύ φάσμα των'αναγκών του πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά 

χαρακτηριστικά του, που προαναφέρθηκαν, είναι αυτά που το διαφοροποιούν 

κατά πολύ από τις γνωστές τραπεζικές εργασίες όπως για παράδειγμα την 

προεξόφληση και την είσπραξη συναλλαγματικών και φορτωτικών.

Στην Ελλάδα ο θεσμός του factoring εισήχθηκε το 1990 με τον νόμο 

1905/1990. Με τον παραπάνω νόμο ορίζονται ως factor μόνο οι τράπεζες και οι 

ανώνυμες εταιρίες που κατέχουν ένα μετοχικό κεφάλαιο της τάξεως του 25% 

του απαιτούμενου για την ίδρυση τραπεζικής εταιρίας το οποίο πρέπει να 

καταβληθεί σε μετρητά . Επίσης το παραπάνω κεφάλαιο δεν πρέπει να είναι 

μικρότερο του 50 % του κεφαλαίου που απαιτείται κατ ελάχιστον για την 

σύσταση Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας . Οι εταιρίες factoring υπόκεινται σε 

έλεγχο από ορκωτούς λογιστές .

72 »-JO



ΚΝΟ'ΠΙΤΑ2 KAMI ΝΙΚΟ ΧΝΙΜΑΤΟΙΙΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

FORFAITING

To forfaiting είναι ένα σύστημα εφ’απαξ χρηματοδότησης το οποίο στην ουσία 

συμπληρώνει τον θεσμό του factoring. Η διαφορά με το factoring είναι ότι το 

forfaiting αναφέρεται ουσιαστικά στην προεξόφληση των συναλλαγματικών ή 

άλλων εμπορικών πιστωτικών εγγράφων τα οποία είναι πλήρως 

διαπραγματεύσιμα. To forfaiting εφαρμόζεται κυρίως στο εξαγωγικό εμπόριο- 

και στοχεύει στο να δώσει στον εξαγωγέα ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο 

χρηματοδότησης το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει κάποιές 

συμβάσεις τις οποίες χωρίς την μεσολάβηση του forfaiter θα τις είχε χάσει.

Η φιλοσοφία του forfaiting βασίζεται στην μεταφορά του εμπορικού και 

επιχειρηματικού κινδύνου, ακόμα και πολιτικού κινδύνου (σε χώρες χωρίς 

πολιτική σταθερότητα) από τον εξαγωγέα στον forfaiter. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τη διαμεσολάβηση του forfaiter, ο οποίος μειώνει τον κίνδυνο με την 

εγγύηση τρίτων, συνήθως τραπεζών ή δημοσίων οργανισμών, και με τη 

διατήρηση σταθερού επιτοκίου προεξόφλησης το οποίο αποτελεί και την 

προμήθειά του.

LEASING

To leasing είναι μία μορφή χρηματοδότησης εναλλακτική και συμπληρωματική) 

του παραδοσιακού δανεισμού. Συνδυάζει δηλαδή τα χαρακτηριστικά του 

τραπεζικού δανεισμού και της μίσθωσης κεφαλαιουχικών αγαθών. Στην ουσία 

το leasing είναι μία σύμβαση βάσει της οποίας μία επιχείρηση ή ένας 

επαγγελματίας μισθώνει στους εκμισθωτές για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα ένα αγαθό (συνήθως κεφαλαιουχικό) για επαγγελματική χρήση έναντι 

περιοδικής αμοιβής (μισθώματα). Μετά τη λήξη της σύμβασης ο εκμισθωτής 

κατέχει το δικαίωμα να ανανεώσει τη μίσθωση ή να αγοράσει το αγαθό έναντι 

κάποιου συμβολικού τιμήματος ή ακόμα να το επιστρέφει στον εκμισθωτή.
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Η εταιρία leasing αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό για λογαριασμό του 

μισθωτή, ο οποίος καθορίζει το είδος και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, με 

χρηματοδότηση από τράπεζες ή θυγατρικές εταιρίες των τραπεζών και κατέχει 

την νομική κυριότητα του μέχρι τη λήξη της σύμβασης .

Στην Ελλάδα ο θεσμός αυτός υιοθετήθηκε από το 1986 και στα χρόνια που 

ακολούθησαν επεκτάθηκε η εφαρμογή του στα φορτηγά και αυτοκίνητα πάσης 

χρήσης και στα ακίνητα επαγγελματικής χρήσης. Από την νομοθεσία 

εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγεία, τα οικόπεδα ενώ 

περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη. _

Την δραστηριότητα του leasing δικαιούνται να την ασκήσουν μόνο Ανώνυμες 

Εταιρίες των οποίων το μετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον στο 

50% του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση τράπεζας και ελέγχονται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος .

Οι εταιρίες αυτές απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνόμια όπως π.χ. φορολογικές 

απαλλαγές, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ έχουν μειωμένα 

συμβολαιογραφικά έξοδα καθώς επίσης και μειωμένα τέλη για την εγγραφή 

βαρών τα οποία απαιτούνται για την εξασφάλιση των εταιριών αυτών που 

προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω σύμβασης είναι πάντοτε καθορισμένη και 

ισχύει για 3 έτη για τα κινητά αγαθά, 5 έτη για τα αεροσκάφη και 10 έτη για τα

ακίνητα.



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΊΉΜΑ

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΕΤΛΣΙΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε, i/i If ΝΙΚΟΥ 

ΤΡΛ ΠΕΖΙΚΟ Υ ΣΥΣΊΉΜΑ ΙΟΣ

Μετά από την θεωρητική προσέγγιση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος κατά τις περιόδους 1982-1990 και 1991-1997 θεωρείται 

απαραίτητο να γίνει μία πιο αναλυτική εξέταση με τη βοήθεια στατιστικών 

στοιχείων και πινάκων έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και 

ποσοτικά τον βαθμό εκσυγχρονισμού των ελληνικών τραπεζών.

Στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου (1997) λειτουργούν στην Ελλάδα 

περισσότερες από 40 εμπορικές τράπεζες, οι οποίες διαφέρουν όχι μόνο ως 

προς την φύση του καθεστώτος ιδιοκτησίας αλλά και ως προς το μέγεθος τους . 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 505 των τραπεζών που εδρεύουν στην 

Ελλάδα , είναι τράπεζες ξένων συμφερόντων ενώ μόνο το 50% είναι ελληνικές 

τράπεζες από τις οπο’ίες το 14,3 % είναι δημόσιες και το 35,7% είναι υπό τον 

έλεγχο και την διοίκηση του κράτους .

Αναλυτικότερα οι εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα το 

1997 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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_________________ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΤΒΑ
ΕΤΕΒΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ASPIS BANK ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
CREDIT LYONNAIS ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
GRECE ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
XIOSBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
CITIBANK BANK OF NOVA SCOTIA CHASE MANHATTAN BANK
ABN-AMRO BANK SADERAT IRAN ING BANK
AMERICAN EXPRESS BANQUE PARIBAS INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO
ANZ-GRINDLAYS BANK BARCLAYS BANK MIDLAND BANK
ARAB BANK BAYERISCHE VEREINSBANK NATIONAL WESTMINSTER BANK
BANK OF AMERICA BNP ROYAL BANK OF SCOTLAND
BANK OF CYPRUS CCF SOCIETE GENERALE

Πίνακας 1.1 : Οι εμπορικές τράπεζες στην ελληνική αγορά το 1997

Πέρα από τον διαχωρισμό που προηγήθηκε με βάση το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των τραπεζών, οι τράπεζες μπορούν να διαχωριστούν και με βάση 

του συνολικού τους ενεργητικού. Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μία προσπάθεια 

παρουσίασης του ενεργητικού των τραπεζών περιλαμβάνοντας στοιχεία από το 

1946 έτσι ώστε να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος διαχρονικά.
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Λ ΙΑ ΘΕΣ/ΜΑ/ ΕΝΕΡΙΊI 77ΚΟ

Όταν αναφερόμαστε στα διαθέσιμα των τραπεζών, αναφερόμαστε 

ουσιαστικά στο ταμείο, σε επιταγές, καταθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού και 

υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των αποφάσεων της 

Νομισματικής Επιτροπής . Κατά την δεκαετία του 1960-1969 τα διαθέσιμα 

κυμαινόταν περίπου στο 22%-29% του συνολικού ενεργητικού κατά μέσο όρο, 

ποσοστό που αυξήθηκε ελαφρώς στο 26%-35% κατά την περίοδο 1970-1979 

ενώ την αμέσως επόμενη δεκαετία 1980-1989 έφτασε στο 44%-55%.

Κατά την τετραετία 1990-1993 το ποσοστό παρουσίασε μία μειωτική τάση 

και έφτασε στο 32%-49%. (Πίνακας 1 A )

ΠΙΝΑΚΑΣ / A

Μέσοι όροι διαθεσίμων /ενεργητικού για την Εθνική, Εμπορική, Ιονική, 

Εργασίας και Τράπεζα Πίστεως στο διάστημα 1946-1993

1946-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1993
Εθνική 12,70% 21,70% 26,20% 44,20% 31,70%

Εμπορική 21,40% 28,60% 35,10% 44,20% 41,50%

Ιονική - 27,30% 35,20% 50,10% 34,60%

Εργασίας - - - 55,80% 49,20%

Πίστεως 27,10% 29,10% 34,80% 48,60% 34,30%

Πηγή:Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών τραπεζών

Παρατηρούμε ότι την πρώτη θέση καθ’ολη την διάρκεια της περιόδου 1979- 

1993 κατείχε η Τράπεζα Εργασίας. Η απότομή μείωση που παρουσιάζεται μετά
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το 1990 στο ποσοστό των διαθεσίμων οφείλεται ουσιαστικά σε μία 

αναδιάρθρωση των κονδυλίων του ενεργητικού.

Τα παραπάνω αναφέρονται στις 6 μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες οι 

οποίες βρισκόταν υπό κρατικό έλεγχο

Στον ελλαδικό χώρο όμως υπήρχαν και ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύματα των 

οποίων τα ποσοστά των διαθεσίμων /ενεργητικού τους φαίνονται στον πίνακα 

1Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ I Β

Μέσοι όροι διαθεσίμων /ενεργητικού (%) των 7 μικρότερων τραπεζών στο 

διάστημα 1979-1993

ΤΡΑΠΕΖΑ 1979-1989 1990-1993
Αθηνών 49,46% 29,60%

Αττικής 50,81% 39,55%

Κεντρικής Ελλάδας 46,04% 49,14%

Πειραιώς 46,64% 34,52%

Κρήτης 41,45% 27,32%

Γ ενική 42,73% 39,67%

Μακεδονίας -Θράκης 44,21% 34,92%

Π)]γή: Επεξεργασία ετήσκον απολογισμών τραπεζών

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι η Τράπεζα της Κεντρικής 

Ελλάδος ανήλθε από την τέταρτη θέση που βρισκόταν την περίοδο 1979-1989 

στην πρώτη θέση την περίοδο 1990-1993 και η Γενική Τράπεζα ανέβηκε στην 

δεύτερη θέση από την έκτη στην οποία βρισκόταν. Αντίθετα, η Τράπεζα 

Κρήτης δεν παρουσίασε καμία εξελικτική πορεία κατά τις δύο εξεταζόμενες 

περιόδους, κάτι που ήταν αναμενόμενο μετά την εκδήλωση της κρίσης του 

1988 (σκάνδαλο Κοσκωτά ). Πτωτική τάση παρουσίασε επίσης και η Τράπεζα

*-30
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Αθηνών από τη δεύτερη θέση την περίοδο 1979-1989 στην έκτη θέση την 

περίοδο 1990-1993.

Συγκριτικά με τις 5 μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες , παρατηρούμε ότι τα 

ποσοστά διαθεσίμων /ενεργητικού κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι και στην περίπτωση των 7 

μικρότερων εμπορικών τραπεζών παρουσιάζεται μία πτωτική τάση μετά το 

1990 όπως ακριβώς και στα 5 προαναφερθέντα τραπεζικά ιδρύματα.

Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να εξετάσουμε και τα ποσοστά διαθεσίμων/ 

ενεργητικού των ξένων τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα κατά την ίδια 

χρονική περίοδο. Παρατηρούμε λοιπόν από τον πίνακα 1Γ ότι κατά την περίοδο 

1979-1989 τα ποσοστά των διαθεσίμων ως προς το ενεργητικό κυμαινόταν 

περίπου στα ίδια ποσοστά με αυτά των ελληνικών τραπεζών, ενώ στο διάστημα 

από το 1990-1993 οι ξένες τράπεζες παρουσίασαν υψηλότερες τιμές στον εν 

λόγω δείκτη από τις ελληνικές τράπεζες. Είναι εμφανής επίσης η ανοδική'] 

πορεία που σημείωσε το ποσοστό των διαθεσίμων ως προς το ενεργηπκό των 

αμερικανικών τραπεζών^ΐίϊόπηΕ και Chase Manhattan) οι οποίες 

καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις μεταξύ των ξένων τραπεζών στην 

περίοδο 1990-1993.Την ίδια περίοδο την τρίτη και τέταρτη θέση 

καταλαμβάνουν δύο αγγλικές τράπεζες (National Westminster και Midland 

αντίστοιχα) ενώ παρατηρούμε ότι δύο από τις τρεις γαλλικές τράπεζες 

ακολούθησαν πτωτική πορεία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 I

Μέσοι όροι διαθεσίμων /ενεργητικών (%) για 14 ξένες τράπεζες στην 

Ελλάδα την περίοδο 1979-1993

ΤΡΑΠΕΖΑ 1979-1989 1990-1993
Barclays 36,17 27,57

Midland 58,03 62,45

National Westminster 58,57 70,59

ABN Amro 63,93 39,13

Nova Scotia 51,81 52,88

Royal Bank of Scotland 25,92 42,01

Citibank 45,83 80,27

American Express 39,97 48,13

Chase Manhattan 62,2 72,68

Bayerische Vereinsbank - 43,87

Banque Nationale de 
Paris

66,98 52,92

Banque Paribas 17,28 11,41

Societe Generate 48,12 42,62

Credit Commercial de 
France

42,06 57,5

Πηγή: Επεξεργασία μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων (Δεκεμβρίου) των ξένων 

τραπεζών στην Ελλάδα

>· Ο
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΡΛ ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑ ΟΣ / ΚΛ ΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

Οι εμπορικές τράπεζες ήταν υποχρεωμένες βάσει των αποφάσεων των 

νομισματικών αρχών, και ειδικότερα της Νομισματικής Επιτροπής, να 

διατηρούν υποχρεωτικά καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, κάτι που 

αποτελούσε έναν δεσμευτικό παράγοντα περιορισμού της ελεύθερης διάθεσης 

των κεφαλαίων που συγκέντρωναν οι τράπεζες από τους πελάτες τους .

Το συνολικό ποσοστό των υποχρεωτικών καταθέσεων στην κεντρική 

τράπεζα επί του συνόλου των καταθέσεων φαίνεται στον πίνακα 2 A .

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 A

Μέσοι όροι υποχρεωτικών καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος / 

καταθέσεις (%) για την Εθνική , Εμπορική, Ιονική και Τράπεζα Πίστεως για το 

διάστημα 1960-1993

ΤΡΑΠΕΖΑ 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1993
Εθνική 4,2 3,6 15,5 10,5

Εμπορική 7,6 6,8 9 6,3

Ιονική 5,9 5,8 11 6,9

Πίστεως 3,5 5,9 11,7 12,7

Πηγή:Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών τραπεζών

Παρατηρούμε ότι τη δεκαετία 1960-1969 το ποσοστό των υποχρεωτικών 

καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος επί του συνόλου των καταθέσεων 

κυμαινόταν κατά μέσο όρο στο 3,5% - 7,6% ενώ μειώθηκε ελαφρώς τη 

δεκαετία του 1970-1979 στο3,5%-6,8%, τη δεκαετία 1980-1989 αυξήθηκε
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σημαντικά στο 9%-15,5%.Την τελευταία περίοδο που εξετάζουμε ο εν λόγω 

δείκτης μειώθηκε εκ νέου στο 6,3%-12,7% .

