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ABSTRACT
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STRUCTURE AND CONCERNS
Evangelos Sfyrakis

July 2014

SUMMARY

Banks play an undeniably important role in the development and
stability of an economy. The recent banking crisis proved that
whenever certain conditions are not formed, banking system can
come to a critical condition and also fire up a series of uncontrolled
problems in the global economy. It can destroy any economy, even
those of advanced nations because of the consequences that cannot be
minimized in one nation itself.
The only way that can prevent this banking crisis is strict control of
the global monetary system.
The Greek banking system was seriously affected by the recent crisis
and the most obvious consequences were the Greek banks stock
prices to decrease rapidly, along with their entire volume of
transactions. The urgent necessity of stability in the global economy ,
imposed the review of regulations on which the global banking
system is being formed and also the recast of basic safety standards
from the economy summit that took place in the city of Basel.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Ιούλιος 2014
Οι τράπεζες παίζουν ένα σημαντικό αναμφισβήτητα ρόλο στην
ανάπτυξη αλλά και στη σταθερότητα μιας οικονομίας, η πρόσφατη
τραπεζική κρίση απέδειξε ότι αν δεν πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις το τραπεζικό σύστημα μπορεί να καταρρεύσει και να
πυροδοτήσει μια σειρά ανεξέλεγκτων προβλημάτων στην παγκόσμια
οικονομία. Μπορεί να βυθίσει

οικονομίες ακόμα και μεγάλων

κρατών, όπου δεν περιορίζεται μόνο εσωτερικά στο πληγέν κράτος
αλλά παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις. Ο μόνος τρόπος, που μπορεί να
οδηγήσει στην αποφυγή τέτοιων χρηματοπιστωτικών κρίσεων, είναι
η ύπαρξη εποπτικών αρχών όπως και ο αυστηρός έλεγχος του
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα,
επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την κρίση αυτή με αποτέλεσμα τόσο οι
τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων όσο και ο
όγκος συναλλαγών τους να επηρεαστεί αρνητικά. Η αναγκαιότητα
της σταθερότητας της Παγκόσμιας οικονομίας επέβαλε την
επανεξέταση των κανόνων του Διεθνούς Τραπεζικού συστήματος και
την αναδιατύπωση των βασικών κανόνων της Βασιλείας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τίτλος της εργασία αυτής διαμορφώθηκε τη στιγμή που το παγκόσμιο σύστημα νιώθει
τους σοβαρούς κλυδωνισμούς που προέρχονται από το ρόλο που παίζουν οι τράπεζες
πάνω σε αυτό. Η ιδέα που στοχεύει να αναπτύξει η εργασία αυτή είναι ο ρόλος που
έχουν οι τράπεζες στην παγκόσμια οικονομική κρίση βγάζοντας τελικά συμπεράσματα
και για το πώς επηρεάστηκε η Ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Ειδικότερα, στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, φαίνεται ότι οι τιμές
των μετοχών τους βουλιάζουν σε πρωτόγνωρα επίπεδα.
Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην
παγκόσμια οικονομική σκηνή. Η ανεξέλεγκτη μόχλευση που εφάρμοσαν σε συνδυασμό
με το ανεπαρκές θεσμικό, κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο δημιούργησαν μία φούσκα
η οποία έσκασε το 2008 παρασύροντας στην κρίση όλο το εύρος και το βάθος της
οικονομίας. Μάλιστα η κρίση μετατράπηκε σε ελληνική με τους οίκους αξιολόγησης και
τις αγορές να παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις ανισορροπίες της Ελλάδος και
στα προβλήματα της ζώνης του ευρώ.
Σήμερα εμέσου μιας από τις χειρότερες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις που έχει δει
το Ελληνικό Κράτος από τη σύσταση του και μετά, διαπιστώνουμε την επικαιρότητα της
παρούσας εργασίας, ενός θέματος πολυδιάστατου που ακουμπά πολλές πλευρές του
κοινωνικού και οικονομικού μας συστήματος αλλά και τις σχέσης μας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε παράλληλα σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο τραπεζικό
σύστημα, που μας επιβάλουν να τις εξετάσουμε μέσα σε αυτή την εργασία αφού
επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του τραπεζικού συστήματος, καθώς και την πορεία του
τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
και πιο συγκεκριμένα, την πορεία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, λίγα χρόνια
πριν από την κρίση έως και σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Τραπεζικό Σύστημα
Το τραπεζικό σύστημα θεωρείται a priori βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομικής
οργάνωσης των μελών της κοινωνίας. Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος που θα
προέκυπτε από την απουσία ενός οργανωμένου και αξιόπιστου τραπ εζικού συστήματος θα
ήταν τεράστιο, σε σχέση με αυτό το οποίο προκύπτει από τον ίδιο το διαμεσολαβητικό
ρόλο και τους συντρέχοντες κινδύνους του συστήματος.
Επίσης, το τραπεζικό σύστημα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με την
τόνωση της εγχώριας ζήτησης, στη χρηματοδότηση δυναμικών κλάδων της οικονομίας και
καινοτόμων

επενδυτικών

πρωτοβουλιών,

στην

χρηματοδότηση

των

επιχειρήσεων,

ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ενώ ο δανεισμός προς το κράτος, εξασφαλίζει πόρους για τα
αναπτυξιακά προγράμματα και τις δημόσιες επενδύσεις, που συμβάλλουν στην αύξηση της
παραγωγικής δυνατότητας της χώρας.
Ο ρόλος του γίνεται όλο και σημαντικότερος όσο οι οικονομίες μας μετ ατρέπονται από
εμπράγματες σε εγχρήματες, και η πλειονότητα τον συναλλαγών μας πραγματοποιούνται
μέσα απ’ αυτές. Οι πρόσφατοι κλυδωνισμοί που υπέστη το τραπεζι κό σύστημα
επιβεβαίωσαν τις άρρηκτες σχέσεις μεταξύ αυτού και του κράτους αλλά και τις κοινωνίας
αφού κάθε αρνητικός αντίκτυπος στις τράπεζες ανακλά άμεσα στην πραγματική οικονομία
κατακρημνίζοντας ακόμα και ολόκληρες οικονομίες κρατών όπως της Ισλανδίας.
Στις μέρες μας κρίνεται απαραίτητη η αναδιοργάνωση των κανόνων που διέπουν το
παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, ενώ η μετάβαση από τη Βασιλεία ΙΙ στη Βασιλεία ΙΙΙ
επηρέασε άμεσα όλες της ανατασσόμενες χώρες, όπως η Ελλάδα. Πέρα από τους κανόνες
της Βασιλεία που θα παρουσιάσουμε στο κεφάλαιο αυτό, μια και μέσω αυτή
επαναπροσδιορίζεται η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, θα δώσουμε και την
εικόνα του σημερινού Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ώ στε να μπορέσουμε να
κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο του στην απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Επιδοτήσεων 1.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλα τα Κοινοτικά Προγράμματα απαιτείται ιδιωτική
συμμετοχή η οποία κυρίως αντλείτε μέσω των τραπεζών.