Από τον πίνακα 2 Λ παρατηρούμε επίσης ότι ενώ η Εμπορική τράπεζα 

κατείχε το υψηλότερο ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων στην Τράπεζα της 

Ελλάδος επί του συνόλου των καταθέσεων στην περίοδο 1960-1969, κατήλθε 

μετά το 1980 στην τέταρτη θέση. Αντίθετη εξέλιξη είχε η Τράπεζα Πίστεως η 

οποία ξεκίνησε κατέχοντας το χαμηλότερο ποσοστό τη δεκαετία του 1960 και 

εν συνεχεία στις επόμενες δύο δεκαετίες ανέβηκε στη δεύτερη θέση φτάνοντας 

τελικά την πρώτη θέση από το 1990-1993. Τέλος η Ιονική παρουσίασε μία 

σταθερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα κατέχοντας την 

δεύτερη θέση την δεκαετία του 1960-1969 και την τρίτη θέση στο διάστημα 

από το 1970-1993.

Θα ήταν αναμενόμενο να μην παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στα 

ποσοστά των υποχρεωτικών καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος επί του 

συνόλου των καταθέσεων μια που τα ποσοστά αυτά είναι διοικητικά 

προσδιορισμένα. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι οι διαφοροποιήσεις που 

παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα οφείλονται στο γεγονός ότι τα 

παραπάνω μεγέθη βασίζονται στα συνολικά στοιχεία των τραπεζικών 

ισολογισμών με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους 

διαφοροποιήσεις στη σύνθεση των καταθέσεων κάθε τράπεζας και συνεπώς στα 

αντίστοιχα ποσά που έπρεπε να τηρούν στην κεντρική τράπεζα.

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Από τα σημαντικότερα κονδύλια του ενεργητικού ενός τραπεζικού 

ιδρύματος είναι η χορηγήσεις προς τους διάφορους παραγωγικούς κλάδους της 

οικονομίας όπως η βιομηχανία, η βιοτεχνία, το εμπόριο οι διάφοροι
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επαγγελματίες υπό την μορφή δανείων, ανοικτών λογαριασμών και 

προεξοφλήσεων γραμματίων.

Πιο συγκεκριμένα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα οι χορηγήσεις επί του 

συνολικού ενεργητικού την περίοδο 1946-1959 αποτελούσαν κατά μέσο όρο 

το 63%-73% ,μία περίοδος ανοικοδόμησης μετά από τον Β Παγκόσμιο 

Πόλεμο και τον εμφύλιο. Το ποσοστό αυτό χαρακτηρίζεται αρκετά υψηλό 

δεδομένου της περιορισμένης ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος λόγω της χαμηλής εισροής ιδιωτικών καταθέσεων προς τις 

τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων προερχόταν από την 

κεντρική τράπεζα. Την περίοδο 1960-1969 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε στο 

59%-67% παραμένοντας ακόμα σε υψηλά επίπεδα αν αναλογιστούμε την 

αλόγιστη επεκτατική πολιτική που εφαρμόστηκε κατά τα πρώτα χρόνια της 

δικτατορίας (1967-1969). Την περίοδο 1970-1979 το ποσοστό μειώθηκε στο 

48%-59% και συνέχισε την πτωτική του πορεία και την δεκαετία του '80 

φτάνοντας στο 37%-41%, δεδομένου την συσταλτική νομισματική και 

δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε μετά το 1982 λόγω των υψηλών 

πληθωριστικών πιέσεων. Τελικά το ποσοστό αυτό έφτασε την περίοδο 1990- 

1997 στο πολύ χαμηλό επίπεδο 24%-34% όπως φαίνεται και στον πίνακα 3

S3



IHiN/Vk/ΥΣ 3 Λ

Μέσοι όροι χορηγήσεων/ ενεργητικού (%) για τι^ν Εθνική, Εμπορική, 

Ιονική, Εργασίας και Τράπεζα Πίστεως στο διάσττιμα 1946-1997

ΤΡΑΠΕΖΑ 1946-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1997

Εθνική 72,7 66,6 58,6 38,6 23,6

Εμπορική 67,9 59,3 48,1 40,8 34,3

Ιονική - 59 50,8 39,5 29,1

Εργασίας - - - 37 32 ~

Πίστεως 63 59,7 · 51,9 39,5 33,9

Πηγή .Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών τραπεζών

Από το 1983 παρατηρούμε ότι η Εθνική τράπεζα κατείχε σταθερά την πρώτη 

θέση με το υψηλότερο ποσοστό χορηγήσεων ακολουθούμενη στην δεύτερη 

•θέση από την τράπεζα Πίστεως. Από το 1985 και μετά και ενώ η Πίστεως 

εξακολουθεί να κατέχει την δεύτερη θέση, η Εθνική έφτασε να κατέχει την 

τελευταία θέση δηλαδή το χαμηλότερο ποσοστό, αφήνοντας την Εμπορική 

τράπεζα να είναι στην κορυφή με το υψηλότερο ποσοστό χορηγήσεων. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 

παρατηρείται μία μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού χορηγήσεων / ενεργητικού 

στις κρατικές τράπεζες σε σχέση με τις ιδιωτικές, κάτι που οφείλεται στις 

επιδράσεις του ανταγωνισμού στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στον πίνακα 3 Β, που παρατίθεται παρακάτω, βλέπουμε τους μέσους όρους 

των χορηγήσεων επί του συνόλου του ενεργητικού των 7 μικρότερων τραπεζών 

στο διάστημα 1979-1997.
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1ΙΙΝΛΚΑΣ3 Ιϊ

Μέσοι όροι χορηγήσεων / ενεργητικού (%) των 7 μικρότερων τραπεζών στο 

διάστημα 1979-1997

ΤΡΑΠΕΖΑ 1979-1989 1990-1997

Αθηνών 42,51 44,74

Αττικής 39,95 42,61

Κεντρικής Ελλάδος 36,92 43,44

Πειραιώς 40,19 39,24

Κρήτης 38,82 44,89

Γ ενική 44,33 40,15

Μακεδονίας - Θράκης 46,36 41,48

Πηγή:Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών τραπεζών

Τα στοιχεία των τραπεζών Αθηνών και Κρήτης αφορούν την περίοδο 

1990-1993 και της Γενικής την περίοδο 1990-1995.

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι από την περίοδο 1979-1989 

στο διάστημα 1990-1997, παρουσιάστηκε μικρή ενίσχυση στις 4 από τις 7 

τράπεζες του πίνακα. Επιπροσθέτως παρατηρείται ότι αυτές οι μικρές τράπεζες 

διατηρούσαν καθ’όλη την διάρκεια της περιόδου 1979-1997 υψηλότερα 

ποσοστά χορηγήσεων / ενεργητικού εν συγκρίσει με τις 5 μεγαλύτερες τράπεζες 

. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες Κεντρικής Ελλάδας και 

Κρήτης παρουσίασαν ανοδική πορεία «σκαρφαλώνοντας » από την έβδομη και 

την έκτη θέση αντίστοιχα στις πρώτες θέσεις του εν λόγω δείκτη. Αντίθετα οι
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τράπεζες Πειραιώς, Γενική'] και Μακεδονίας - Θράκης παρουσίασαν πτωτική 

τάσι] την εξεταζόμενη περίοδο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μελέτη του δείκτη χορηγήσεων/ 

ενεργητικού των ξένων τραπεζών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα κατά την 

περίοδο 1979-1993. Τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνονται στον πίνακα 3 Γ .

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Γ

Μέσοι όροι χορηγήσεων / ενεργητικού (%) για 14 ξένες τράπεζες στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 1979-1993.

ΤΡΑΠΕΖΑ 1979-1989 1990-1993

Barclays 54,64 67,48

Midland 32,06 31,12

National Westminster 33,25 17,29

ABN Amro 30,3 52,55

Nova Scotia 25,94 29,1

Royal Bank of Scotland 65,96 50,58

Citibank 50,91 13,95

American Express 35,64 21,46

Chase Manhattan 24,77 14,96

Bayerische Vereinsbank - 16,66

Banque Nationale de Paris 24,42 26,73

Societe Genarale 23,37 32,12

Credit Commercial de France 44,02 39,03

Banque Paribas 70,78 75,25

Πηγή:Επεξεργασία μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων των ξένων τραπεζών 

στην Ελλάδα
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Το αξιόλογο στοιχείο στη μελέτη του παραπάνω πίνακα είναι ότι σε όλη την 

περίοδο 1979-1993 σχεδόν οι μισές από τις εξεταζόμενες τράπεζες 

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά του δείκτη χορηγήσεων / ενεργητικού από 

ότι οι ελληνικές τράπεζες . Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την θετική εικόνα 

που εμφανίζει η εξελιγμένη οργάνωση και λειτουργία των ξένων τραπεζών 

στην Ελλάδα καθώς οι τελευταίες επικεντρώνουν κυρίως τις προσπάθειες τους 

στις δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων, παρέχοντας στους δανειζόμενους αρκετά πιο 

ευνοϊκούς όρους από ότι προσφέρουν οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες. Αξίζει 

να τονιστεί επίσης η πτωτική πορεία που εμφανίζουν οι αμερικανικές τράπεζες 

στην Ελλάδα (Citibank, American Express, Chase Manhattan) ως προς τον 

συγκεκριμένο δείκτη κυρίως κατά την περίοδο 1990-1993. Η πορεία αυτί) 

ερμηνεύεται από την αλλαγή στην σύνθεση των χαρτοφυλακίων τους που 

αποφάσισαν οι συγκεκριμένες τράπεζες καθώς έστρεψαν το ενδιαφέρον τους 

στον ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος όμως αντιμετώπισε αυξανόμενα προβλήματα 

την τελευταία δεκαετία με αποτέλεσμα να έχει άμεσο αντίκτυπο στις 

χορηγήσεις των τραπεζών αυτών.

Αντίθετα οι τράπεζες Societe General , ABN Amro καθώς και οι γαλλικές 

Banque Paribas, Credit Commercial de France και Banque Nationale de Paris 

παρουσίασαν ανοδική τάση.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ένας ακόμα σημαντικός δείκτης λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών είναι 

οι επενδύσεις επί του συνόλου του ενεργητικού, στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές, οι ομολογίες δημοσίων και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, τα γήπεδα, τα κτίρια, τα κτήματα, τα ακίνητα, τα έπιπλα, ο 

λοιπός εξοπλισμός, οι λογαριασμοί υπό τακτοποίηση μείον τις σχετικές 

αποσβέσεις.
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F.NOTHTA 2 FAAHNIKO ΧΙΜΙΜΛ'ΊΌΙ11ΣΤΩΊΊΚΟ ΣΥΣ H11V1A

Από την μελέτη του παραπάνω δείκτη παίρνουμε τον ακόλουθο πίνακα 4 Λ .

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Λ

Μέσοι όροι επενδύσεων / ενεργητικού (%) για την Εθνική, Εμπορική, 

Ιονική, Εργασίας, και τράπεζα Πίστεως για το διάστημα 1946-1993

ΤΡΑΠΕΖΑ 1946-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1993
Εθνική 13,08 7,27 8,45 5,78 28,18

Εμπορική 7,98 9,36 10,96 6,07 21,18

Ιονική - ~ 10,5 8,8 5,32 25,49

Εργασίας - - - 4,16 17,56

Πίστεως 7,17 6,23 6,88 5,36 27,48

Πηγή:Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών τραπεζών

Από την μελέτη του δείκτη επενδύσεων/ ενεργητικού προκύπτει ότι κατά 

την περίοδο 1946-1959 οι επενδύσεις κυμαινόταν κατά μέσο όρο από 7,17% - 

13,08% επί του συνόλου του ενεργητικού. Την δεκαετία του ’60, το ποσοστό 

του δείκτη κυμαινόταν από 6,23% -10,50% ενώ την περίοδο 1970-1979 ανήλθε 

από 6,88%- 10,96%. Την περίοδο 1980-1989 παρουσιάζεται πτώση από 4,16% 

- 6,07% για να παρουσιάσει την επόμενη περίοδο (1990-1993) μία θεαματική 

αύξηση με ποσοστό από 17,56% - 28,18%. Η θεαματική αυτί) άνοδος οφείλεται 

στην αλλαγή στα πλαίσια αποφάσεων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των 

τραπεζών, καθώς συντελέστηκε η μετατροπή των ληξιπρόθεσμων εντόκων 

γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου σε ομολογίες του Δημοσίου. Οι 

ομολογίες του Δημοσίου με τα υψηλά ονομαστικά επιτόκια της εποχής που 

επικρατούσαν, ήταν μια πολύ καλή μορφή επένδυσης η οποία μπορούσε να 

συμβάλλει τόσο στην αύξηση των τραπεζικών αποδόσεων όσο και στην 

βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Γ,Α All ΝΙΚΟ Χ1Μ1ΜΛΤΟΙ1ΙΣ ΓΩ'ΠΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όσον αφορά την πορεία καθεμιάς τράπεζας διαπιστώνουμε από τον πίνακα 4 

Λ ότι η Εθνική Τράπεζα ενώ μεταπολεμικά βρισκόταν στην πρώτη θέση, ήρθε 

αργότερα στην δεύτερη και στην τρίτη θέση για να ανακάμψει και να 

επανακτήσει το μεγαλύτερο ποσοστό του δείκτη επενδύσεων / ενεργητικού την 

περίοδο 1990-1993. Η τράπεζα Πίστεως ενώ ξεκίνησε μεταπολεμικά από την 

τέταρτη θέση, ακολούθησε ανοδική πορεία καταλαμβάνοντας την περίοδο 

1990-1993 την δεύτερη θέση. Εν αντιθέσει πτωτική πορεία σημείωσαν οι 

τράπεζες της Εμπορικής και της Ιονικής οι οποίες ενώ κατά το διάστημα 1970- 

1989 καταλάμβαναν τις πρώτες θέσεις, τα τελευταία χρόνια κατέχουν την τρίτη 

και την τέταρτη θέση.
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Γ. NOTH ΤΑ 2 ΕΛΛ11Ν1ΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΊΉΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της ποσοστιαίας συμμετοχής 

των καταθέσεων επί του συνόλου του ενεργητικού στις 5 μεγαλύτερες 

τράπεζες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 A

Μέσοι όροι καταθέσεων / ενεργητικού για την Εθνική, Εμπορική, Ιονική, 

Εργασίας και Τράπεζα Πίστεως στο διάστημα 1946-1997

ΤΡΑΠΕΖΑ 1946-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1997
Εθνική 54,4 81,7 83,3 84,5 83,8

Εμπορική 42,1 82,2 83,4 81,8 78,4

Εργασίας - 82,2 82,9 80,4 77,7

Ιονική - - - 79,9 76,3

Πίστεως 47,6 74,8 78,7 82,5 79,6

Πηγή: Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών τραπεζών

Στη μεταπολεμική περίοδο 1946-1959 το ποσοστό των καταθέσεων επί του 

ενεργητικού κυμάνθηκε από 42,1% -54,4% κατά μέσο όρο. Τα χαμηλότερα 

ποσοστά παρατηρήθηκαν τις χρονιές μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο όπου η 

εμπιστοσύνη στη δραχμή ήταν κλονισμένη. Παράλληλα το γεγονός του 

εμφυλίου πολέμου δημιούργησε πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα με συνέπεια 

τα επιτόκια των καταθέσεων να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Η κατάσταση 

αυτί] ανατράπηκε μετά από την υποτίμηση της δραχμής στις 9.4.1953 που 

συνετέλεσε στην αποκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης από τους πολίτες 

στο εθνικό μας νόμισμά. Ιδιαζούσης σημασίας παράγοντας στην πορεία των 

καταθέσεων ήταν η εισροή μεγάλου όγκου κεφαλαίων από τους Έλληνες 

μετανάστες του εξωτερικού την περίοδο 1957-1966 οι οποίοι μέσω των
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 I.AAHNIKO XPHMA ΤΟΙΠΣΤΩ ΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

καταθέσεων σε ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα τροφοδοτούσαν τις οικογένειες 

τους στην Ελλάδα. Την περίοδο που ακολουθεί ο δείκτης των καταθέσεων επί 

του συνόλου του ενεργητικού κυμαινόταν από 79% - 83% ενώ τη δεκαετία 

1980-1989 το ποσοστό αυξήθηκε ελαφρά στο 80%-85% οπού την περίοδο 

1990-1997 περιορίστηκε στο 76%-84%.

Εξετάζοντας την πορεία των ελληνικών τραπεζών παρατηρούμε ότι η 

Εθνική Τράπεζα μέχρι το 1952 -κατέχοντας το πιο διευρυμένο δίκτυο 

υποκαταστημάτων στη χώρα- κατείχε το υψηλότερο ποσοστό του εν λόγω 

δείκτη με την Εμπορική Τράπεζα να κατέχει την δεύτερη θέση. Μια θέση την 

οποία δεν μπόρεσε να διατηρήσει αφού την δεκαετία 1953-1959 η Τράπεζα 

Πίστεως κατείχε τα πρωτεία ενώ στις περιόδους 1960-1979 την πρώτη θέση 

κατείχαν εναλλάξ η Ιονική Τράπεζα και η Εμπορική αφήνοντας την Εθνική και 

την τράπεζα Πίστεως στις επόμενες θέσεις. Η κατάσταση αυτή όμως 

ανατράπηκε το 1980 όταν η Εθνική επανέκτησε την πρώτη θέση κατέχοντας το 

υψηλότερο ποσοστό του δείκτη καταθέσεων / ενεργητικού . Η κυριαρχία αυτή 

της Εθνικής Τράπεζας οφείλεται αφ’ενός στο ανεπτυγμένο δίκτυο 

υποκαταστημάτων που διατηρούσε σε όλη την ελληνική] περιφέρεια και 

αφ’ετέρου στην καθιέρωση της πληρωμής των μισθών και των συντάξεων από 

το δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας σε μεγάλο βαθμό.

Όσον αφορά τις μικρότερες τράπεζες παρουσιάζεται μία πτωτική τάση 

(Πίνακας 5 Β) κυρίως την περίοδο 1990-1997, σε σχέση με τα προηγούμενα 

υπό εξέταση χρόνια. Εξαίρεση αποτελούν οι τράπεζες Κεντρικής Ελλάδος και 

Μακεδονίας - Θράκης .
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ΕΝΟΊΉΤΛ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΙΜΙΜΛΤΌ1ΙΙΣΤΩΊΊΚΟ ΣΥΣ1ΉΜΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Β

Μέσοι όροι καταθέσεων / ενεργητικό (%) των 7 μικρότερων τραπεζών στο 

διάστημα 1979-1997

ΤΡΑΠΕΖΑ 1979-1989 1990-1997
Αθηνών 83,72 66,65

Αττικής 74,45 68,09

Κεντρικής Ελλάδος 68,52 74,19

Πειραιώς 87,46 68,82

Κρήτης 74,97 62,77

Γ ενική 82,69 76,'63

Μακεδονίας -Θράκης 67,48 74,19

Πηγή:Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών τραπεζών

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη του δείκτη καταθέσεων /ενεργητικού 

των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα κατά την περίοδο 

1979-1993. Παρατηρώντας τον πίνακα 5Γ παρατηρούμε ότι οι δεκατέσσερις 

ξένες τράπεζες παρουσίαζαν καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο χαμηλότερα 

ποσοστά του δείκτη σε σχέση με τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα . Ανοδική 

πορεία ακολούθησαν οι τράπεζες αμερικανικών συμφερόντων 

καταλαμβάνοντας την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση . Τις δύο πρώτες θέσεις 

τις κατείχαν μία αγγλική τράπεζα (National Westminster) και μία γαλλική 

(Banque Paribas).
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Γ.ΝΟΤΙΙΊ'Λ 2 ΚΑ AHN1KO ΧΙΜΙΜΛΤΟΙΙΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Γ

Μέσοι όροι καταθέσεων / ενεργητικού (%) για 14 ξένες τράπεζες στην 

Ελλάδα στο διάστημα 1979-1993

ΤΡΑΠΕΖΑ 1979-1989 1990-1993
Barclays 42,39 42,04

Midland 50,74 52,49

National Westminster 87,61 91,7

ABN Amro 43,31 49,6

Nova Scotia 60,69 59,09

Royal Bank of Scotland 37,41 52

Citibank 52,89 76,39

American Express 79,85 81

Chase Manhattan 69,76 '78,71

Bayerische Vereinsbank - 6,9

Banque Nationale de Paris 19,86 55,09

Banque Paribas 87,42 81,12

Societe General 26,16 • 24,98

Credit Commercial de France 61,51 16,25

Πηγή:Επεξεργασία μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων των ξένων τραπεζών 

στην Ελλάδα
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KNOTHTA3 TO ΣΥΓΧΡΟΝΟ KAAHNIKO ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣ I’llMA

ΕΝΟΤΗΤΑ 111: TO ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1998-2004

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως εξετάσαμε, διένυσε μία περίοδο που 

χαρακτηρίζεται από δυνάμεις αναδιαμόρφωσης οι οποίες κρίνονται επιτακτικές 

μετά από την πιστωτική απελευθέρωση και την αποκανονικοποίηση που 

υπέστη. Αποκορύφωμα της όλης προσπάθειας αποτελεί η είσοδος της χώρας 

μας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και η καθιέρωση ενός 

κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, το ευρώ. Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί 

να γίνει μία εις βάθος ανάλυση για το κόστος που απαιτήθηκε έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η μετάβαση από την παραδοσιακή ελληνική δραχμή στο ευρωπαϊκό 

νόμισμα, το ευρώ.

1 Η μεταβατική περίοδος

Η εισαγωγή μιας χώρας στο σύστημα της ΟΝΕ προϋπέθετε το υποψήφιο 

κράτος -μέλος να πληρεί ορισμένα κριτήρια, σύμφωνα με τη συνθήκη του 

Maastricht. Στην περίπτωση της Ελλάδας , η εισαγωγή της στο σύστημα της 

Ευρωζώνης , θα ολοκληρωνόταν σε τρία στάδια:

1.1 Πρώτο Στάδιο Π. 1.1999 - 31.12.2000)

Στο πρώτο στάδιο η ελληνική οικονομία καλείται να ικανοποιήσει τα 

κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης δηλαδή τα δημοσιονομικά μεγέθη, τα 

μακροχρόνια επιτόκια και ο πληθωρισμός .

Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται ο πίνακας ο οποίος υποδηλώνει ποσοτικά 

ποια κριτήρια πρέπει να ικανοποιήσει η χοδρα μας έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

ενταχθεί στην Ευρωζώνη.
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Δημόσιο έλλειμμα 
προς ΑΕΙΙ

Δημόσιο Χρέος 
προς ΔΕΠ

Πληθωρισμός Μ ακμοχρόνια 
επιτόκια

Αυστρία 2,5 66,1 1,2 5,4

Βέλγιο 2,1 122,2 1,5 5,5
Γαλλία 3 58 1,3 5,3

Γερμανία 2,7 61,3 1,5 5,3

Δανία -0,7 64 2 5,7

Ελλάδα 4,2 108 5,4 9,9

Ιρλανδία -0,9 66 1,2 5,6

Ισπανία 2,6 68,3 1,9 5,6

Ιταλία 2,7 121,6 1,9 5,7
Λουξεμβούργο -1,7 6,7 1,4 5,5

Ην. Βασίλειο 2 53,4 1,9 6,3

Ολλανδία .. 2,1 73,4 1,9 5,3
Πορτογαλία 2,45 61,9 1,9 5,7

Σουηδία 1,9 77,4 1,9 6
Φινλανδία 0,9 55,8 1,2 5,5

Τιμή
Αναφοράς

3 60 2,7 7,3

ΠΗΓΗ:

• Για τα στοιχεία των προϋπολογισμών :Εθνικές κυβερνήσεις-στατιστικά 

γραφεία

® Για τον πληθωρισμό: Eurostat

Για τα μακροχρόνια επιτόκια : Goldman Sachs / ΟΟΣΑ / Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή από 108,0% το 1997 στο 101% του ΑΕΠ το 1998

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα, η Ελλάδα θα έπρεπε να 

προβεί σε σημαντικές ρυθμίσεις στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής, 

στον πληθωρισμό και στα μακροχρόνια επιτόκια για να επιτύχει τον στόχο της 

ένταξης της στην Ευρωζώνη.
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Πιο συγκεκριμένα:

ί)Το έλλειμμα της ελληνικής κυβέρνησης πρέπει το αργότερο μέχρι το 1999 

να είναι κάτω από το 3% του ΑΕΠ σε σχέση με το 4,2% που κατέχει σήμερα. Ο 

στόχος αυτός κρίνεται εφικτός αφού σύμφωνα με μελέτες προβλέπεται στον 

προϋπολογισμό του 1998 ότι το έλλειμμα θα φθάσει το 2,4 %

ϋ) Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στο 108,0% του ΑΕΠ . Θα 

πρέπει συνεπώς να μειωθεί για τουλάχιστον δύο συνεχή χρόνια ή τουλάχιστον 

να σταθεροποιηθεί. Με το Πρόγραμμα Σύγκλισης το χρέος προβλέπεται να 

μειωθεί στο 101% του ΑΕΠ το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1998 

σημειώθηκε μια υποτίμηση της δραχμής , γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την 

διαμόρφωση των παραπάνω ποσοστών. Παράλληλα όμως η πτώση των 

επιτοκίων θα αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα στην εξυπηρέτηση των 

δαπανών για το Δημόσιο Χρέος .

iii) Παρατηρώντας τον πίνακα, διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο 

πληθωρισμού στην χώρα μας κυμαίνεται στο 5,4 % ενώ η τιμή αναφοράς για 

το εν λόγω κριτήριο κυμαίνεται στο 2,7%. Το συγκεκριμένο κριτήριο δεν θα 

είναι σε θέση η χώρα μας να το ικανοποιήσει, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα.

ΐν) Τα μακροχρόνια επιτόκια κυμαίνονται στην Ελλάδα στο 9,9 % . 

Μετά την υποτίμηση της δραχμής το 1998 είναι πολύ εφικτό να μειωθούν στο 

7% όπως προβλέπεται από τα κριτήρια σύγκλισης .

Στα πλαίσια αυτής της πρώτης φάσης τίθεται και μία αναγκαία νομοθετική 

προσαρμογή για την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη. Στα πλαίσια αυτής της 

ρύθμισης λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση κηρύσσει τον Νοέμβριο του 1997 την 

νομοθετική κατοχύρωση πολιτικής ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος η 

οποία είναι πλέον κατ αποκλειστικότητα αρμόδια για τη χάραξη της 

νομισματικής πολιτικής και την εφαρμογή της συναλλαγματικής πολιτικής .
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1.2 Λεύτερο Στάδιο( 1.1.2001-31.12.2001)

Το δεύτερο στάδιο σηματοδοτείται με την ένταξη της δραχμής στη Ζώνη του 

Ευρδ), μία διαδικασία η οποία 0α διαρκέσει ένα έτος . Χαρακτηριστικό σε αυτό 

το στάδιο είναι ότι ολοκληρώνεται η νομισματική ολοκλήρωση, καθορίζοντας 

πλέον μία αμετάκλητη ισοτιμία μεταξύ ευρώ και δραχμής. Συνέπεια του 

παραπάνω είναι η εξάλειψη των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και η 

περαιτέρω σύγκλιση των ελληνικών επιτοκίων με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς θα εξαλειφθεί το ασφάλιστρο που προκύπτει από την ύπαρξη 

του συναλλαγματικού κινδύνου.^ Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο καθορισμός 

μιας σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας αφενός στερεί τη χώρα από ένα πολύ 

σημαντικό εργαλείο πολιτικής, αφετέρου όμως αποτελεί κει ένα μέσο πίεσης 

για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων' και 

υπηρεσιών μέσω της. βελτίωσης της ποιότητας, της παραγωγικότητας και του 

ελέγχου του κόστους της παραγωγής .

1.3 Τρίτο Στάδιο (Από 1.1.2002)

Στο τρίτο στάδιο καθορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ σε 

σχέση με τα άλλα νομίσματα. Υπεύθυνο σώμα για τον προσδιορισμό των 

γενικών κατευθύνσεων της πολιτικής τίθεται τι Συμβούλιο Ecofin ενώ 

υπεύθυνη για την άσκηση της πολιτικής θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ).

2. K0GTOQ αντικατάστασης της δρα/μης με το Ευρώ.

Όπως είναι φυσικό η διαδικασία της συλλογής, της αποθήκευσης και της 

αντικατάστασης της δραχμής με το Ευρό), αναμένεται να είναι αρκετά επίπονη 

και με μεγάλο κόστος . Και αυτό για τον ακόλουθο λόγο: τα τραπεζογραμμάτια 

και τα κέρματα της δραχμής θα εξακολουθήσουν να είναι το μοναδικό χρήμα 

σε φυσική μορφή μέχρι τις 1.1.2002. Μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών θα
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πρέπει οι δραχμές να αποσυρΟούν από την κυκλοφορία και να αντικατασταΟούν 

από τα τραπεζογραμμάτια και τα νομίσματα του Ευρώ τα οποία από τα μέσα 

του 2002 0α είναι αποκλειστικά το μοναδικό χρήμα που 0α βρίσκεται σε 

κυκλοφορία.

Στο τέλος του 1996, όπα)ς μας πληροφορεί παρακάτω πίνακας , το 

υφιστάμενο απόθεμα τραπεζογραμματίων κάλυπτε συνολικά έναν όγκό 733 

κυβικών μέτρων όσο δηλαδή με μία πισίνα ολυμπιακών διατάσεων στο ύψος 

του ενός μέτρου.(38) Επίσης με τα ισχύοντα νούμερα θα ήταν απαραίτητες 

περίπου 3.500 χρηματαποστολές για τη μεταφορά των δραχμικών 

τραπεζογραμματίων οι περισσότερες από τις οποίες θα πρέπει να καλύψουν και 

να εφοδιάσουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα από τα 2.300 

υποκαταστήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΟΓΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

(στοιχεία τέλους 1996)

Αξία γραμματίων Σύνολο
Ποσών

(εκατ.δρχ.)

Αριθμός
Χαρτ/των
(χιλιάδες)

'Ογκος
100 τεμαχίων 

(cm3)

Συνολικός
Όγκος

100 9.706 97.060 84.0 82
200 1.985 9.925 60.0 6
500 28.457 56.914 110.6 63
1000 106.771 106.771 118.5 127
5000 1.480.441 296.088 131.2 388
10000 576.867 57.686 116.3 67
ΣΥΝΟΛΟ 2.204.227 733

Πηγή:Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Τράπεζας της Ελλάδος

Είναι εύλογο ότι όσα ισχύουν για την μεταφορά, αποθήκευση και 

αντικατάσταση των δραχμικών νομισμάτων, 0α ισχύουν και για την εισαγωγή 

και την προοδΟηση στην κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και νομισμάτων 

του Ευρώ. Υπολογίζεται όμως ότι το κόστος που αφορά τα νομίσματα του ευρώ



ΚΝΟΊΊΙ’ΓΛ 3 ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΝΙΜΛΤΟΙΙΙΣΤΟΤΊΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οα είναι πολύ μικρότερο καθώς η νομισματική μονάδα του ευρό) ή οι 

υποδιαιρέσεις του, Οα αντιστοιχούν σε περισσότερες δραχμές την ημερομηνία 

της μετατροπής. (39)

3 Κόστος προσαρμογής των ελληνικών τραπεζών

Με την εισαγωγή του νέου νομίσματος, τα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας 

καλούνται να έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

διατάραξη των τραπεζικών συναλλαγών, μία διατάραξη που μπορεί να 

προκληθεί από την απόσυρση των δραχμικών νομισμάτων και την διανομή των 

νομισμάτων του Ευρώ. Οι τράπεζες λοιπόν, έπρεπε να προχωρήσουν σε 

λειτουργικές αλλαγές οι οποίες θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως 

τα παρακάτω:

λ Προσαρμογή των μέσων συναλλαγών ( ΑΤΜ, μηχανές καταμέτρησης, 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, ηλεκτρονικό χρήμα ).

S Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων.

λ Προσαρμογή προγραμμάτων λογισμικού.

■S Αλλαγές σε συμβάσεις , λογιστικά συστήματα και έντυπα σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας .

λ Ανάπτυξη στρατηγικών κατάτμησης των αγορών, εξειδίκευσης, 

επιλεκτικής διαχείρισης προϊόντων και πελατείας.

Έχουν γίνει προσπάθειες να προσδιοριστεί το ύψος του κόστους που θα 

υποστούν οι τράπεζες κατά τη διαδικασία προσαρμογής. Παρ’όλα δεν μπορεί 

να γίνει μία σαφής εκτίμηση, καθώς το κόστος προσαρμογής μπορεί να 

διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα λόγω μιας σειρά παραγόντων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα διαφορετικά συστήματα μηχανογράφησης, ο όγκος των 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω χαρτονομισμάτοτν ή άλλων 

συστημάτων πληρωμών, ο εκσυγχρονισμός των εσωτερικών διαδικασιών και 

λειτουργιών τοιν τραπεζών.
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4 Μ):τσ/ίολί:ς στις τραπεζικές wτηρνσή,ς

Η εισαγωγή του νέου νομίσματος επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις τραπεζικές 

υπηρεσίες στην χώρα μας. Αφ’ένος η σύγκλιση των ευρωπαϊκών επιτοκίων με 

τα ελληνικά εξάλειψαν το συναλλαγματικό κίνδυνο και αυτό είχε ως συνέπεια 

ότι μεγάλες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης από αλλοδαπές τράπεζες. Αφ’ετέρου με την κατάργηση του 

εθνικού μας νομίσματος εξαλείφθηκε το συγκριτικό πλεονέκτημα και την 

προστασία που παρείχε η δραχμή στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

ένα γεγονός που ανάγκασε τις ελληνικές τράπεζες να περιορίσουν τα 

λειτουργικά τους έξοδα και να δημιουργήσουν ισχυρούς χρηματοοικονομικούς 

ομίλους με τις κατάλληλες υποδομές για να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε . 

ένα νέο διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον. Κυρίως οι 

προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών εντάθηκαν στους παρακάτω τομείς :

ώ Στις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) που 

περικλείουν αναδοχές, παροχές συμβολαίων, εισαγωγή τίτλων στο 

χρηματιστήριο, σύνθετα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες .

·/ Δραστηριότητες dealing room δηλαδή διατραπεζικές συναλλαγές , 

συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα διαπραγμάτευση 

χρεογράφων.

■/ Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κυρίως κινητών αξιών (asset 

management) μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων και των τομέων ιδιωτικής 

τραπεζικής και

■S Χρηματοδότηση και παροχή υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς .

Συνέπεια των παραπάνω αποτελεί η μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα 

που παραδοσιακά παρεχόταν από τις ελληνικές τράπεζες σε εγχώριους
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μεγάλους επενδυτές και η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπο)ς ομόλογα και παράγωγα προϊόντα

Αντίθετα, οι τομείς των εργασιών που επηρεάστηκαν λιγότερο από την 

εισαγωγή του νέου νομίσματος, είναι οι εργασίες μικρών συναλλαγών γνωστές 

και με τον όρο retail banking. Σε αυτόν τον τομέα οι ελληνικές τράπεζες 

διατηρούν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων 

καθώς έχουν καλύτερη γνώση της ελληνικής αγοράς, διατηρούν μια 

μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη δανειστή / αποταμιευτή καθώς επίσης και η 

προσφερόμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών χαρακτηριζόταν 

ικανοποιητική. Παρ4 όλα αυτά όμως και οι τράπεζες που επικέντρωσαν τις 

δραστηριότητες τους στον τομέα του retail banking, επένδυσαν στην εισαγωγή 

της νέας τεχνολογίας και συνάψανε επιλεκτικές συνεργασίες με ξένους 

χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

5 Ε cay ορέ ς -σ νγγωνεύσεις

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως προαναφέρθηκε, διατηρεί το 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην εγχώρια αγορά κυρίως στις υπηρεσίες λιανικής. 

Οι ξένες τράπεζες προσπαθώντας να διεισδύσουν σε αυτόν τον τομέα 

προχώρησαν σε στρατηγικές συμμαχίες με εγχώρια ιδρύματα όπως είναι 

εμφανές και από τον πίνακα 2 που ακολουθεί. Η διαδικασία αυτή 

διευκολύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών που 

βρισκόταν υπό κρατικό έλεγχο. Αν και η περίοδος 1993-2002 χαρακτηρίστηκε 

κυρίως από την ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος, τόσο από την περίοδο 

1990-1993 όσο και από το 2002 ιδρύθηκαν νέες τράπεζες .

Στο μέλλον αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω ενοποίηση, καθοδς το μέγεθος 

των ελληνικών τραπεζών παραμένει μικρό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η 

διαδικασία ενοποίησης του ευρο)παϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα παρουσιάζει 

και πάλι επιτάχυνση.
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Ι1ΙΝΛΚΑΣ 2

Συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών στην Ελλάδα

Έτος Αγοράστρια Τράπεζα Αποκτηθείσα Τράπεζα
1991 Όμιλος Επενδυτών Τράπεζα Πειραιώς
1993 Hanwa First Investment Τράπεζα Αθηνών
1996 Eurobank Interbank
1997 Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος Εθνική Στεγαστική Τράπεζα

Τράπεζα Πειραιώς Δίκτυο Ελλάδος της Chase Manhattan
1998 Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης 

Credit Lyonnaise Grece 
Τράπεζα Χίου

Eurobank Τράπεζα Αθηνών 
Τράπεζα Κρήτης

Εγνατία Τράπεζα Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος

1999 Τράπεζα Πειραιώς Δίκτυο Ελλάδος της National Westminster
Alpha Τράπεζα Πίστεως Ιονική Τράπεζα
Τέλεσις Χρηματιστηριακή Δωρική Τράπεζα
Eurobank Τράπεζα Εργασίας

2001 Eurobank- Ergasias Τέλεσις Επενδύσεων

Marfin ΑΕΠΕΥ Πειραιώς Prime
First Business Bank Δίκτυο Ελλάδος της Nova Scotia

Τράπεζα Πειραιώς ΕΤΒΑ

2002 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΕΤΕΒΑ
ASPIS Bank ABN- Amro

2003 Marfin Bank Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος
Πηγή: Τράπεζα της ΕΜΑδος

Εδώ και μερικά χρόνια, οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες έχουν παρουσία 

στα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά κέντρα . Παράλληλα παρατηρείται μία 

επέκταση των εργασιών τους στο εξωτερικό, συνάπτοντας συμφωνίες με ξένα 

πιστωτικά ιδρύματα , ιδρύοντας υποκαταστήματα ή αποκτώντας τράπεζες σε 

χώρες της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης οι οποίες 

συμπεριλαμβάνονται σε μελλοντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Πίνακας 3) m.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΜΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ

Χώρα Ελληνικοί 
τραπεζικοί Όμιλοι Μορφή Παρουσίας Αριθμός

Μονάδων Προσωπικό

Αλβανία 2 Θυγατρικές 9 156
2 Υ ποκαταστή ματα 9 103

Αρμενία 1 Θυγατρικές 1 31
Βουλγαρία 3 Θυγατρικές ~ 267 3.670

3 Υ ποκαταστή ματα 5 112
Γεωργία 1 Θυγατρικές 1 26
Κύπρος 3 Θυγατρικές 63 980

2 Υ ποκαταστή ματα 2 10
ΓΓΓΔΜ 2 Θυγατρικές 104 1.527
Ρουμανία 5 Θυγατρικές 147 4.127

1 Υ ποκαταστή ματα 1 39
Σερβία 2 Υ ποκαταστή ματα 5 20
Τουρκία 1 Θυγατρικές 2 30

1 Γ ραφεία 
Αντιπροσωπείας 1

Πηγή .'Τράπεζα της Ελλάδος

Αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων είναι να διαθέτουν οι ελληνικές 

τράπεζες μεγάλα μερίδια αγορά στις χώρες αυτές , να προωθούν επενδύσεις και 

να χρηματοδοτούν εμπορικές συναλλαγές με την Ελλάδα.

Από τα παραπάνω προκύπτει η εικόνα ενός τραπεζικού συστήματος το οποίο 

μετά από τις μεταβολές τις οποίες υπέστη τα τελευταία χρόνια, πλησιάζει 

σταδιακά στο επίπεδο των ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτοιν. Παρ’ όλα 

αυτά οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις 

.Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες 

τους που αποσκοπούν στη βελτίωση του εύρους και της ποιότητας των
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υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους έτσι ώστε να συνεχίσουν να 

είναι αποτελεσματικές μέσα στη Ζώνη του Ευρώ.

6 Συγγώνεηση Alpha Bank - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ο yiyavrac που δεν γνωρίσαμε

Στις 31 Οκτωβρίου 2001 έγινε μία ανακοίνωση, η οποία προμήνυε την 

πραγματοποίηση της μεγαλύτερης συγχώνευσης όλων των εποχών στην 

Ελλάδα ανάμεσα σε ελληνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος, η μεγαλύτερη δημόσια τράπεζα, και η Alpha Bank, η 

μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα, σχέδιαζαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Η νέα τράπεζα θα ονομαζόταν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος , θα είχε όμως 

το λογότυπο της Alpha. Για τα ελληνικά δεδομένα η συνεργασία αυτή θα είχε 

ως αποτέλεσμα έναν κολοσσό. Με βάση όμως τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα ήταν 

μόλις η 25 μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κόστος από την συγχώνευση υπολογιζόταν σε 200 εκατ. Ευρώ ενώ οι 

απώλειες 3000 περίπου θέσεων εργασίας θα προερχόταν από φυσική φθορά. 

Συνεπώς το όφελος θα ανερχόταν σε 65 εκατ. Ευρώ.

Ανεξάρτητοι αναλυτές όμως τοποθετούσαν το κόστος της συγχώνευσης 

αυτής στα 280 εκατ. Ευρώ με το κόστος από τις απολύσεις να ανέρχεται στα 

150 εκατ. Ευρώ. Επίσης το κόστος θα αυξανόταν ακόμα περισσότερο αν 

λάβουμε υπόψη τον εξορθολογισμό των συστημάτων - η ΕΤΕ διέθετε ένα νέο 

σύστημα το οποίο είχε αναπτύξει η IBM ενώ η Alpha διέθετε ένα αποκλειστικό 

σύστημα το οποίο είχε αναπτύξει η θυγατρική της η Unisystems.

Οι διαφωνίες άρχισαν να διαφαίνονται, όταν ήταν πλέον φανερό ότι η 

προσπάθεια απομάκρυνσης της ΕΤΕ από τον δημόσιο τομέα, είχε καταλήξει ως 

συγκαλυμμένη προσπάθεια εθνικοποίησης της Alpha. Οι διαφωνίες
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συνεχίστηκαν αναφορικά με τον καταμερισμό των θέσεων εργασίας. 11 ΕΤΕ 

επεδίωκε ένα ποσοστό 60% έναντι 40% της Alpha γεγονός που η Alpha 

διαφώνησε καθώς περίμενε μεγαλύτερη ποσόστωση θέσειυν εργασίας που 0α 

αντανακλούσε την υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα του προσωπικού της 

. Στις 19 Ιανουάριου 2002 ανακοινώθηκε η αποτυχία της συμφωνίας . Έτσι δεν 

είδαμε ποτέ στην Ελλάδα την δημιουργία ενός νέου τραπεζικού κολοσσού.

7. Συστήματα Πληρωμών

Η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων . από το Ευρώ επέφερε 

σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στη διάρθρωση των αγορών και των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων αλλά και στο μηχανισμό κίνησης κεφαλαίων 

και στα συστήματα πληρωμών στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Για να επιτύχει το εγχείρημα της καθιέρωσης του Ευρώ στην Ελλάδα, 

σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο συντονισμός των ενεργειών της Τράπεζας 

της Ελλάδος , των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Δημόσιας Διοίκησης. Το 

κύριο βάρος θα πέσει στα συστήματα πληρωμών των οποίων ο περισσότερο ή 

λιγότερο πετυχημένος σχεδιασμός τους θα επηρεάσει την λειτουργική 

ενσωμάτωση του συστήματος στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Τα συστήματα πληρωμών που θα αναλύσουμε στην παρούσα ενότητα είναι 

τα ακόλουθα:

ν' Το σύστημα TARGET

ν' Το σύστημα HERMES

ν' Το σύστημα Euro Clearing (EURO 1)
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7.1 Το σύστημα TARGET

Άξονας των εθνικών αλλά και διευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών είναι 

το TARGET ( Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς 

Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο), το οποίο λειτουργεί από την 1.1.1999. Ο 

πυρήνας του μηχανισμού αυτού βρίσκεται στην έδρα της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας με την οποία θα είναι συνδεδεμένες οι Κεντρικές 

Τράπεζες όλων των κρατών-μελών χωρίς παρέκκλιση(δηλαδή οι χώρες που 

πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ) αλλά και των 

χωρών με παρέκκλιση εφόσον αυτές το επιθυμούν. Μέσω TARGET 

διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά όλες οι πληρωμές που είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με την άσκηση νομισματικής πολιτικής, όπου το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών είναι ο αντισυμβαλλόμενος. Επίσης 

διακανονίζονται όλες οι μεγάλες συναλλαγές που προκύπτουν από τις 

παρεμβάσεις των τραπεζών στην αγορά συναλλάγματος, συστήματος 

συμψηφισμού μεγάλων ποσών και συστημάτων διακανονισμού 

αγοραπωλησιών τίτλων.^;

Στα πλαίσια του περιορισμού των κινδύνων διακανονισμού, το ωράριο 

λειτουργίας του TARGET έχει διευρυνθεί ( από τις 7 π. μ. μέχρι τις 6 μ.μ. ώρα 

ΕΚΤ) για να συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών 

των μεγάλων οικονομικών κέντρων της Βορείου Αμερικής και της Ασίας .

Σύμφωνα με τον πίνακα 4 το 2002 πραγματοποιήθηκε μέσω του TARGET 

σχεδόν το 85% της συνολικής αξίας πληρωμδιν μεγάλων ποσών έναντι του 

2001.(.13) Ο μέσος ημερήσιος όγκος πληρωμών αυξήθηκε κατά 20%, ενώ η μέση 

ημερήσια αξία πληρωμοιν κατά 19% το 2002.
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ TARGET

2001 2002 %μεταβολή

Μέσος

Ημερήσιος

Όγκος

211,274 253,016 20

Μέση Ημερήσια 

Αξία

1,299 1,522 19

Πηγή: ΕΚΤ

Στις 24 Οκτωβρίου 2002 αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ «η νέα γενιά »του TARGET, το TARGET 2 καθώς το ύπαρχον σύστημα 

θα αδυνατούσε να αντεπεξέλθει στις μελλοντικές ανάγκες διεύρυνσης της Ε.Ε.

To TARGET 2έχει ως στόχο:

1. Την παροχή πιο εναρμονισμένου επιπέδου υπηρεσιών.

2. Την αποδοτική σχέση κόστους - ωφέλειας .

3. Την ταχύτατη προσαρμογή στις αυξημένες μελλοντικές ανάγκες λόγω 

της διεύρυνσης της Ε.Ε.

To TARGET 2 αναμένεται να λειτουργήσει στα μέσα της τρέχουσας 

δεκαετίας .(44)

7.2 Το σύστημα HERMES

Το σύστημα HERMES είναι η ελληνική συνιστώσα του συστήματος 

TARGET. Αναπτύσσεται με ευθύνη της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία θα 

είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του.
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Μέσα) του συστήματος HERMES ( Hellenic Real- time Money transfer 

Express System) διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά

^ Οι πράξεις στη διατραπεζική αγορά χρήματος .