1

www.bankofgreece.gr/pages/el/other/links.aspx
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1.2 Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος
Η κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύθηκε από το Πρωτόκολλο της Γενεύης το 1927 και
άρχισε η λειτουργία της το 1928. Έδρα της είναι η Αθήνα. Ενώ από τον 2001 αποτελεί
μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), μαζί με τις υπόλοιπες
εθνικές τράπεζες των κρατών μελών της Ε.Ε.
Θεωρείται ότι είναι η τράπεζα των τραπεζών, ανήκει στο αποκλειστικά στο δημόσιο και
έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Οι σημαντικότερες αρμοδιότητές της στο πλαίσιο και όχι μόνο του ευρώ -συστήματος είναι
τα παρακάτω :
Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ και την
εφαρμόζει στην Ελλάδα.
Διαχειρίζεται μέρος του συναλλαγματικού αποθέματος της ΕΚΤ, καθώς και τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα που δεν έχουν μεταβιβαστεί στη ΕΚΤ αλλά παραμένο υν στη
κατοχή τους και μπορούν να συμμετέχουν στις αγορές συναλλάγματος.
Επιβλέπει το σύστημα των πληρωμών με σκοπό την διασφάλιση της σταθερότητας και της
αξιοπιστίας.
Επιβλέπει την παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύματα και παρέχουν
διευκολύνσεις χρηματοδότησης σύμφωνα πάντα με τα όρια που έχουν τεθεί από την ΕΚΤ.
Έχει το προνόμιο να εκδίδει και διαχειρίζεται το ευρώ στην χώρα σε ποσότητα βέβαια που
επίσης έχει οριστεί από την ΕΚΤ 2.

2

http://www.epr.gr/company/12716/

2

Αποτελεί τον ταμία και τον εντολοδόχο του Δημοσίου , ( Bank of Greece, 2012) σε
διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Σε αυτήν καταθέτει το κράτος τα χρήματά του
για διαχείριση ή και για επένδυση. Στο ενεργητικό της υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί. α)
συναλλαγματικά διαθέσιμα, β) χρυσός, γ) διαθέσιμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δ)
πιστώσεις στο κράτος, ε) πιστώσεις στις τράπεζες και στ) επενδύσεις σε απόκτηση
ακινήτων.
Ο

σημαντικότερος

ρόλος

των

κεντρικών

τραπεζών

είναι

η

διατήρηση

της

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσα από την σταθερότητα του τραπεζικού συστ ήματος.
Κατάσταση σταθερότητας έχουμε όταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ισχυρές
αντοχές

και

επαρκείς

αντιστάσεις

σε

απροσδόκητους

κραδασμούς,

ώστε

να

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αποδιοργάνωσης του συστήματος. Να μπορέσει να
ανταπεξέλθει σε χρηματοοικονομικές ανισορροπίες με το μικρότερο δυνατό κόστος για
την οικονομία. Οι τράπεζες αποτελούν επιρρεπείς οργανισμούς σε διάφορες κρίσεις του
συστήματος. Η ιδιαιτερότητα του τραπεζικού συστήματος συνιστάται στην αλυσιδωτή
μετάδοση των προβλημάτων που παρουσιάζει από μία τράπεζα σε άλλες. Ο κίνδυνος
αυτός της αφερεγγυότητας μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση του συστήματος και
είναι δυνατόν να μεταπηδήσει και στην υπόλοιπη οικονομία, κυρίως λόγω της διακοπής
των χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις. Η ενδεχόμενη εξέλιξη θα είχε αρνητικά
αποτελέσματα, καθώς θα αυξηθούν τα επιτόκια και θα μειωθεί η ζήτηση.
Για να αποφευχθούν οι παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις ( Τράπεζα της Ελλάδος, 2012)
υιοθετηθεί διάφορα προληπτικά μέτρα και προστατευτικές πολιτικές. Το σύνολο των
μέσων αυτών ονομάζεται 'Δίκτυς ασφάλειας' του τραπεζικού συστήματος. Η ευθύνη για
την τραπεζική εποπτεία ανήκει στην Κ. τράπεζα κάθε χώρας.
1.3. Εμπορικές τράπεζες
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω περιληπτικά, μια εμπορική τράπεζα είναι ένας
μεσάζοντας οικονομικού ενδιαφέροντος και διακίνησης. Αυτή συλλέγει κεφάλαια με την
διαδικασία των καταθέσεων χρηματικών ποσών από επιχειρήσεις και από ιδιώτες
διακρίνοντας τες σε καταθέσεις όψεως, καταθέσεις ταμιευτηρίου και καταθέσεις
ορισμένου χρόνου. Αυτή η δραστηριότητα της ονομάζεται 'Παθητική Λειτουργία'. Της
χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες με την επιβολή επιτοκίου, το οποίο αποτελεί
το κέρδος της τράπεζας για την διευκόλυνση αυτή που παρέχει σε όποιον έχει ανάγκη
3

άμεση

χρηματική

ρευστότητα,

ονομάζοντας

το

Ενεργητική

Λειτουργία'.

Ενώ

'Μεσολαβητική Λειτουργία' καλείται η αγοραπωλησία των εταιρικών και των κρατικών
χρεογράφων, του συναλλάγματος, οι μεταφορές κεφαλαίων, οι εγγυητικές επιστολές κ. α.
Καταθέσεις όψεως : είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που οι καταθέτες χρησιμοποιούν
άμεσα για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με έκδοση τραπεζικών επιταγών. Τα ποσά
του λογαριασμού αυτού μπορούν να αναληφθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία
προειδοποίηση προς τον τραπεζικό οργανισμό δίνοντας τη δυνατότητα στον καταθέ τη για
υπερανάληψη.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου : αποτελεί την πιο απλή μορφή αποταμίευσης. Τα χρήματα
τοκίζονται και είναι διαθέσιμα στον καταθέτη ανά πάσα στιγμή. Η κίνηση του
λογαριασμού γίνεται μέσω των καταστημάτων της τράπεζας με το βιβλιάριο αλλά και
μέσω των ΑΤΜ με κάρτα αναλήψεως.
Καταθέσεις ορισμένου χρόνου : ονομάζονται και αλλιώς προθεσμιακοί λογαριασμοί. αυτές
είναι κλειστές καταθέσεις που συμφωνείτε με την τράπεζα να παραμείνουν σε αυτήν για
συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Σε αυτό το διάστημα ο κα ταθέτης λαμβάνει ένα
συγκεκριμένο επιτόκιο, το οποίο είναι υψηλότερο από αυτό των υπόλοιπων καταθέσεων.
Δίνεται δυνατότητα για αποχώρηση των χρημάτων αλλά μείωση του τόκου.
1.4 Επενδυτικές τράπεζες
Οι επενδυτικές τράπεζες βοηθούν τις δημόσιες και τις ιδιωτ ικές εταιρίες στη συλλογή
κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές των μετοχών και των χρεογράφων. Επιπλέον, υπηρεσία
των τραπεζών αυτών είναι και οι συμβουλευτική διαδικασία σε περιπτώσεις όπως οι
συγχωνεύσεις και οι αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων. Οι λειτουργί ες των
επενδυτικών τραπεζών διαφέρουν από αυτές των εμπορικών τραπεζών, εντούτοις τα
τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι διαφορές καθώς οι εμπορικές προχωρούν σε πολλές
τραπεζικές υπηρεσίες επένδυσης 3.
Αναπτύσσουν μια στρατηγική που βασίζεται στη μακροπρόθεσ μη πίστη και έχει το
χαρακτήρα «χονδρικών τραπεζικών εργασιών». Δηλαδή επικεντρώνονται σε μεγάλους
πελάτες για τις χορηγήσεις τους και επιδιώκουν αποταμιευτικά κεφάλαια μονιμότερου
3
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χαρακτήρα και χαμηλής ρευστότητας όπως συμβαίνει με τις προθεσμιακές καταθέ σεις
αλλά και με τα ομόλογα μεγάλης διάρκειας.
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ονομάζεται το επιτόκιο δανεισμού των τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα για την
κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών τους σε διαθέσιμα. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το
πρώτο φανερό κόστος των τραπεζών όταν δανείζονται από την κεντρική τράπεζα, υπάρχει
ορισμένες φορές και ένα δεύτερο κόστος που συνδέεται με την αποδοκιμασία της κεντρική
τράπεζας προς τις τράπεζες που δείχνουν απερίσκεπτη συμπεριφορά ξεμένοντας συχνά
από διαθέσιμα. (Για παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δανείζει τις τράπεζες για
εκτεταμένες περιόδους, με επιτόκιο υψηλότερο από το προεξοφλητικό.)
Το κόστος δανεισμού από άλλες τράπεζες είναι το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς. Τα
διαθέσιμα αυτής της αγοράς είναι διαθέσιμα, που σε άλλες τράπεζες περισσεύουν και
άλλες τα έχουν ανάγκη. Το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς επηρεάζεται από την
συνολική ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά μπορεί να επηρεαστεί και από
την κεντρική τράπεζα. Το κόστος δανεισμού των τραπεζών που έχουν στενότητα
διαθέσιμων επηρεάζονται από την κεντρική τράπεζα, είτε άμεσα μέσο του προεξοφλητικού
επιτοκίου είτε έμμεσα μέσω του επιτοκίου της διατραπεζικής αγοράς.
'Όπως είναι γνωστό οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κρατούν ένα ποσοστό
υποχρεωτικών διαθέσιμων έτοιμα για ρευστοποίηση αν τους ζητηθεί. Η διατήρηση τον
διαθέσιμων αυτών αποτελεί κόστος για την τράπεζα καθώς δεν της αποφέρει κέρδος. Η
διατήρηση διαθεσίμων έχει τα υπέρ αλλά και τα κατά, αν κάποια τράπεζα διατηρεί
λιγότερα διαθέσιμα μπορεί να επενδύει σε περισσότερα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία
και να αυξήσει τα κέρδη της. Μειώνοντας τα αποθέματά της, μπορεί να αυξήσει της
χορηγήσεις δανείων ή τις επενδύσεις τις που αποφέρουν τόκους. Όσο περισσότερα
διαθέσιμα έχει κάποια τράπεζα τόσο ευκολότερα αποφεύγει το κόστος ενός πιθανού
δανεισμού της, αλλά και τόσο μεγαλύτερη απώλεια εσόδων από τόκους έχει λόγω του
μειωμένου όγκου χορηγήσεων.
Η απόφαση των τραπεζών, για το ποσοστό διαθέσιμων που θα κρατήσουν, επηρεάζεται,
εκτός από το ποσοστό υποχρεωτικών διαθέσιμων, από τρεις ακόμα παράγοντες. Ο πρώτος
είναι η αβεβαιότητα ως προς την ροή των καθαρών καταθέσεων. Όσο μεγαλύτερες
5

διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι καταθέσεις και οι αναλήψεις μιας τράπεζας, τόσο
περισσότερα διαθέσιμα πρέπει να κρατάει. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το κόστος
δανεισμού που η τράπεζα θα επιβαρυνθεί σε περίπτωση εξάντλησης των διαθεσίμων της.
Το κόστος δανεισμού θα υποθέσουμε ότι εκφράζεται από το προεξοφλητικό επιτόκιο iD.
Ο τρίτος παράγοντας είναι το επιτόκιο που χάνει η τράπεζα λόγω της διατήρησης
διαθεσίμων και το οποίο εκφράζεται από το επιτόκιο αγοράς.