·/ Τα αποτελέσματα των συστημάτων συμψηφισμού (ΔΙΑΣ κλπ).

^ Οι συναλλαγές στις οποίες συμβαλλόμενος είναι η Τράπεζα της 

Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ , η αξία και ο αριθμός των διασυνοριακών 

πληρωμών κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2003 μέσω του συστήματος 

HERMES έχει αυξηθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος όπως είναι εμφανές 

στον πίνακα 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Διασυνοριακές Πληρωμές στο σύστημα HERMES 2003

2002 Ιαν. Φεβρ. Μαρ. Απρ. Μάιος

Μέσος

Ημερήσιος

Όγκος

1,210 1,329 1,463 1,427 1,3571 1,382

Μέση

Ημερήσια

Αξία

4,9 5,8 6,4 7,2 6,4 7,0

Πηγή: ΕΚΤ
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7.3 Το σύστημα Euro Clearing (EURO l)

Το δεύτερο μεγαλύτερο σύστημα πληρωμών μεγάλο)ν ποσών είναι το 

σύστημα Euro Clearing (EURO 1) της Τραπεζικής Ένώσης για το ευρώ (ΕΒΑ). 

Η Τραπεζική Ένωση για το Ευρώ (ΕΒΑ) ιδρύθηκε το 1985 με τη συμμετοχή 18 

τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το 2002 ο μέσος 

ημερήσιος όγκος συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν στο EURO 1 ήταν 134.900 

συναλλαγές, με μέση ημερήσια αξία 188 δισεκατομμύρια ευρώ.
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ΕΠΊΛΟΓΌΣ

ΕΠΙ ΛΟΓΟΣ

Κατά την τελευταία δεκαετία το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

υπέστη μία πληθώρα ανακατατάξεων τις οποίες επέβαλλε το νέο περιβάλλον 

που διαμορφώθηκε.

Ο πρώτος σημαντικός παράγοντας που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο είναι 

η νομισματικά ενοποίηση. Η εισαγωγή του νέου νομίσματος έδωσε τον 

έναυσμα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες για την περαιτέρω 

εμβάθυνση της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης - μία διαδικασία που είχε 

αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή από το 1993. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η 

κατάργησης όλων των ρυθμίσεων και διοικητικών περιορισμών που εμποδίζουν 

την δημιουργία μιας ενιαίας κεφαλαιαγορά και ενιαίου χώρου πληρωμών στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει σε διαρκή βάση το 

περιβάλλον λειτουργίας του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος , 

είναι οι εξελίξεις που συντελούνται στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. 

Ουσιαστικά αναφερόμαστε στο έργο των διεθνών οργανισμών (π.χ. Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα) τα οποία αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν τη σταθερότητα 

του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος και αναπόφευκτά ασκούν 

μεγάλη επιρροή στην λειτουργία του.

Μετά από μία εκτενή ανάλυση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και του ελληνικού ειδικότερα, μπορούμε να συμπεράνουμε τα 

παρακάτω:

Σε διεθνές επίπεδο, τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει 

σταδιακά και έχουν επιτύχει σημαντικά βήματα προς την ευρωπαϊκή 

ενοποίηση. Παρά ταύτα η σύγκριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των 

ευρωπαϊκών χιυρών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ακόμα και
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σήμερα σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, 

Ιταλία, Ολλανδία)μερικές από τις οποίες κατέχουν τα χαμηλότερα ποσοστά 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων τους , ακόμα και κάτω 

από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Κατά την άποψη μου η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση στον τραπεζικό τομέα δεν έχει ακόμα επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Είναι μία διαδικασία η οποία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να 

ολοκληρωθεί, καθώς προαπαιτείται να εξαλειφθούν οι διαφορές ανάμεσα στα 

ευρωπαϊκά κράτη. Ειδικότερα με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

κατάσταση θα είναι ακόμα πιο δύσκολη και το όραμα για μία κοινή ευρωπαϊκή 

αγορά θα αργήσει να πραγματοποιηθεί. Θα πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι 

συντελούνται προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση που δεν θα πρέπει να 

αγνοηθούν. Δίνονται πιστώσεις χρόνου' στα νέα κράτη - μέλη και 

επιχορηγήσεις έτσι . ώστε να μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στο νέο 

διεθνοποιημένο και πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σημαντικό είναι επίσης, 

ότι οι νέοι εκπρόσωποι θα πρέπει να κατανοήσουν τα οφέλη αλλά και τους 

περιορισμούς που μπορεί να αναμένονται από τις διάφορες προτάσεις που 

συζητούνται. Τα οφέλη αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην ασφάλεια των 

πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και στην αποτελεσματικότητα τους .

Αναφορικά με το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι περισσότερες 

αλλαγές παρατηρήθηκαν την δεκαετία του '90, ως αποτέλεσμα της 

απελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο στους τομείς της 

πληροφορικής και των τεχνολογιών. Οι αλλαγές αυτές ακολούθησαν τις 

εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και 

κυρίως τα μέτρα που απευθύνονται και συνδέονται με τη δημιουργία του 

Ενιαίου Χρηματοπιστωτικού Χώρου, και πιο πρόσφατα της εισαγωγή του Ευρώ 

και των μέτρων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Σχεδίου 

Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (ολοκλήρωση της
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Ενιαίας Αγοράς τραπεζικών εργασιών χονδρικής, ανάπτυξη ανοικτών και 

ασφαλών αγορών για τις τραπεζικές υπηρεσίες λιανικής και διασφάλιση της 

διαρκούς σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση).Ο μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην βελτίωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών επιδόσεων, 

ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την πραγματική σύγκλιση της ελληνικής 

οικονομίας .

Μετά την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη 

δημοσιονομική εξυγίανση, οι τράπεζες στράφηκαν προς την παροχή πιστώσεων 

στον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδόσεις τους ήταν υψηλότερες. Οι τάσεις 

αυτές αναμένεται να συνεχιστούν στα επόμενα χρόνια ενώ παράλληλα 

' μειώνονται τα έσοδα από προμήθειες και λοιπές αμοιβές, όπως διαπιστώνεται 

από τα λειτουργικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών μετά το 1994, 

γεγονός που αποδίδεται στον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Η ένταξη της χώρας στην Ζώνη του Ευρώ και η εισαγωγή των 

τραπεζογραμματίων και κερμάτων του ευρώ στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο 

του 2002, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των προμηθειών από πράξεις 

συναλλάγματος. Επίσης, παρατηρείται και μία μείωση των προμηθειών των 

τραπεζών από χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η καθοδική αυτή τάση 

αναμένεται να αντισταθμιστεί από την αύξηση των εκτός ισολογισμού 

εργασιών των τραπεζών, που γενικότερα αποφέρουν έσοδα και προμήθειες .

Συνοψίζοντας, τα τελευταία χρόνια το πλαίσιο κανόνων και εποπτείας 

αλλάζει με ταχύ ρυθμό. Καθώς το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

πιέζεται από την ανάγκη ευθυγράμμισης με τα τεκταινόμενα στον ευρωπαϊκό 

χώρο, πολλές αποφάσεις λαμβάνονται υπό πίεση χρόνου. Κρίνεται απαραίτητο 

λοιπόν, να συνειδητοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς ο απώτερος σκοπός 

των αλλαγών αυτών που συντελέστηκαν καθώς επίσης και η μεγάλη πρόκληση 

που εμπεριέχουν. Ως αποδτερος σκοπός τίθεται το δίπτυχο Αποτελεσματικότητα
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και Ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος και η μεγαλύτερη πρόκληση είναι 

η σύνδεση των δύο παραπάνω στοιχείων με σχέσεις εναλλαγής έτσι ούστε να 

μπορούμε να μιλάμε για τραπεζικό σύστημα το οποίο κατόρθωσε να 

εναρμονιστεί και λειτουργήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσα στα 

πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης .
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III. OPERATING EFFIIENCYIN EUROPEAN BANKING

Table 2: Number of bank branches (per 1,000 inhabitants)

1990 1995 1999 2000 2001
Belgium 0.90 0.76 0.6S 0.64 0.60
Germany 0.63 0.59 0.71 0.69 0.66
Greece 0.19 0.23 0.26 0.27 0.2S
Spain 0.83 0.93 0.99 0.98 0.97
France 0.45 0.44 0.43 0.43 0.44
Ireland 0.27 0.29 0.29 0.26 NA
Italy 0.31 0.41 0.47 0.49 0.51
Luxembourg 0.78 0.S5 0.71 0.68 NA
Netherlands 0.54 0.44 0.39 0.37 0.33
Austria 0.58 0.58 0.57 0.56 0.56
Portugal 0.20 0.35 0.53 0.55 0.69 ·
Finland 0.58 0.38 0.24 0.23 0.23
Euro area 0.53 0.54 0.59 0.59 NA
Denmark 0.58 0.42 0.43 0.44 0.44
Sweden 0.38 0.30 0.24 NA NA
UK 0.35 0.33 0.26 0.24 NA
EU 0.50 0.50 0.53 0.49 NA

Table 3: Number of bank employees (per 1,000 inhabitants)

1990 1995 1999 2000 2001
Belgium 7.94 7.56 7.45 7.44 7.41
Germany 11.10 9.28 9.83 9.85 9.77
Greece >, 4.61 5.07 5.55 5.69 5.65
Spain .. 6.22 6.35 6.47 6.46 6.50
France 7.63 7.05 7.06 NA NA
Ireland 4.99 6.40 NA NA NA
Italy 5.92 6.23 5.90 5.95 NA
Luxembourg 41.78 44.90 48.65 52.20 54.14
Netherlands 7.86 7.13 7.84 8.09 7.96
Austria 9.86 9.78 9.07 9.07 9.19
Portugal 6.20 6.09 6.02 5.67 5.47
Finland 10.15 6.31 4.66 4.86 NA
Euro area 8.04 7.43 7.42 NA NA
Denmark 10.60 8.90 9.00 9.07 9.07
Sweden 5.32 4.91 4.88 NA NA
UK 8.98 7.98 8.07 7.44 NA
EU 8.16 7.48 7.49 NA NA



Tables 1-15: Aggregated Balance Sheet Data For Each Country

Table 1: Austria (all banks)
1092 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT

Net Interest Income 5945 6645 6830 6534 6634 6488 6332 6216 6653 6945
Non-interest Income (net) 2980 2575 2755 4243 4619 4894 5691 5999 6697 6942
a. Fees and Commissions receivable 1879 2189 2382 2212 2463 2731 3041 3436 4088 4069
b. Fees and Commissions payable 429 463 502 450 503 589 647 782 996 1010
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations 573 615 616 642 453 504 516

d. Other 1908 2045 2137 2655 2892 3102 3367

Gross Income 8925 9219 9584 10777 11253 11382 12023 12215 13350 13887

Operating Expenses 5710 5853 6239 7484 7781 7897 8164 8426 8928 9383

a. Staff Costs 3402 3441 3682 3941 4086 4157 4239 4356 4451 4646

b. Property Costs 2182 2326 2421 2587 2687 2899 3132

c. Other 1362 1369 1319 1338 1384 1578 1604

b+c 3544 3695 3740 3925 4071 4477 4736

Provisions (net) 2115 1837 1838 1685 1759 1655 1709 1552 1602 1389

a. Provisions on Loans 1298 1406 1320 1929 1864 1834 2241 1809 2045 2313

b. Provisions on Securities 272 80 345 -244 -105 -179 -532 -257 -443 -923

c. Other
Profit before Tax 1099 1529 1508 1479 1712 1830 2150 2237 2820 3115

BALANCE SHEET

Loans 172905 179292 186209 198885 209520 222502 236846 254572 274432 . 281720

Capital & Reserves 16029 17561 19162 18155 17826 19566 22680 24134 24894 27604

Non-bank Deposits 147485 155855 165166 171801 177751 182511 191953 198216 207341 218861

Balance Sheet Total 
End-year Total 329968 350768 369085 390883 411649 434372 478799 523315 562224 583434

Average Total 320819 315081 359507 379389 40C/J87 427691 465438 507527 553796 562476

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Number of institutions 1104 1063 1053 1041 1019 995 971 951 923 907

Number of branches 4667 4691 4683 4686 4694 4691 4576 4576 4556 4546

Number of employees (x 1000) 70.0 69.0 71.0 71.0 71.0 71.0 69.0 70.0 69.0 70.0

INCOME STATEMENT ANALYSIS 
% of average balance sheet total 

Gross Income 2.78 2.93 2.67 2.84 2.81 2.66 2.58 2.41 2.41 2.47

Operating Expenses 1.78 1.86 1.74 1.97 1.94 1.85 1.75 1.66 1,61 1.67

a. Staff Costs 1.06 1.09 1.02 1.04 1.02 0.97 0.91 0.86 0.80 0.83

b. Property Costs 0.58 0.58 0.57 0.56 0.53 0.52 0.56

c. Other 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.28 0.29

Profit before Tax 0.34 0.49 0.42 0.39 0.43 0.43 0.46 0.44 0.51 0.55

% of gross income 
Operating Expenses 63.98 63.49 65.10 69.44 69.15 69.38 67.90 68.98 66.88 67.57

a. Staff Costs 38.12 37.33 38.42 36.57 36.31 36.52 35.26 35.66 33.34 33.46

b. Property Costs 20.25 20.67 21.27 21.52 22.00 21.72 22.55

c. Other 12.64 12.17 11.59 11.13 11.33 11.82 11.55



Table 2: Belgium (commercial banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT

Net Interest Income 6600 7009 7263 7814 7582 7921 7999 7528 7874
Non-interest Income (net) 2903 2225 2729 3163 4188 4762 4655 7212 7469
a. Fees and Commissions receivable 1266 1468 1358 1609 1940 2526 2886 4207 3774
b. Fees and Commissions payable 690 819 847 877 953 1078 1329 1947 1674
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations 1828 1214 1813 2240 • 2317 3369 2613 3317 3724
d. Other 500 361 404 192 884 -57 485 1635 1646
Gross Income 9503 9234 9992 10977 11770 12684 12653 14740 15344
Operating Expenses 6485 6545 6667 8154 7423 7952 8380 8966 9603
a. Staff Costs 4108 4148 4198 4401 4397 4564 4703 4909 5069

b. Property Costs 519 525 530 560 607 676 641 621 666

c. Other 1860 1871 1939 2093 2418 2713 3036 3436 3869

b+c 2379 2396 2469 2653 3025 3389 3677 4057 4535

Provisions (net) 1282 878 1436 1412 1597 1771 1081 951 1093
a. Provisions on Loans 1165 756 940 1050 673 178 785 703 870
b. Provisions on Securities -33 32 -3 -1 24 98 -22 199 140

c. Other 150 90 500 363 901 1496 318 48 83

Profit before Tax 1735 1811 1889 2511 2751 2961 3192 4822 4647

BALANCE SHEET

Loans ... 173054 184346 188946 202156 217412 228722 246235 277307 277144

Capital & Reserves ... 13532 14271 15050 16304 18235 21746 23067 26442 30158

Non-bank Deposits ... 172818 180521 193095 215470 241974 255879 272729 286053 325806

Balance Sheet Total 

End-year Total ... 451896 479092 522232 575826 623557 650710 713726 725129 803376

Average Total
SUPPLEMENTARY INFORMATION

Number of institutions

... 446955 477675 513034 565363 634030 656007 711481 744440 782203

112 107 104 100 93 81 75 72 67

Number of branches
Number of employees (x 1000)

INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total
Gross Income 2.13 1.93 1.95 1.94 1.86 1.93 1.78 1.98 1.96

Operating Expenses 1.45 1.37 1.30 1.44 1.17 1.21 1.18 1.20 1.23

a. Staff Costs 0.92 0.87 0.82 0.78 0.69 0.70 0.66 0.66 0.65

b. Property Costs 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09

c. Other 0.42 0.39 0.38 0.37 0.38 0.41 0.43 0.46 0.49

Profit before Tax 0.39 0.38 0.37 0.44 0.43 0.45 0.45 0.65 0.59

% of gross income
Operating Expenses 68.24 70.88 66.72 74.28 63.07 62.69 66.23 60.83 62.58

a. Staff Costs 43.23 44.92 42.01 40.09 37.36 35.98 37.17 33.30 33.04

b. Property Costs 5.46 5.69 5.30 5.10 5.16 5.33 5.07 4.21 4.34

c. Other 19.57 20.26 19.41 19.07 20.54 21.39 23.99 23.31 25.22



Table 3: Denmark (commercial banks and savings banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT
Net Interest Income 34462 37068 38065 29339 28474 28091 28601 29453 31168 35067
Non-interest Income (net) -3984 9435 -5450 14289 13476 13078 16390 17880 24836 22745
a. Fees and Commissions receivable 7296 8361 9206 11006 12727 15662 14680
b. Fees and Commissions payable
c. Net Profits or Loss on Financial

837 850 1171 1430 1931 2535 2488

Operations 9071 6880 4801 4613 5183 10085 8891
d. Other -1241 -915 242 2201 1901 1625 1662
Gross Income 30478 46503 32615 43628 41950 41169 44991 47333 56004 57811
Operating Expenses 24800 23759 23650 23558 23860 24362 26894 29381 33346 30672

a. Staff Costs 15141 14497 14627 14477 14234 14313 15546 16697 18314 18783

b. Property Costs
c. Other 
b+c

-

Provisions (net) 17331 16651 8924 7042 5152 4088 4672 4399 4853 6957

a. Provisions on Loans 15826 15108 7382 5542 3681 2556 2787 2641 3060 5173

b. Provisions on Securities
c. Other
Profit before Tax -11653 6093 41 13028 12940 12720 13425 13553 17805 20183

BALANCE SHEET

Loans 479976 478311 433769 440765 493336 576629 609569 690388 778770 889122

Capital & Reserves 55379 57424 62246 70419 80197 84294 91931 95644 116841 122083

Non-bank Deposits 
Balance Sheet Total

499060 558750 537310 566019 620185 670476 700624 755449 760035 806036

End-year Total 936971 1041798 945718 1016791 1163879 1288570 1457013 1574779 1745377 1979421

Average Total 967878 943654 965284 924495 1053444 1206798 1378894 1581825 1726058 1801763

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Number of institutions 113 112·.· 113 114 117 92 95 97 99 99

Number of branches 2467 2340 2245 2215 2203 2178 2185 2188 2258 2103
Number of employees (x 1000)

INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total

52,0 50,0 49,0 47,0 44,0 43,0 43,0 43,0 43,0 44,0

Gross Income 3,15 4,93 3,38 4.72 3,98 3,41 3,26 2,99 3,24 3,21

Operating Expenses 2,56 2,52 2,45 2,55 2,26 2,02 1,95 1,86 1,93 1,70

a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other

1,56 1,54 1,52 1,57 1,35 1,19 1,13 1,06 1,06 1,04

Profit before Tax -1,20 0,65 o.co 1.41 1,23 1,05 0,97 0,86 1,03 1,12

% of gross income 
Operating Expenses 81,37 51,09 72,51 54,00 56,88 59,18 59,78 62,07 59,54 53,06

a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other

49,68 31,17 44,85 33,18 33,93 34,77 34,55 35,28 32,70 32,49



Table 4: Finland (commercial banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT
Net Interest Income 997 1231 1189 1156 1046 1164 1263 1251 1518 1464
Non-interest Income (net) 1214 1293 1259 1046 1246 1046 1256 1053 1275 3987
a. Fees and Commissions receivable
b. Fees and Commissions payable
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations
d. Other
Gross Income 2211 2523 2448 2202 2293 2209 2519 2304 2793 5451
Operating Expenses 3859 4076 3474 2662 2045 1478 2322 1652 1507 1615

a. Staff Costs 767 691 750 633 661 462 522 568 594 680

b. Property Costs 177 212 222 178 176 154 151 129 124 126

c. Other 2914 3173 2502 1851 1208 862 1649 , 955 788 809

b+c 3091 3385 2724 2029 1384 1016 1800 1084 912 935

Provisions (net) -10 3 -42 -21 -36 9 -19 -13 37 13

a. Provisions on Loans -8 7 -35

b. Provisions on Securities -2 -4 -7

c. Other

Profit before Tax -1637 -1556 -985 -439 284 722 216 665 1249 3823

BALANCE SHEET

Loans 51909 49285 41229 36987 37630 40078 44981 47938 57081 55503

Capital & Reserves 4583 4442 4099 3504 3750 4215 4046 4527 5072 2960

Non-bank Deposits 42159 44836 42002 41018 40626 44433 44021 44527 48791 56437

Balance Sheet Total 
End-year Total 87860 91581 83815 76466 74993 80660 79828 87936 99748 115211
Average Total 88693 89721 87698 80141 75730 77826 80244 83882 93842 107480
SUPPLEMENTARY INFORMATION
Number of institutions 10 10 10 7 8 9 9 9 7 9 9

Number of branches 860 1114 909 729 620 547 523 481 485 505
Number of employees (x 1000) 22 20 23 20 18 17 15 15 15 15
INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total

Gross Income 2,49 2,81 2,79 2,75 3,03 2,84 3,14 2,75 2,98 5,07

Operating Expenses 4,35 4,54 3,96 3,32 2,70 1,90 2,89 1,97 1,61 1,50

a. Staff Costs 0,86 0,77 0,86 0,79 0,87 0,59 0,65 0,68 0,63 0,63
b. Property Costs 0,20 0,24 0,25 0,22 0,23 0,20 0,19 0,15 0,13 0,12
c. Other 3,29 3,54 2,85 2,31 1,60 1,11 2,05 1,14 0,84 0,75

Profit before Tax -1,85 -1,73 -1,12 -0,55 0,38 0,93 0,27 0,79 1,33 3,56

% of gross income 

Operating Expenses 174,54 161,55 141,91 120,89 89,18 66,91 92,18 71,70 53,96 29,63

a. Staff Costs 34,69 27,39 30,64 28,75 28,83 20,91 20,72 24,65 21,27 12,47

b. Property Costs 8,01 8,40 9,07 8,08 7,68 6,97 5,99 5,60 4,44 2,31

c. Other 131,80 125.76 102,21 84,06 52,68 39,02 65,46 41,45 28,21 14,84



Table 5: France (commercial banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT

Net Interest Income 15237 14316 13838 12751 12059 11538 9962 11916 12222 12280
Non-interest Income (net) 13096 16148 12755 15733 15156 19467 23413 24174 29660 31570
a. Fees and Commissions receivable 7835 8375 7440 8545 9960 10939 12095 14053 15226
b. Fees and Commissions payable 2013 2254 1819 2191 2452 2679 2739 3528 3907
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations 568 6506 3879 5549 6730 7957 9550 9839 10178 11927
d. Other 12527 3819 2756 4563 2072 4003 5603 4979 8957 8323
Gross Income 28332 30464 26593 28484 27215 31005 33375 36090 41882 43850
Operating Expenses 20529 21239 21236 21194 21807 23178 24193 25496 28187 28466

a. Staff Costs 11782 12327 12119 12118 12479 13381 13680 14477

b. Property Costs 1224 1176 1170 1145 1232 1129 1257 1299 1346 1453
c. Other 7523 7736 7948 7931 8095 8668 9256 9719

b+c 8747 8912 9118 9076 9327 9797 10513 11018 1346 1453

Provisions (net) 6962 9684 8226 5797 4828 5468 4977 1855 2717 3728

a. Provisions on Loans 3944 8448 7024 3893 4287 6026 6492 2965

b. Provisions on Securities 1294 1115 1650 1796 882 -482 -1467 -1239

c. Other 1724 121 -448 108 -341 -76 -48 129 611 137

Profit before Tax 841 -459 -2869 1494 580 2359 4205 8739 10978 11656

BALANCE SHEET

Loans 487385 483635 472153 488760 495561 565545 571352 592493 699774 752431
Capital & Reserves 42107 46326 46992 46902 48058 51840 60146 86601 81283 90222

Non-bank Deposits 280115 304721 313980 341176 368794 435786 443241 457137 487568 587355
Balance Sheet Total 

End-year Total 1372640 1401352 1384932 1437987 1548305 1767458 1763159 2017235 2092642 2357083

Average Total ** 1307940 1534540 1553706 1585106 1717426 2045782 2292193 2415928 1610089 1609422
SUPPLEMENTARY INFORMATION

Number of institutions 409 415 421 413 400 398 383 362 360 355

Number of branches 10081 10451 10131 10320 10240 9983 10118 9794 9964 10065
Number of employees (x 1000) 232,0 219,0 218,0 214,0 209,0 208,0 207,0 202,0 205,0 212,1

INCOME STATEMENT ANALYSIS 
% of average balance sheet total 

Gross Income 2,17 1,99 1,71 1,80 1,58 1,52 1,46 1,49 2,60 2,72

Operating Expenses 1,57 1,38 1,37 1,34 1,27 1,13 1,06 1,06 1,75 1.77

a. Staff Costs 0,90 0,80 0,78 0,76 0,73 0,65 0,60 0,60
b. Property Costs 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,08 0,09
c. Other 0,58 0,50 0,51 0,50 0,47 0,42 0,40 0,40

Profit before Tax 0,06 -0,03 -0,18 0,09 0,03 0,12 0,18 0,36 0,68 0,72

% of gross income 

Operating Expenses 72,46 69,72 79,86 74,41 80,13 74,76 72,49 70,65 67,30 64,92

a. Staff Costs 41,59 40,46 45,57 42,54 45,85 43,16 40,99 40,11 _
b. Property Costs 4,32 3,86 4,40 4,02 4,53 3,64 3,77 3,60 3,21 3,31

c. Other 26,55 25.39 29,89 27,84 29,74 27,96 27,73 26,93



_______ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Table 6: Germany (commercial banks)____________________ _

INCOME STATEMENT
Net Interest Income 
Non-interest Income (net)
a. Fees and Commissions receivable
b. Fees and Commissions payable
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations
d. Other 
Gross Income 
Operating Expenses
a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other 
b+c
Provisions (net)
a. Provisions on Loans
b. Provisions on Securities
c. Other

Profit before Tax
BALANCE SHEET

Loans
Capital & Reserves 
Non-bank Deposits 
Balance Sheet Total 
End-year Total 

Average Total
SUPPLEMENTARY INFORMATION
Number of institutions 

Number of branches 
Number of employees (x 1000) 
INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total 

Gross Income 

Operating Expenses

a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other

Profit before Tax 
% of gross income 
Operating Expenses

a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other

16925 18942 20697 20083 21445
7534 8682 7060 7871 8834

7366 7125 6984 7990
750 797 829 1044

2010 70 1129 1029
55 662 588 859

24459 27625 27758 27954 30279
15569 16886 17705 18658 19868
9695 10457 10710 11217 11636

6429 6994 7441 8232
6429 6994 7441 8232

5273 6006 4897 4122 4630
5136 5900 4843 3933 4462

106 53 189 168
3617 4733 5156 5175 5781

276 270 273 266 258
6394 7331 7303 7260 7235

223 221 220 218 213

3,20 3,18 2,93 2,76 2,58
2,04 1,95 1,87 1,84 1,69
1,27 1,21 1,13 1.11 0,99

0,74 0,74 0,73 0,70
0,47 0,55 0,54 0,51 0,49

63,65 61,13 63,78 66,75 65,62
39,64 37,85 38,58 40,13 38,43

23,27 25.20 26,62 27,19

22544 23239 25623 25551 27066
10157 23151 19089 24088 25650
10062 11650 14475 19542 18511

1291 1815 1903 2787 3355

1287 2038 2511 5203 4691
99 11278 4006 2130 5803

32701 46390 44712 49639 52716
21787 24226 30606 36466 38753
12276 13181 15738 18478 19087

9511 11045 14868 17988 19666

9511 11045 14868 17988 19666

5377 5240 7344 6871 9801

5238 5066 7184 5851 8683

139 174 160 1020 1118

5537 16924 6762 6302 4162

;·249 244 203 204 199

7030 6758 6795 6440 5563

216 217 222 221 215

2,40 2,92 2,53 2,29 2,27

1,60 1,52 1,73 1,68 1.67

0,90 0,33 0,89 0,85 0,82

0,70 0,70 0,84 0,83 0,85

0,41 1.07 0,38 0,29 0,18

66,62 52,22 63,45 73,46 73,51

37,54 28,41 35,20 37,22 36,21

29,08 23,81 33,25 36,24 37.31

479740 539483 565129 627557 701462 782757 848395 905843 1077198 1138913
42043 46709 54233 58506 61634 69481 70354 82274 94320 99306

401028 452774 434451 456102 527963 603886 644347 771263 911251 970003

799398 931596 978386 1093860 1245876 1436141 1619278 1801669 2147457 2337557
764826 867712 947276 1012874 1174819 1363362 1588848 1769718 2167739 2325961



1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Table 7: Greece (commercial banks)_______ _____________

INCOME STATEMENT

Net Interest Income 
Non-interest Income (net)
a. Fees and Commissions receivable
b. Fees and Commissions payable
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations
d. Other 

Gross Income 
Operating Expenses

a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other - 
b+c

Provisions (net)
a. Provisions on Loans
b. Provisions on Securities
c. Other

Profit before Tax
BALANCE SHEET

Loans

Capital & Reserves 

Non-bank Deposits 
Balance Sheet Total 

End-year Total 
Average Total
SUPPI. EMENTARY INFORMATION

Number of institutions 
Number of branches 
Number of employees (x 1000) 
INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total 

Gross Income 

Operating Expenses
a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other
Profit before Tax 

% of gross income 
Operating Expenses

a. Staff Costs
b. Property Costs

c. Other

524 604 589 986 1086

719 840 1233 1012 1214
388 456 661 593 676

4 14 21 33 36

236 271 360 222 407
98 128 233 230 168

1242 1444 1822 1998 2300
758 906 1084 1284 1569
543 629 762 893 1082

54 62 74 101 120
162 215 248 290 368
216 277 322 391 488

105 131 170 122 299
97 130 163 110 286

2 1 1
7 1 6 11 12

379 407 568 592 431

8625 9857 11323 14049 18379
1639 1887 2191 2425 2607

27683 32557 33806 36786 43852

35553 41455 44991 50064 58299
32813 38516 43219 47102 54773

19 20 19 18 20
1154 1200 1244 1469 1599

37 38 40 40 43

3,79 3,75 4,22 4,24 4,20

2,31 2,35 2,51 2,73 2,86
1,65 1,63 1,76 1,90 1,98
0,16 0,16 0,17 0,21 0,22
0,49 0,56 0,57 0,62 0,67

1,16 1,06 1,31 1,26 0,79

61,03 62,74 59,50 64,26 68,22

43,72 43,56 41,82 44,69 47,04
4,35 4,29 4,06 5,06 5,22

13,04 14,89 13,61 14,51 16,00

1441 1935 2517 3432 3889
1410 1536 3484 2754 2191
716 772 1224 1220 935

61 83 78 262 239

494 522 2154 1336 836
262 325 184 460 660

2851 3470 6001 6186 6080
1801 2056 2497 3296 3551
1194 1343 1527 1971 2074

144 183 229 380 442
464 530 742 945 1035
608 713 971 1325 1477

414 457 672 510 510
395 419 596 477 482

6 8 2,00 22 8

' 13 29 74 11 20

635 958 2831 2380 2019

22190 30050 37915 60702 72373

3548 4954 10246 12390 14095

54846 64476 70137 88098 97532

69562 82846 103641 138610 151817

63931 79896 93244 127817 145654

19 19 16 17 20

1788 2048 2070 2670 2766
44 46 47 53 52

4,46 4,34 6,44 4,84 4,17

2,82 2,57 2,68 2,58 2,44

1,87 1,68 1,64 1,54 1,42
0,23 0,23 0,25 0,30 0,30

0,73 0,66 0,80 0,74 0,71

0,99 1,20 3,04 1,86 1,39

63,17 59,25 41,61 53,28 58,40

41,88 38,70 25,45 31,86 34,11

5,05 5,27 3,82 6,14 7,27

16.27 15,27 12,36 15,28 17,02



Table 8: Luxembourg (commercial banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT

Net Interest Income 2898 2932 3098 3148 3177 3160 3137 3399 3703 4458

Non-interest Income (net)
a. Fees and Commissions receivable

1194 1917 1533 1659 1970 2579 3864 3274 4325 3693

b. Fees and Commissions payable
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations
d. Other

Gross Income 4092 4849 4630 4807 5146 5739 7001 6673 8028 8151

Operating Expenses 1611 1841 2082 2237 2393 2517 2752 3072 3618 3807

a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other 
b+c

838 946 1103 1150 1205 1265 1321 1483 1716 1804

Provisions (net)
a. Provisions on Loans
b. Provisions on Securities
c. Other

1368 1020 349 297 131 537 1046 651 888 719

Profit before Tax 1112 1987 2200 2273 2622 2685 3203 2950 3522 3625

BALANCE SHEET

Loans 88252 88517 80745 85995 88123 96773 98220 117233 131271 150719

Capital & Reserves 9973 10516 10516 11395 11768 11761 12987 15042 17172 19595

Non-bank Deposits 
Balance Sheet Total

151777 175379 185590 179131 187889 194185 191471 193825 226932 231734

End-year Total 357563 397148 438007 455472 477351 516571 540886 598459 647749 721000

Average Total
SUPPLEMENTARY INFORMATION

343117 383002 4142*1 446883 466746 503700 550007 567408 630064 685944

Number of institutions 213 218 222 220 221 215 209 210 202 189

Number of branches 303 306 367 356

Number of employees (x 1000) 16 17 18 18 19 19 20 21 23 24

INCOME STATEMENT ANALYSIS 
% of average balance sheet total 

Gross Income 1,19 1,27 1,12 1,08 1,10 1,14 1,27 1.18 1,27 1,19

Operating Expenses 0,47 0,48 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,54 0,57 0,56

a. Staff Costs 0,24 0,25 0,27 0,26 0,26 0,25 0.24 0,26 0,27 0,26

b. Property Costs
c. Other

Profit before Tax 0,32 0,52 0,53 0,51 0,56 0,53 0,53 0,52 0,56 0,53

% of gross income 

Operating Expenses 39,37 37,97 44,97 46,54 46,50 43,86 39,31 46,04 45,07 46,71

a. Staff Costs
b. Property Costs

c. Other

20,48 19,51 23,82 23,92 23,42 22,04 18,87 22,22 21,38 22,13



1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Table 9: Italy (all banks)________________________________

INCOME STATEMENT
Net Interest Income 
Non-interest Income (net)

a. Fees and Commissions receivable
b. Fees and Commissions payable
c. Net Profits or Loss on Financial
Operations a
d. Other 
Gross Income 
Operating Expenses
a. Staff Costs

b. Property Costs
c. Other 
b+c

Provisions (net)
a. Provisions on Loans
b. Provisions on Securities
c. Other
Profit before Tax
BALANCE SHEET

Loans
Capital & Reserves 

Non-bank Deposits 
Balance Sheet Total 

End-year Total 
Average Total
SUPPLEMENTARY INFORMATION

Number of institutions 

Number of branches 

Number of employees (x 1000) 
INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total 

Gross Income 

Operating Expenses

a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other

Profit before Tax 

% of gross income 
Operating Expenses
a. Staff Costs
b. Property Costs

c. Other _____

36436 37287 35239 38478 38059
7449 13277 9968 9484 12275
4854 5179 5526 5093 5778
3482 2108 1357 1276 1431

1100 181 -148 -328 -385
4977 10025 5947 5995 8312

43884 50564 45207 47962 50334
28802 30742 30939 32446 33583
18373 19352 19989 20556 21486
8464 9011 8945 9493 9693
1965 2380 2005 2397 2403

10429 11391 10950 11890 12096
6930 9288 10186 9989 9138
5381 8748 6393 8812 6621
1693 8 3496 -135 -409
-145 533 297 1313 2925
8152 10534 4081 5527 7614

1088 1051 977 959 917
19784 21297 22433 23370 24103

357 361 360 360 350

3,98 4,13 3,51 3,65 3,67
2,61 2.51 2,40 2,47 2,45
1,66 1,58 1,55 1,56 1.57
0,77 0,74 0,69 0,72 0,71
0,18 0,19 0,16 0,18 0,18
0,74 0,86 0,32 0,42 0,56

65,63 60,80 68,44 67,65 66,72
41,87 38,27 44,22 42,86 42,69
19,29 17,82 19,79 19,79 19,26

4,48 4,71 4,44 5,00 4,77

35986 36446 36784 42237 48942
14315 19591 21455 23814 20806
7965 11936 14419 17694 16351
1647 2025 2259 3111 3453

319 907 2016 1479 22
7678 8773 7279 7752 7887

50300 56037 58239 66052 69748

34580 34184 35343 36972 38533

21480 20730 20738 20917 21146

10628 11263 12331 13703 15047

2472 2191 2274 2353 2340

13100 13454 14605 16056 17387

10142 7534 6478 6398 12492

8483 7147 7114 6282 6977
-358 141 1905 466 952

2017 245 -2541 -350 4563

5578 14319 16419 22681 18723

916 901 861 828 821

25170 26195 27135 28178 29259

346 343 341 344 344

3,42 3,56 3,57 3,70 3,69

2,35 2,17 2,16 2,07 2,04

1,46 1,32 1,27 1,17 1,12

0,72 0,72 0,76 0,77 0,80

0,17 0,14 0,14 0,13 0,12

0,38 0,91 1,01 1.27 0,99

68,75 61,00 60,69 55,97 55,25

42,70 36,99 35,61 31,67 30,32

21,13 20,10 21,17 20,75 21,57

4,91 3,91 3,90 3.56 3,35

526759 550362 558902 579133 583989 632519 676935 750849 857356 923053
82948 87470 93891 93502 95507 100961 108702 118434 128986 133625

470261 508882 512708 518969 529044 491504 491361 504254 506903 535325

1221533 1311469 1342942 1384117 1458642 1557958 1607776 1718063 1895767 1956176
1103603 1222991 1287122 1314462 1369996 1469435 1573573 1633222 1786479nt889169



Table 10: Ireland (all banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT
Net Interest Income 2144 2205 2726 3258 4684 5425 6129

Non-interest Income (net) .................... 911 1044 1393 1919 2751 3444 3180
a. Fees and Commissions receivable 733 800 1062 1352 2126 2566 2908
b. Fees and Commissions payable .................... 69 80 113 161 304 317 409
c. Net Profits or Loss on Financial 114 120 165 295 429 517 -174
Operations 
d. Other .................... 133 204 279 433 501 679 854

Gross Income 3055 3249 4119 5177 7436 8869 9309
Operating Expenses 1811 1871 2402 2690 3842 4446 5183

a. Staff Costs 1065 1090 1328 1495 2065 2455 1839

b. Property Costs 128 .142 174 228 336 358 565
c. Other 618 639 900 967 1441 1633 2779

b+c 746 781 1074 1195 1777 1991 3344

Provisions (net) 117 115 157 213 267 406 635

a. Provisions on Loans 115 114 155 206 266 404 635

b. Provisions on Securities 2 2 2 1 2 1

c. Other 1 1 5 _
Profit before Tax .................... 1082 1269 1684 2487 3479 4172 3480

BALANCE SHEET
Loans .................... 43954 51878 85872 99999 156500 181732 213589

Capital & Reserves .................... 5347 6319 8842 11536 19269 23332 28320

Non-bank Deposits .................... 44876 49061 75622 83658 127660 145161 166730

Balance Sheet Total 

End-year Total .................... 79809 94580 155383 191793 317822 370173 430618

Average Total ... 72154 87194 124982 173588 2548C8 343998 400395
SUPPLEMENTARY INFORMATION V

Number of institutions ·’ 44 48 52 56 56 54 55

Number of branches 1300 1517 942 1026 977 880 970

Number of employees (x 1000) .................... 33 32 33 34 38 35 41

INCOME STATEMENT ANALYSIS 
% of average balance sheet total 
Gross Income ................... 4,23 3,73 3,30 2,98 2,92 2,58 2,32

Operating Expenses 2,51 2,15 1,92 1,55 1,51 1,29 1,29

a. Staff Costs 1,48 1,25 1,06 0,86 0,81 0,71 0,46

b. Property Costs .................... 0,18 0,16 0,14 0,13 0,13 ’0,10 0,14

c. Other ................... 0,86 0,73 0,72 0,56 0,57 0,47 0,69

Profit before Tax 1,50 1,46 1,35 1,43 1.37 1,21 0,87

% of gross income 
Operating Expenses 59,28 57,59 58,32 51,96 51,67 50,13 55,68

a. Staff Costs 34,86 33,55 32,24 28,88 27,77 27,68 19,76

b. Property Costs 4,19 4,37 4,22 4,40 4,52 4,04 6,07

c. Other .................... 20,23 19,67 21,85 18,68 19,38 18,41 29,85



Table 11: Netherlands (all banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT 

Net Interest Income 10081 10810 11859 12268 13744 16023 19010 21991 23387 24902
Non-interest Income (net) 4144 5504 4772 6117 7707 10494 12796 16284 20769 20755
a. Fees and Commissions receivable 14535 13011
b. Fees and Commissions payable 1725 1566
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations 970 1245 609 1277 1710 2224 2208 3202 4002 3478
d. Other 508 947 562 717 959 1033 1536 3070 3957 5832

Gross Income 14225 16314 16631 18386 21451 26518 31805 38275 44156 45657
Operating Expenses 9563 10859 11152 12372 14433 18353 22513 25994 31130 31787

a. Staff Costs 5557 6023 6165 6831 7788 9772 12472 14694 17476 18415

b. Property Costs 710 1114 907 949 1057 1319 1744 1945 2189 2017

c. Other 3297 3722 4080 4593 5588 7262 8297 9355 11465 11355

b+c 4007 4836 4987 5542 6645 8581 10041 11300 13654 13372

Provisions (net) 1490 1418 1101 1076 1316 1661 2619 2136 1831 3552

a. Provisions on Loans 1347 1100 1059 1333 1343 2500 1840 1630 3220

b. Provisions on Securities 69 1 16 -13 -18 98 35 -35 96

c. Other 2 1 -4 336 20 261 237 236
Profit before Tax 3172 4037 4378 4938 5702 6504 6673 10145 11194 10318
BALANCE SHEET

Loans 358376 388594 378299 412874 475137 582701 684849 824266 964988 1033476

Capital & Reserves 22897 25426 28855 31221 35651 41631 46651 56666 65137 67730

Non-bank Deposits 263640 280792 335938 355959 390765 465936 557609 629814 730674 817263
Balance Sheet Total 

End-year Total 569737 618914 627135 682055 781411 984656 1213708 1372306 1621182 1761912

Average Total 549799 594326 623024 654595 731733 883034 VJ99182 1293007 1496744 1691547

SUPPLEMENTARY INFORMATION
Number of institutions 177 175 173 174 172 169 162 85 87 84

Number of branches 7518 7167 7269 6729 6822 7032 6792 6245 5968
Number of employees (x 1000) 120 115 109 111 116 120 129 147 154

INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total 

Gross Income 2,59 2,74 2,67 2,81 2,93 3,00 2,89 2,96 2,95 2,70

Operating Expenses 1,74 1,83 1,79 1,89 1,97 2,08 2,05 2,01 2,08 1,88
a. Staff Costs 1,01 1.01 0,99 1,04 1,06 1,11 1.13 1,14 1,17 1,09
b. Property Costs 0,13 0,19 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,12
c. Other 0,60 0,63 0,65 0,70 0,76 0,82 0,75 0,72 0,77 0,67
Profit before Tax 0,58 0,68 0,70 0,75 0,78 0,74 0,61 0,78 0,75 0,61
% of gross income 
Operating Expenses 67,23 66,56 67,06 67,29 67,28 69,21 70,78 67,91 70,50 69,62

a. Staff Costs 39,07 36,92 37,07 37,15 36,31 36,85 39,21 38,39 39,58 40,33

b. Property Costs 4,99 6,83 5,45 5,16 4,93 4,97 5,48 5,08 4,96 4,42

c. Other 23.18 22,81 24,53 24,98 26,05 27,39 26.09 24,44 25.96 24.87



Table 12: Portugal (commercial banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT

Net Interest Income 3473 3507 3431 3421 3416 3912 4222 4595 4698 5106
Non-interest Income (net) 940 1108 972 1078 1543 1825 2256 2029 2333 2169
a. Fees and Commissions receivable 424 505 508 525 591 823 1092 1232 1489 1463
b. Fees and Commissions payable 46 58 70 88 100 112 168 200 243 261
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations

389 453 277 346 658 683 882 540 659 329

d. Other 173 208 257 295 394 432 449 457 429 638
Gross Income 4414 4616 4404 4499 4959 5737 6478 6624 7031 7275
Operating Expenses 2360 2593 2720 2922 3188 3445 3590 3876 4156 4153
a. Staff Costs 1342 1453 1512 1627 1734 1890 1856 1968 2124 1995
b. Property Costs 330 353 364 360 360 386 418 457 446 448
c. Other 689 788 845 935 1093 1169 1315 1451 1586 1710
b+c 1019 1141 1209 1295 1453 ' 1555 1733 1908 2032 2158
Provisions (net) 1134 941 759 602 632 747 1227 951 257 998
a. Provisions on Loans 1022 1175 897 682 774 787 1109 1011 1122 781
b. Provisions on Securities 248 -38 64 59 -16 102 164 175 204 202

c. Other -136 -195 -203 -140 -125 -142 -46 -235 -1069 14

Profit before Tax 919 1081 925 976 1139 1544 1661 1797 2618 2125
BALANCE SHEET
Loans 40201 44192 46094 51666 58298 69817 89639 115502 140232 157473
Capital & Reserves 10411 11687 12582 12751 14760 17003 21969 26003 29631 33651
Non-bank Deposits 
Balance Sheet Total

60389 67644 73744 81318 87222 95943 101562 113451 122520 129642

End-year Total 95661 123281 139617 154996 161217 189624 212599 242223 262267 284663
Average Total
SUPPLEMENTARY INFORMATION

110040 130662 149861 148488 176073 201173 223602 255194 272669

Number of institutions 27 35 37 37 39 44 43 45 42 42
Number of branches 2657 2936 3155 3447 3766 4121 4307 4735 4895 4804
Number of employees (x 1000)
INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total

63 61 61 60 60 60 57 57 54 52

Gross Income 4,19 3,37 3,00 3,34 3,26 3,22 2,96 2,76 2,67

Operating Expenses 2,36 2,08 1,95 2,15 1,96 1,78 1,73 1,63 1,52

a. Staff Costs 1,32 1,16 1,09 1,17 1,07 0,92 0,88 0,83 0,73
b. Property Costs 0,32 0,28 0,24 0,24 0,22 0,21 0,20 0,17 0,16
c. Other 0,72 0,65 0,62 0,74 0,66 0,65 0,65 0,62 0,63
Profit before Tax 0,98 0,71 0,65 0,77 0,88 0,83 0,80 1,03 0,78
% of gross income 
Operating Expenses 53,47 56,17 61,76 64,95 64,29 60,05 55,42 58,51 59,11 57,09
a. Staff Costs 30,40 31,48 34.33 36,16 34,97 32.94 28,65 29,71 30,21 27,42
b. Property Costs 7,48 7,65 8,27 8,00 7,26 6,73 6,45 6,90 6,34 6,16
c. Other 15,61 17,07 19,19 20,78 22,04 20,38 20,30 21,91 22,56 23,51



Table 13: Spain (commercial banks)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