1.5 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών
(ΕΣΚΤ)
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε το 1998, αποτελεί νομικό πρόσωπο και
είναι απολύτως ανεξάρτητη απέναντι στα θεσμικά και κοινοτικά όργανα. Αποφασίζει τον
τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Για να
το πετύχει αυτό έχει το δικαίωμα να εκδίδει κανονισμούς που είναι άμεσα εφαρμόσιμοι σε
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, να λαμβάνει αποφάσεις επίσης υποχρεωτικές για όσους τους
αφορούν και να εκδίδει συστάσεις και γνώμες.
Η ΕΚΤ αποτελείται από τρία θεσμικά όργανα, αυτά είναι :
Το Διοικητικό Συμβούλιο : Αποτελείται από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των
κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.
Είναι αρμόδιο για την λήψη των αποφάσεων της ΕΚΤ και υπεύθυνο για την εκπλήρωση
των καθηκόντων της, δηλαδή νομισματική πολιτική 4.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή : αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και
από άλλα τέσσερα μέλη, τα οποία διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εφαρμόζει
την νομισματική πολιτική που έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβού λιο, δίνοντας
τις οδηγίες στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Το Γενικό Συμβούλιο : αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και από
τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών. Ουσιαστικά συμβάλλει
στα συμβουλευτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως στο να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία
και να εκπονεί εκθέσεις δραστηριότητας κ.α.
Η ΕΚΤ μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών αποτελούν την ΕΣΚΤ.
Αυτή δημιουργήθηκε από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Ο Κύριος σκοπός της είναι ο ίδι ος
με την ΕΚΤ, η διατήρηση της σταθερότητα των τιμών. Για να το πετύχει αυτό οι
αρμοδιότητές της είναι :
η χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης,
η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος του ευρώ έναντι εθνικών νομισμάτων,
η κατοχή και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των κρατών μελών.
• η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών.
Το ΕΣΚΤ διοικούν τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Επομένως, η ΕΚΤ είναι
υπεύθυνη να διασφαλίζει μέσα από τις δραστηριότητές της την εκτέλεση της αποστολής
του ΕΣΚΤ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών αποτελούν επίσης
αναπόσπαστο μέρος του ΕΣΚΤ, που ενεργούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και
τις οδηγίες της ΕΚΤ.
1.6 Οίκοι Αξιολόγησης
Οι οίκοι αξιολόγησης είναι οργανισμοί που προσφέρουν ανεξάρτητες και έγκυρες
υπηρεσίες αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόμενων ( ιδιώτες,
επιχειρήσεις και κράτος) καθώς επίσης και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι δανειζόμενοι με
σκοπό να αντιμετωπίσουν οι δανειστές το μειονέκτημα της ασύμμετρης πληροφόρησης
που αντιμετωπίζουν κατά το δανεισμό. Πρόκειται για ιδιωτικούς μη πλειοψηφικούς
ρυθμιστές διεθνών κεφαλαιαγορών με έντονο και σημαντικό ρόλο αφού οι αξιολόγησης
πιστοληπτικής

ικανότητας

τις

οποίες

διενεργούν
7

χρησιμοποιού νται

από
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ενδιαφερόμενους ( επενδύσεις, δανειολήπτες, εκδότες, κυβερνήσεις ) ώστε να λαμβάνουν
επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις.
Η πιστοληπτική διαβάθμιση αντιστοιχεί στην πιστοληπτική αξιοπιστία, υπολογίζει δηλαδή
την ικανότητα κάποιου να αποπληρώσει ένα δάνειο. Επηρεάζει δε άμεσα το επιτόκιο του
δανείου, καθώς τα επιτόκια εξαρτώνται από το ρίσκο που συνεπάγεται η συγκεκριμένη
επένδυση. Έτσι, ένα ομόλογο χαμηλής διαβάθμισης έχει υψηλό επιτόκιο (απόδοση),
προκειμένου να προσελκύσει αγοραστές, αφού το ίδιο αποτελεί ούτως ή άλλως μια
επισφαλή επένδυση. Αντιστρόφως, ένα ομόλογο υψηλής διαβάθμισης (π.χ. με αξιολόγηση
AAA) προσφέρει μικρότερο επιτόκιο, καθώς η επένδυση θεωρείται πολύ χαμηλού ρίσκου.
Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιδρούν και στα δύο μέρη μιας
πιστωτικής σχέσης (δηλαδή και στο δανειστή και στο δανειζόμενο). Όσον αφορά στο
δανειστή προσφέρει πληροφόρηση σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που εμπεριέχεται
στις εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες και στο δανειζόμενο προσφ έρει την απαραίτητη
πληροφορία για να προσαρμόσει τις εσωτερικές του διαδικασίες και δραστηριότητες
σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοληπτικής ικανότητας.
Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (ομόλογα) και
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (συναλλαγματικές) εταιρειών, χρηματοοικονομικών
ιδρυμάτων, δήμων και κρατών 5. Η αξιολόγηση του αξιόγραφου βασίζεται στη δυνατότητα
του δανειζόμενου να αποπληρώσει το κεφάλαιο και τους τόκους σύμφωνα με την
υπάρχουσα κάθε φορά συμφωνία δανεισμού.
Οι σημαντικότεροι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι οι: α) Fitch
Ratings, β) Moody's και γ) Standard & Poor' s.
Fitch Ratings
Ο όμιλος Fitch αποτελεί κατά πλειοψηφία θυγατρική της Fimalac, που εδρεύει στο
Παρίσι. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον John Knowles Fitch στις 24 Δεκεμβρίου του 1913
στην πόλη της Νέας Υόρκης σαν εταιρεία εκδόσεων Fitch. Συγχωνεύθηκε με την IBCA
Limited που έχει έδρα το Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 1997.Το 2000 απέκτησε δύο εταιρίες
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με έδρα το Σικάγο, Duff & Phelps Credit Rating Co (Απρίλιος) και Thomson Financial
Bankwatch (Δεκέμβριος). Η Fitch Ratings είναι η μικρότερη από τους "τρεις μεγάλους"
NRSROs, καλύπτοντας ένα πιο περιορισμένο μερίδιο της αγοράς σε σχέση με την S & P
και την Moody. Παρόλα αυτά είναι ένα από τα τρί α εθνικά αναγνωρισμένες στατιστικές
υπηρεσίες βαθμολογίας που ορίζονται από την αμερικάνικη επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
Moody's
Το 1900 ιδρύθηκε η John Moody & Company ως το πρώτο προϊόν της Moody's. Η εταιρία
δεν κατάφερε να επιβιώσει μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1907, με αποτέλεσμα το
1909 να ιδρυθεί μια νέα εταιρία υπό τον John Moody, γνωστή ως Moody's. Μέχρι το 1924
οι αξιολογήσεις της κάλυπταν σχεδόν το 100% της αγοράς των ομολόγων των ΗΠΑ. Στη
δεκαετία του 1970 η δραστηριότητά της επεκτάθηκε και στο ε μπορικό χρέος. Μαζί με
άλλους οίκους αξιολόγησης ξεκίνησε την ταξινόμηση των βαθμολογιών για τους εκδότες
ομολόγων και των επενδυτών.
Ο αριθμός των χωρών που καλύπτονται από τον οίκο Moodys έχει αυξηθεί από 3 το 1975,
σε 33 το 1990, και σε πάνω από 100 από το 2000 και μετά. Ανακοινώσεις της Moody
πιθανών ή πραγματικών υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας των ομολόγων μιας
χώρας μπορεί να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως για
παράδειγμα στον Καναδά το 1995 και τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2011.

Standard & Poor’s
Οι Standard & Poor’s είναι ο γηραιότερος όλων. Η ιστορία του ξεκινά το 1860. Η εταιρεία
ξεκινάει την ιστορία της με τη δημοσίευση από τον Henry Varnum Poor της Ιστορίας των
Σιδηροδρόμων και κανάλια στις Ηνωμένες Πολιτείες'. Αυτό το βιβλίο ήταν μια
προσπάθεια να συγκεντρώσει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και
επιχειρησιακή

κατάσταση

των

αμερικανικών

εταιρειών

σιδηροδρόμου.