INCOME STATEMENT
Net Interest Income 10686 10680 11187 10285 9937 10031 10352 10C68 109C6 15057
Non-interest Income (net) 3289 4931 3760 4070 4775 5443 5969 5726 7764 6802
a. Fees and Commissions receivable 2856 2987 3159 3167 3335 3925 4601 5078 5643 5~31
b. Fees and Commissions payable 457 485 571 _ 628 662 734 790 859 968 1049

c. Net Profits or Loss on Financial 463 2117 487 1036 2057 2108 2069 1238 2857 1473
Operations
d. Other 427 311 685 495 45 144 89 268 232 642
Gross Income 13975 15611 14947 14355 14712 15474 16321 15794 18671 21553
Operating Expenses 8462 9291 8835 9198 9386 9794 9993 10167 11598 11339
a. Staff Costs 5211 5872 5367 5671 5788 6157 6242 6330 7466 6387
b. Property Costs 3089 3245 3312 3379 3459 3484 3599 3704 3S99 -2C9
c. Other 162 174 156 147 140 153 153 133 134 *^3

b+c 3251 3419 3468 3526 3599 3637 3752 3837 4133 •i-2c2
Provisions (net) 2054 6287 3230 1968 1956 1847 2265 1161 1742 5512
a. Provisions on Loans 2012 4426 1974 1675 1113 772 712 642 1046 1539
b. Provisions on Securities 276 1271 1292 678 532 293 1076 494 122 2538

c. Other ' -234 590 -36 -386 311 782 478 25 575 S“5
Profit before Tax 3459 33 2882 3190 3370 3833 4063 4465 5325 52C7

BALANCE SHEET

Loans 150290 156221 175821 187602 198600 218525 242221 268977 2C4C66 33*297

Capital & Reserves 33890 36073 39911 39428 39410 40498 40879 42415 56131 ol. cc

Non-bank Deposits 160164 173344 183141 207662 209896 218503 218968 248827 285205 32'* 5c

Balance Sheet Total
End-year Total 321752 400953 423107 456505 469099 498535 522435 563623 624126 6c92cc

Average Total 310194 361353 412028 439805 462802 483817 510485 545529 536375 c5c-46

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Number of institutions 164 164 165 7170 165 159 152 146 14- -45
Number of branches 18058 17636 17557 17842 17674 17530 17450 16305 15811
Number of employees (x 1000) 159 153 151 149 143 139 135 131 128 '24

INCOME STATEMENT ANALYSIS
% of average balance sheet total

Gross Income 4,51 4,32 3,63 3,26 3,18 3,20 3,20 2,30 3.13 2.22

Operating Expenses 2,73 2,57 2,14 2,09 2,03 2,02 1,96 1.36 1.54 - ""2

a. Staff Costs 1,68 1,63 1,30 1,29 1,25 1,27 1,22 1.16 1.25 -.26
b. Property Costs 1,00 0,90 0,80 0,77 0,75 0,72 0,71 0.68 0.57 3.54
c. Other 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0.02 0.C2 2.22

Profit before Tax 1,12 0,01 0,70 0,73 0,73 0,79 0,80 0.32 0.8S 2.79

% of gross income
Operating Expenses 60,55 59,52 59,11 64,08 63,80 63,29 61,23 64.37 62.12 5' 38

a. Staff Costs 37,29 37,61 35.91 39,51 39,34 39,79 38,25 40.08 39.99 3'.37

b. Property Costs 22,10 20,79 22,16 23,54 23,51 22,52 22,05 23.45 21,42 13.26

c. Other 1,16 1,11 1,04 1,02 0,95 0,99 0,94 0.34 0,72 r zz



1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Table 14: Sweden (commercial banks)_____________________

INCOME STATEMENT

Net Interest Income 
Non-interest Income (net)
a. Fees and Commissions receivable
b. Fees and Commissions payable
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations
d. Other 
Gross Income 
Operating Expenses
a. Staff Costs

b. Property Costs
c. Other 
b+c

Provisions (net)
a. Provisions on Loans
b. Provisions on Securities

c. Other

Profit before Tax
BALANCE SHEET

Loans
Capital & Reserves 

Non-bank Deposits 
Balance Sheet Total 

End-year Total 
Average Total
SUPPLEMENTARY INFORMATION
Number of institutions 

Number of branches 

Number of employees (x 1000) 
INCOME STATEMENT ANALYSIS 

% of average balance sheet total 

Gross Income 
Operating Expenses

a. Staff Costs
b. Property Costs
c. Other

Profit before Tax 
% of gross income 
Operating Expenses

a. Staff Costs
b. Property Costs

c. Other __________________

26429 37579 35475 38383 34962
17704 43796 20540 21246 26222

14547
2254

9415
4514

44133 81375 56015 59629 61184
64668 89359 45428 42665 39361
10442 13327 14117 16581 17442

181 440 512 499
54045 75592 30799 25585
54226 76032 31311. 26084

-23564 -10050 -2948 -2026 94

3029 2066 13535 18990 21729

8 9 10 13 15
1872 2474 2327 2239 2202

28 37 39 39 39

3,65 5,88 4,05 4,17 3,66
5.35 6,46 3,28 2,98 2,36
0,86 0,96 1,02 1,16 1,04
0,01 0,03 0,04 0,03
4,47 5,47 2,23 1.79
0,25 0,15 0,98 1,33 1,30

146,53 109,81 81,10 71,55 64,33
23,66 16,38 25,20 27,81 28,51

0,41 0,54 0,91 0,84
122,46 92.89 54,98 42.91

31170 27664 27599 27909 32188
28461 40041 34612 40667 43834
17973 18568 19814 24406 21825
2809 2952 3085 3637 3930

2819 5318 2510 7482 5634
10478 19108 15373 12415 20304
59630 67705 62211 68576 76022
47203 46537 45587 45687 48910
18806 19464 20046 21693 21952

649 2123 -2891 -4127 -3686

11777 19046 19515 27015 30798

15 18 19 23 27
2165 1823 1793 1732 1730

39 39 38 37 37

3,14 3,16 2,78 2,82 2,65
2,49 2,17 2,04 1,88 1,71
0,99 0,91 0,90 0,39 0,77

0,62 0,89 0,87 1,11 1.07

79,16 68,73 73,28 66,52 64,34
31,54 28,75 32,22 31,63 28,88

670191 690861 644503 635926 650554 718030 785389 839797 9550801059298
52898 73313 72486 86006 84965 105631 109904 122291 138540 158129

535982 717766 731913 754923 788295 860671 866045 89340010146791071383

1153554 1353830 1344615 1459359 1730382 1986996 2188569 2232877 2592668 2811832
1209533 1383064 1383358 1431405 1 670222 1897439 2143528 2237113 2434179 2865173i.



1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Table 15: United Kingdom (commercial banks)_________________

INCOME STATEMENT

Net Interest Income 
Non-interest Income (net)
a. Fees and Commissions receivable
b. Fees and Commissions payable
c. Net Profits or Loss on Financial 
Operations
d. Other 

Gross Income 
Operating Expenses
a. Staff Costs
b. Property Costs

c. Other 
b+c
Provisions (net)
a. Provisions on Loans
b. Provisions on Securities
c. Other

Profit before Tax
BALANCE SHEET

Loans

Capital & Reserves 
Non-bank Deposits 

Balance Sheet Total 
End-year Total 

Average Total
SUPPLEMENTARY INFORMATION
Number of institutions 

Number of branches 
Number of employees (x 1000) 
INCOME STATEMENT ANALYSIS 
% of average balance sheet total 
Gross Income 
Operating Expenses
a. Staff Costs

b. Property Costs
c. Other

Profit before Tax 
% of gross income 
Operating Expenses

a. Staff Costs

b. Property Costs

c. Other

15454 16372 16606 17762 20961
11267 13113 12426 13239 13494

10472 10707 12380
1097 1254 1557

3051 3786 2671

26721 29485 29033 31001 34455
17621 18622 18599 19757 21394
9704 10272 10434 11055 11580

4114 4255 4701

4051 4447 5114
8165 · 8702 9815

7298 5814 2349 2304 1937

1802 5049 8085 8940 11125

39 37 37 40 44

11751 11445 11075 10601 12070
401 372 387 382 416

4,53 4,41 4,11 4,06 3,53
2,99 2,79 2,63 2,59 2,19
1,65 1,54 1,48 1,45 1,19

0,58 0,56 0,43
0,57 0,58 0,52

0,31 0,76 1,15 1,17 1,14

65,94 63,16 64,06 63,73 62,09

36,32 34,84 35,94 35,66 33,61
14,17 13,73 13,64

13,95 14,34 14,84

22797 24092 25864 27063 29843
14201 15608 17779 20577 23095
13347 13441 14808 16301 18343

1982 2077 2459 2787 3398

2837 4244 5430 7063 8150

36998 39701 43643 47640 52938

22515 22433 23812 26459 30379
11944 11638 12506 13130 14851
5016 4215 5089 6361 7721

5555 6580 6217 6968 7807

10571 10795 11306 13329 15528
1970 2823 2862 3123 4189

12512 14445 16970 18058 18370

45 45 41 44 42

11863 11501 11271 11427 10899
419 409 409 407 437

3,40 3,39 3,54 3,43 3,14

2,07 1,91 1,93 1,91 1,80

1.10 0,99 1,01 0,95 0,88

0,46 0,36 0,41 0,46 0,46

0,51 0,56 0,50 0,50 0,46

1,15 1,23 1,37 1,30 1,09

60,85 56,50 54,56 55,54 57,39

32,28 29,31 28,66 27,56 28,05

13,56 10,62 11,66 13,35 14,58

15,01 16,57 14,25 14,63 14,75

376505 376115 375285 419637 561512 610591 632814 726043 877772 935876 

24518 26228 29520 31267 42570 47712 51026 56270 84045 91605 

476173 493912 379619 420525 548559 604594 627554 682961 807602 859612

646854 690127 721892 806168101505311453431199062132266516295401780968 
58f)603 668491 706010 764030 975230 10881071172203 1234358 1388891 1687486



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες , το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπέστη 

σημαντικές αλλαγές. Όπως και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες , η 

πιστωτική απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που 

συντελέστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80, αποδείχτηκε απαραίτητη 

για την υπέρβαση ολόκληρης της οικονομίας. Η αποκανονικοποίηση των 

επιτοκίων στο τέλος της δεκαετίας του 1980, και η πιστωτική 

απελευθέρωση που ακολούθησε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90, 

έδειξαν τον δρόμο για την επίτευξη της μακροοικονομικής σταθερότητας, 

βάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα τέλος σε μία περίοδο που 

χαρακτηριζόταν από συνεχώς μειούμενους λογαριασμούς και είχε ως 

αποτέλεσμα την- αναποτελεσματική συγκέντρωση κεφαλαίου καθώς 

επίσης και υψηλό πληθωρισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις λειτουργικού 

εκσυγχρονισμού, παρείχε την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη της 

πιστωτικής απελευθέρωσης ,ανακοινώνοντας το πρόγραμμα για την 

δημιουργία μιας Ενιαίας Αγοράς, κατά τα μέσα του ’80. Με αυτόν τον 

τρόπο, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δέχτηκε μία σημαντική ώθηση 

στο να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο νέο διεθνοποιημένο 

περιβάλλον. Η σύγκλιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(ΟΝΕ) το 1990, έθεσε το πλαίσιο πειθαρχίας που θα επέτρεπε την 

αποκατάσταση των συνθηκο)ν της νομισματικής σταθερότητας .

Χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 1990, είναι η αποκρατικοποίηση 

του τραπεζικού τομέα, έχοντας την μορφή τόσο των ιδιωτικοποιήσεων 

όσο και της κρατικής απελευθέρωσης . Στο δεύτερο μισό της εν λόγω 

δεκαετίας, παρατηρείται ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, το 

οποίο οδήγησε στην αύξηση του συγκεντρωτισμού του τραπεζικού 

τομέα. Παράλληλα παρατηρείται και μία εξάπλιυση του ελληνικού



τραπεζικού τομέα στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, βελτιώνοντας τα 

επιχειρησιακά δίκτυα και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες καθώς επίσης 

διασφαλίζεται η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η άνθηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συντελέστηκε κατά 

την περίοδο 1997 με 1999, όπου επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες 

ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί 

το τραπεζικό σύστημα και να ενσωματώσει καινούριες υπηρεσίες και 

δραστηριότητες ,όπα)ς π.χ. διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού, 

ασφαλιστικές υπηρεσίες , καταναλωτικά δάνεια κλπ.

Οι ελληνικές τράπεζες επένδυσαν τεράστια ποσά στον τεχνολογικό 

και λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους. Την περίοδο από το 1999 έως το 

2001, οι τράπεζες διεύρυναν και εκσυγχρόνισαν τα διανεμητικά δίκτυα 

τους, όχι μόνο με την δημιουργία υποκαταστημάτων και την εισαγωγή 

των Μηχανημάτων Αυτόματης Ανάληψης , αλλά με την εισαγωγή νέων 

διόδων συναλλαγών όπως το Internet και πιο πρόσφατα, με την χρήση 

της κινητής τηλεφωνίας .

Συνοψίζοντας, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση καθώς επίσης 

και ο μεγάλος βαθμός ενσωμάτωσης στις διεθνείς αγορές, έχουν 

ανεβάσει υψηλά τον πήχη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να είναι σε θέση το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα να είναι ανταγωνιστικό είναι το μέγεθος και 

το εύρος των λειτουργιών, οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και 

φυσικά τα συμπεριλαμβανόμενα κόστη. Όπως είναι φυσικό, σε κανέναν 

δεν αρέσει η ενόχληση που θα αποφέρουν οι αλλαγές και οι 

αναδιαμορφώσεις του τραπεζικού μας συστήματος . Θα πρέπει όμως να 

κατανοήσουμε ότι τα νέα αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα της Ελλάδος και θα πρέπει να 

συνηθίσουμε σε αυτά γιατί έχουν μετατραπεί σε απαραίτητα κα μόνιμα 

χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν το δικό μας μέλλον.



During the past two decades, the Greek banking and financial system 

has undergone momentous transformations. As with other European 

countries, the liberalization of the financial system in the 1980’s was 

deemed indispensable for the overhaul of the entire economy. The 

deregulation of interest rates, allowing them to rise to market levels at the 

end of the 1980’s, and the liberalization of the capital account by the first 

half of the 1990’s, paved the way for macroeconomic stabilization ending 

this way a· whole period of subsidized credit, which led to an inefficient 

allocation of scarce capital as well as high inflation.

As with other instances of structural modernization, the European 

Union provided a crucial external force^ for financial liberalization. The 

single market program, which was announced in the second half of the 

80’s, offered in fact the first impetus in the arduous process of rendering 

the Greek banking system competitive in order to withstand international 

competition. The-EMU convergence program in the 1990’s provided a 

framework of discipline that allowed conditions of monetary stability to 

be restored, for the first time since 1973.

During the 1990’s the withdrawal of government from the banking 

sector was a major development, taking the form of both statutory 

liberalization and privatization. In the second half of this decade a wave 

of mergers and acquisitions is noticed in the Greek banking system a fact 

that led to a raise of concentration in the Greek banking sector. It must be 

also referred that at the same period the Greek banks expand in the 

Balkans enhancing corporative networks, business growth opportunities 

and broader stability in the region.

The boom of the Greek capital market between 1997 and 1999 

accelerated the financial system development, further strengthening 

Greek banks, which expanded into a wide range of financial services and 

activities such as asset management, insurance and consumer lending.

Greek banks have invested greatly in their organizational and 

technological modernization. Between 1990 and 2001, banks expanded



and modernized their distribution networks, which apart from the 

conventional branches and ATM’s now include alternative distribution 

channels such as the Internet and lately the mobile telephony.

In conclusion, the Economics and Monetary Union (EMU) as well as 

the higher degree of integration in international markets, have raised the 

standards across the board in Greece. The key factors for determining 

competitiveness have now become the size, scale of operations, 

investment in technology and containment costs. It is natural, of course, 

that nobody likes the inconvenience that the readjustments and the change 

would bring along. But these features are necessary for the corporate life 

of Greece and we should all be accustomed to them, for they have 

become permanent features for our future
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