Ετησίως

δημοσιεύονται ενημερωμένες εκδόσεις αυτού του βιβλίου. Το 1906 ιδρύθηκε η Πρό τυπη
Στατιστική Υπηρεσία με σκοπό την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με
τις εταιρίες που δεν ασχολιόντουσαν με τους σιδηρόδρομους.
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Με τη σημερινή μορφή του υφίσταται από το 1941, μετά τη συγχώνευση του οικονομικού
εκδοτικού οίκου Poor's με τη Standard Statistics Bureau, που εξέδιδε ημερήσιους δείκτες
για ενενήντα μετοχές που ο ιδρυτής της, Λούθερ Λι Μπλέικ, είχε αρχίσει να παρακολουθεί
από το 1906.
Είναι μια εταιρία βασισμένη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Πρόκειται για
ένα τμήμα της The McGraw-Hill Companies που δημοσιεύει στις οικονομικές έρευνες και
αναλύσεις σχετικά με τα αποθέματα και τα ομόλογα.
Τα συστήματα διαβάθμισης
Κάθε οίκος αξιολόγησης έχει αναπτύξει το δικό του σύστημα διαβάθμισης για τους
δανειζόμενους του Δημοσίου, αλλά και για τις επιχειρήσεις.
Η Fitch Ratings ανέπτυξε ένα σύστημα αξιολόγησης το 1924, που υιοθέτησε και η
Standard & Poor' s. Το σύστημα αξιολόγησης της Moody' s είναι λίγο διαφορετικό.
Μάλιστα, η Moody' s υποστηρίζει πως οι διαβαθμίσεις της ενσωματώνου ν μια θεμελιωδώς
ανώτερη προσέγγιση, που δεν αντικατοπτρίζει μόνο την πιθανότητα χρεοκοπίας, αλλά και
τη σοβαρότητα της ζημίας σε περίπτωση χρεοκοπίας.
Η Fitch Ratings και η Standard & Poor' s χρησιμοποιούν ένα σύστημα γραμμάτων, από το
«AAA» (που δίδεται στους πλέον αξιόπιστους δανειολήπτες, που δεν παρουσιάζουν
προβλέψιμο ρίσκο σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές πληρωμές τόκων και κεφαλαίου) μέχρι
το «D» (που δίδεται στους δανειολήπτες που έχουν ήδη αφήσει ακάλυπτες κάποιες
υποχρεώσεις).
Η Moody' s 6 ακολουθεί ένα σύστημα γραμμάτων και αριθμών, από το «Aaa» (για τους
ποιοτικότερους τίτλους, με το μικρότερο βαθμό ρίσκου), μέχρι το «C» που είναι και η
χαμηλότερη

διαβάθμιση

που

προβλέπει

ο

οίκος (Παρμακίδου

Κωνσταντία

Μελέτες τεκμηρίωσης των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης , Θεσσαλονίκη 2009)
Σύστημα αξιολόγησης Moody' s

6

http://www.kathimerini.gr/780351/article/epikairothta/politikh/oi-oikoi-a3iologhshs
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Aaa

Άριστης ποιότητας ομόλογα με το χαμηλότερο ποσοστό επενδυτικού
κινδύνου

Aal / Aa3 Υψηλής ποιότητας ομόλογα με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
A1 / A3
Baal

Υψηλής ποιότητας ομόλογα με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
/ Μεσαίας ποιότητας ομόλογα με πολύ σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο

Baa3
Bal / Ba3 Ομόλογα που το μέλλον τους δεν μπορεί να προβλεφθεί και να
εξασφαλιστούν οι αποδόσεις τους
Bl / B3
Caal

Ομόλογα τα οποία απέχουν από τον επιθυμητό τύπο επένδυ σης
/ Ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας με πολύ υψηλό κίνδυνο

Caa3
Ca

Ομόλογα τα οποία θεωρούνται έντονα κερδοσκοπικά μη

μπορώντας να

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

Σύστημα αξιολόγησης Standard & Poor' s και Fitch
ΑΑΑ

Ομόλογα με την υψηλότερη βαθμολογία. Ικανότητα ισχυρή στην πληρωμή
των τόκων και στην καταβολή του αρχικού κεφαλαίου

ΑΑ+

/ Ομόλογα με ισχυρή ικανότητα στην πληρωμή των τόκων και στην

ΑΑ-

καταβολή του αρχικού κεφαλαίου αλλά είναι κατά ένα μέρος πιο ευαίσθητο
στις αρνητικές μεταβολές από τα ΑΑΑ

Α+ / Α- Ομόλογα υψηλής ικανότητας πληρωμής τόκων και κεφαλαίου αλλά πιο
ευάλωτα στις συνέπειες από αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες ή
συγκυρίες
ΒΒΒ+ / Ομόλογα με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα
ΒΒΒ-
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ΒΒ+

/ Ομόλογα αξιόπιστα, ενέχουν όμως στοιχεία κερδοσκοπίας

ΒΒΒ+ / Β-

Ομόλογα πιο κερδοσκοπικά από την κατηγορία ΒΒ

CCC

Ομόλογα με έντονο κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με κίνδυνο απώλειας τόκων
και αρχικού κεφαλαίου

CC

Τα πιο κερδοσκοπικά ομόλογα με υψηλό κίνδυνο

SD

Ομόλογα που αθετούν τις συμβατικές υποχρεώσεις

D

Ομόλογα που αθετούν οποιαδήποτε πληρωμή τόκων και αρχικού κεφαλαίου

Κριτική
Οι Οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχουν δεχτεί έντονη κριτική από
κυβερνήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα έχει κριθεί ό τι χειροτερεύει (π.χ.
μείωση βαθμολογίας σε Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και για τις ΗΠΑ το 2011), με την
αιτιολογία ότι πρόκειται για μια ολιγοπωλιακή αγορά χωρίς έλεγχο αξιοπιστίας από
άλλους οργανισμούς (εκτός από μία τυπική αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ρυθμιστικών Αρχών των αγορών κινητών αξιών). Οι κυβερνήσεις αυτές κατηγορούσαν
τους Οίκους αξιολόγησης κατά το 2011 ότι οι επιπτώσεις των συνεχόμενων υποβαθμίσεων
της

πιστοληπτικής

ικανότητας

των

χωρών

τους

επηρεάζουν

αρνητικά

την

χρηματοπιστωτική σταθερότητά τους με αποτέλεσμα να ασκείται αυστηρή κριτική ως προς
τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι
Οίκοι και να γίνεται προσπάθεια για αυστηρότερη εποπτεία των Οίκων αξιολόγησης
προτείνοντας τη δημιουργία ενός «ανεξάρτητου» ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης.
Η διεθνής οικονομική κρίση άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο συζήτησης για την αξιοπιστία
των αξιολογήσεων των τριών οίκων. Οικονομολόγοι, αναλυτές και οι κυβερνήσεις που
περνούν από το κόσκινο των οίκων αξιολογήσεων ζητούν επιτακτικά να υπάρχει
διαφάνεια στη λειτουργία τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε την πίεση για
μεγαλύτερη διαφάνεια των οργανισμών αυτών με νομικές προτάσεις που είχε υποβάλει
στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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1.7 Stress Tests
Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων είναι μια μορφή ελέγχου που χρησιμοποιείται
για τον προσδιορισμό της σταθερότητας ενός συγκεκριμένου συστήματος ή οντότητα.
Περιλαμβάνει τον έλεγχο πέραν των κανονικών της επιχειρησιακής ικανότητας, συχνά σε
ένα οριακό σημείο, προκειμένου να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα. Οι προσομοιώσεις
ακραίων καταστάσεων μπορεί να έχει μια πιο συγκεκριμένη έννοια σε ορισμένες
βιομηχανίες, όπως οι δοκιμές αντοχής για τα υλικά.
Συγκεκριμένα για τις τράπεζες ένα stress test είναι η αξιολόγηση του ισολογισμού μιας
τράπεζας για να διαπιστωθεί εάν είναι βιώσιμη ως επιχείρηση ή αν ενδέχεται να πάει σε
πτώχευση αντ 'αυτού. Είναι ένας καθημερινός όρος που χρησιμοποιείται συχνά από το
Εποπτικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Κεφαλαίου, μια διορατική εκτίμηση των κεφαλαίων
που πραγματοποιείται από την Federal Reverse και την λιτότητα των εποπτικών αρχών να
καθορίσουν εάν τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις TOTA έχουν επαρκή
κεφαλαιακά αποθέματα για να αντέχουν την ύφεση και την οικονομική κρίση. Οι
ρυθμιστικές αρχές επέλεξαν το Tier l capital ως κοινό μέτρο σύγκρισης για την
αξιολόγηση των επιπέδων κεφαλαίου.
Έκταση
Η αξιολόγηση περιορίστηκε σε τραπεζικές εταιρείες χαρτοφυλακίου με περιουσιακά
στοιχεία άνω των l00 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μερικά από τα ιδρύματα που
εξετάστηκαν ήταν:
Bank of America
JP Morgan Chase
Citigroup
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Metropolitan Life Insurance Company της
PNC Financial Services
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Η Bank of New York Mellon American Express Company
Τα

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα

που

περιλαμβάνονται

σε

αυτήν

την

άσκηση

αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα του συνόλου αμερικανικών τραπεζικών εταιρειών και πάνω
από το ήμισυ των δανείων του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ.
Πέρα από τις αμερικάνικες τράπεζες stress tests πραγματοποιήθηκαν και στις Ευρωπαϊκές
τράπεζες. Τα τεστ κοπώσεως, τα αποκαλούμενα stress tests, αποτελούν το κλ ειδί για την
επόμενη μέρα στις αγορές, αφού πλέον οι μετοχικές αποδόσεις του κλάδου είναι άμεσα
συνδεδεμένες με τα κρίσιμα στοιχεία των λογιστικών τους καταστάσεων. Τα σημεία βαρόμετρα στον τραπεζικό χάρτη είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των
δανειακών των χαρτοφυλακίων, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, οι δείκτες Tier 1 και
ο αντίστοιχος δείκτης κόστους προς έσοδα. Ίσως ο πλέον κυρίαρχος παράγοντας, ή το
«κλειδί»

της

αβεβαιότητας

των

τραπεζικών

μεγεθών,

να

είναι

οι

δείκτες

μη

εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio), στοιχείο το οποίο προκαλεί και έντονη
αβεβαιότητα για τα καθαρά κέρδη τα επόμενα χρόνια.
Την περίοδο 2003 - 2008, οι ελληνικές, αλλά και οι ευρωπαϊκές τράπεζες σημείωναν
συνεχείς μειώσεις στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (non per forming loans NPLs), ως αποτέλεσμα της βελτίωσης στη διαχείριση των κινδύνων αλλά και σε μεγάλο
βαθμό λόγω των ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία. Το
διάστημα 2009 - 2011 η καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων των αναλυτών για την
κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύνολό τους προέρχεται κυρίως από την
αύξηση των προβλέψεων ως προς τα δάνεια σε ποσοστό κοντά στο 5% το 2010 από 4,5%
το 2009.
Η βασική ανησυχία για τις ελληνικές τράπεζες ήταν ότι δεν είχαν «τεσταριστεί» σε
δύσκολες οικονομικές συνθήκες όπως αυτές που διαμορφώνονται σήμερα τόσο στο
εγχώριο οικονομικό περιβάλλον όσο και στις περισσότερες χώρες της ΝΑ. Ευρώπης, και
τα αποτελέσματα του 2009 το επιβεβαίωσαν. Ωστόσο, η εικόνα τώρα βαραίνει σε μεγάλο
βαθμό από τις εγχώριες δραστηριότητές τους και πολύ λιγότερο από αυτές στο εξωτερικό,
αφού οι σημαντικές αυξήσεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προέρχονται από τις
δραστηριότητες στην Ελλάδα και όχι από το εξωτερικό. Ο Νο1 παράγοντας ή το
σημαντικότερο στοιχείο της αβεβαιότητας για την επόμενη τριετία όσον αφορά στα
τραπεζικά μεγέθη δεν είναι πλέον οι δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίοι
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έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στα προηγούμενα τεστ του Ιουλίου, αλλά τα κρατικά ομόλογα των
56 δισ. ευρώ περίπου που διακατέχουν στο χαρτοφυλάκιό τους.

Πλαίσιο αναφοράς
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν κληθεί να εκτιμήσουν πόσα επιπλέον κεφάλαια θα
χρειαστούν για να πετύχουν συντελεστή κεφαλαίων Tier 1 της τάξης του 6% βάσει δύο
"δυσμενών" σεναρίων στο πλαίσιο των τεστ αντοχής του κλάδου.
Σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη στις τράπεζες και είδε το Reuters, οι τράπεζες κλήθηκαν
να εκτιμήσουν τον συντελεστή κεφαλαίων Tier 1 στα τέλη του 2011 βάσει ενός βασικού
σεναρίου,

ενός "δυσμενούς" σεναρίου που περιλαμβάνει επιδείνωση της οικονομίας για

δύο έτη, καθώς και ενός ακόμη δυσμενούς σεναρίου που περιλαμβάνει "ένα επιπλέον σοκ
όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα".
Το έγγραφο εστάλη και στις 9l τράπεζες που συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι όροι των
τεστ δεν έχουν αποσαφηνιστεί, μεταξύ των οποίων και το αν θα βασιστού ν σε συντελεστή
κεφαλαίων Tier l ή core Tier l, που εξαιρεί ορισμένα είδη κεφαλαίων.
Αποτελέσματα
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οκτώ τράπεζες δεν πέρασαν τα stress tests. Συνοπτικά, από τις 9l
ευρωπαϊκές τράπεζες που μετείχαν στα τεστ, 7 ισπανικές, 2 γερμανικές και 2
πορτογαλικές χρειάζονται κεφαλαιακή ενίσχυση. 2,5 δις ευρώ είναι το συνολικό έλλειμμα
κεφαλαίου που καλούνται να καλύψουν όσες τράπεζες απέτυχαν στα stress tests και 20
τράπεζες δεν θα είχαν περάσει χωρίς κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση.
Ενώ οκτώ τράπεζες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν πέρασαν τα stress tests καμία από αυτές
δεν είναι ελληνική, ιρλανδική ή πορτογαλική. αλλά με "βαθμολογία" που αυτομάτως τις
υποχρεώνει να προχωρήσουν άμεσα σε κεφαλαιακή ενίσχυσή τους και τέλος εκπλήξεις
που αφορούν στη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων αρκετών μεγάλων ονομάτων της
ευρωπαϊκής τραπεζικής σκηνής.
Όλες οι ελληνικές τράπεζες περνάνε τα stress test με βάση τα σημερινά στοιχεία και
λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιήσει και τις προβλέψεις που
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έχουν λάβει οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι μέχρι σήμερα, με την Εθνική Τράπεζα να
αναδεικνύεται και πάλι πρωταγωνίστρια.
Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών που δημοσιεύτηκαν στις 3l Δεκεμβρίου
20l0 και λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εως και 30
Aπριλίου του 20ll δυο ελληνικές τράπεζες δεν περνάνε αρχικά τα stress test. Κι αυτό γιατί
στα αποτελέσματα τα οποία στηρίζονται στο λεγόμενο «δυσμενές σενάριο» δεν έχουν
ληφθεί υπόψη κινήσεις ή προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 30 Aπριλί ου και
μετά.
Συνοπτικά, από τις 9l ευρωπαϊκές τράπεζες που μετείχαν στα τεστ, 7 ισπανικές, 2
γερμανικές και 2 πορτογαλικές χρειάζονται κεφαλαιακή ενίσχυση. 2,5 δις ευρώ είναι το
συνολικό έλλειμμα κεφαλαίου που καλούνται να καλύψουν όσες τράπεζες απέτυχαν σ τα
stress tests και 20 τράπεζες δεν θα είχαν περάσει χωρίς κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση.
Στα αξιοσημείωτα της διαδικασίας το γεγονός ότι περνούν τα τεστ ΟΛΕΣ οι πορτογαλικές,
γαλλικές, ιρλανδικές τράπεζες, ενώ ΔΕΝ περνάει μια αυστριακή (η Volksbanken), 5
ισπανικές (μεταξύ των οποίων πιο γνωστές οι Catalunya Caixa, Banco Pastor) και το
εντυπωσιακό core tier l της τάξης του l0,4% της βελγικής DEXIA που αναδεικνύεται
πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ειδικότερα, υπό το «δυσμενές σενάριο» (ήτοι μη συνυπολογίζοντας κινήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί μετά τις 30 Απριλίου 20ll) η Αγροτική Τράπεζα εμφανίζει δείκτη Tier l
0,8% και η Eurobank οριακά χαμηλότερα του ελάχιστου απαιτούμενου 5%. Λαμβάνοντας
υπόψη όμως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Αγροτική Τράπεζ α,
καθώς και τις προβλέψεις που έχει σχηματίσει, η βαθμολογία της διαμορφώνεται στο 6%,
ενώ σε ότι αφορά την Eurobank λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ
και την πώληση της θυγατρικής της στην Πολωνία, η βαθμολογία της διαμορφώνεται στο
7,6%.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τράπεζες τα αποτελέσματα των stress test διαμορφώνονται ως
εξής:
Εθνική Τράπεζα με βάση τις κινήσεις και μετά τις 30 Απριλίου ο δείκτης Core Tier I
διαμορφώνεται στο 9,7%, στο "δυσμενές σενάριο" ο δείκτης Core Tier I διαμορφώνεται
στο 7,7%
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Alpha Bank με βάση τις κινήσεις και μετά τις 30 Απριλίου ο δείκτης Core Tier I
διαμορφώνεται στο 8,2%, στο "δυσμενές σενάριο" ο δείκτης Core Tier I διαμορφώνεται
στο 7,4%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με βάση τις κινήσεις και μετά τις 30 Απριλίου ο δείκτης Core
Tier I διαμορφώνεται στο 7,1%, στο "δυσμενές σενάριο" ο δείκτης Core Tier I
διαμορφώνεται στο 5,5%
Τράπεζα Πειραιώς, με βάση τις κινήσεις και μετά τις 30 Απριλίου ο δείκτη ς Core Tier I
διαμορφώνεται στο 6,3%, στο "δυσμενές σενάριο" ο δείκτης Core Tier I διαμορφώνεται
στο 5,3%.
Σχετικά με τις Marfin Popular Bank και Τράπεζα Κύπρου τα αποτελέσματά τους από τα
stress test διαμορφώνονται ως εξής:
Marfin Popular Bank με βάση τις κινήσεις και μετά τις 30 Απριλίου ο δείκτης Core Tier I
διαμορφώνεται στο 9,2%, στο "δυσμενές σενάριο" ο δείκτης Core Tier I διαμορφώνεται
στο 5,3%.
Τράπεζα Κύπρου με βάση τις κινήσεις και μετά τις 30 Απριλίου ο δείκτης Core Tier I
διαμορφώνεται στο 6,2%, στο "δυσμενές σενάριο" ο δείκτης Core Tier I διαμορφώνεται
στο 9,5%.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος
Προβόπουλος, δήλωσε: "Τα αποτελέσματα της άσκησης είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά
την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μας, οι οποίες ακολουθώντας και τις προτροπές της
Τράπεζας της Ελλάδος, προχώρησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και δρομολόγησαν
επιχειρηματικές κινήσεις με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης τους, παρά τις
δυσκολίες του περιβάλλοντος. Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η
ελληνική οικονομία επιβάλλουν όχι απλώς συνέχιση, αλλά ένταση των προσπαθειών. Η
Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις τράπεζες προς την κατεύθυνση
αυτή".
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Διεθνείς Τραπεζικοί Κανόνες
Οι μεγάλες και έντονες διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών στα διεθνή Χρηματιστήρια,
η απελευθέρωση των αγορών χρήματος, η πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών
εργαλείων με την εισαγωγή των παραγώγων, η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των
κεφαλαίων και η χρήση της τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο συναλλαγών όσο και σε επίπεδο
διαχείρισης κεφαλαίων στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την τελευταία
εικοσαετία επέβαλαν ως αναγκαιότητα τη δημιουργία και καθιέρωση ενός επαρκούς και
αξιόπιστου ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των Τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης παγκοσμίως παρατηρήθηκαν κατά την εικοσαετία αυτή, σοβαρά προβλήματα
αδυναμίας αποπληρωμής δανείων, πρόκλησης ζημιών λόγω δόλου, ανεπάρ κειας των
ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ 7.
Η πρακτική της Διαχείρισης Κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξελίχθηκε
ταχύτητα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα. Ο σημαντικότερος παράγοντας
για την Διαχείριση Κινδύνων που τέθηκε από τις Εποπτικές Αρχές είναι η Κεφαλαιακή
Επάρκεια, που στοχεύει να θέσει ελάχιστο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να κατέχει
κάθε πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο και στην
καθιέρωση συστημάτων μέτρησης των κινδύνων. Πάραυτα την τελευ ταία πενταετία
πολλές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να παρέμβουν προκειμένου να διασώσουν τους υπό
πτώχευση τραπεζικούς οργανισμούς αναλαμβάνοντας τεράστια κόστη.
2.2 Βασιλεία ΙΙ
Η Συνθήκη της Βασιλείας II προσπαθώντας να εναρμονίσει για πρώτη φορά το διεθνές
εποπτικό σύστημα, για τη μέτρηση της συσχέτισης μεταξύ των δύο παραγόντων, δηλαδή
7
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του ύψους των ιδίων κεφαλαίων και του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου, που
απορρέει από τη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, καθιέρωσε το
συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος των
Ιδίων Κεφαλαίων του Πιστωτικού Ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα
εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τον κίνδυνο τους. Η ελάχιστη τιμή του
Συντελεστή καθιερώθηκε στο 8% και είναι σχεδιασμένος να καλύπτει τον κίνδυνο μη
εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε όλες τις μορφές. Ο υπολογισμός
του προκύπτει με τον ίδιο τρόπο, όπως και ο συντελεστής φερεγγυότητας μόνο που σε
αυτή την αναθεώρηση προστέθηκαν στο Σταθμισμένο Ενεργητικό στοιχεία από το
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, ώστε να αντιπροσωπεύεται και ο κίνδυνος αγοράς επιπλέον
του Πιστωτικού Κινδύνου. Τα στοιχεία αυτά σταθμίζονται ανάλογα με τον κίνδυνο που
προέρχεται από τη μεταβολή τιμών συναλλάγματος, μετο χών, επιτοκίων αι άλλων
παραμέτρων της αγοράς
Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της Βασιλείας II, στο Χρηματοπιστωτικό
Σύστημα, επηρέασε τη συμπεριφορά και την πρακτική των Τραπεζών στο ζήτημα της
χρηματοδότησης των Μικρών κυρίως και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ & ΠΜΕ) σε
διεθνές επίπεδο αλλά και στη χώρα μας.
Οι Τράπεζες διαμορφώνουν τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια εξετάζοντας μία σειρά από
κριτήρια τα οποία είναι κοινά για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και αποσκοπούν στην
ακριβέστερη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, που προκύπτει από τη χορήγηση
τραπεζικών πιστώσεων στις ΜΜΕ.
Μελανό σημείο για τη χώρα μας αποτελεί η έλλειψη πηγών ακριβούς και έγκυρης
πληροφόρησης για την οικονομική κατάσταση των ΜΜΕ, καθώς οι δημοσιευμένες
πληροφορίες αυτού του είδους για τις ΜΜΕ είναι ελάχιστες.
2.3 Βασιλεία ΙΙΙ
Μία από τις κυριότερες αιτίες της πρόσφατης κρίσης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές
αγορές ήταν η ελλιπής εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου της ενδεχόμενης αδυναμίας του
πελάτη μιας τράπεζας να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να
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εξυπηρετήσει το δάνειό του 8. Η υποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου οδήγησε σε
υπερδανεισμό ομάδων δανειοληπτών χωρίς λεπτομερή έλεγχο και κατά συνέπεια στην
ανεξέλεγκτη αύξηση των επισφαλών δανείων. Με σκοπό τη θωράκιση του π αγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περιόδους έντασης και στην αποτροπή μελλοντικών
κρίσεων ρευστότητας η Επιτροπή της Βασιλείας οδηγήθηκε στη σύνταξη των κανόνων της
τραπεζικής εποπτείας γνωστοί ως Βασιλεία ΙΙΙ. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, τα ίδια
Κεφάλαια Tier1 ορίζονται πιο αυστηρά, ώστε τα Πιστωτικά Ιδρύματα να διαθέτουν
κεφάλαια υψηλής ποιότητας. Αυτά πρέπει σταδιακά, από 1.1.2013, να ενισχύσουν τα
βασικά Ιδια Κεφάλαια τους (core Tier 1) από 2%, που ισχύει σήμερα, σε 4,5%.
Επιπρόσθετα, προτείνεται η εισαγωγή του υποχρεωτικού περιθωρίου διατήρησης
κεφαλαίων (capital conservation buffer) το οποίο θα καλύπτεται από μετοχικό κεφάλαιο
και θα ανέλθει σε 2,5% σταδιακά από την 1.1.2016 έως την 1.1.2019, με αυτό τον τρόπο
οι τράπεζες αναγκάζονται να τηρούν συγκεκριμένα αποθεματικά , ώστε να έχουν
αυξημένη δυνατότητα απορρόφησης των ζημιών σε περιόδους κρίσης και να μειώσουν την
εξάρτησή τους από το δανεισμό. Δηλαδή με απλά λόγια ότι κάθε 1% νέων κεφαλαίων σε
core Tier 1 που χρειάζεται η τράπεζα, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ, είναι
ακριβότερο από το 1% των κεφαλαίων, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ ,
εξαιτίας του αυστηρότερου ορισμού των core Tier 1 capital.
Σύμφωνα με τους κανόνες ο δείκτης Tier 1 κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών πρέπ ει
να διαμορφωθεί στο 6% αντί για το σημερινό 4%, ενώ παράλληλα, οι τράπεζες
υποχρεούνται να διατηρούν ένα «πρόσθετο μαξιλάρι» θωράκισης, το οποίο ανέρχεται στο
2,5% των κοινών ιδίων κεφαλαίων τους. Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων
προβλέπεται μια φάση προσαρμογής έως το 2015 για τον δείκτη Τier 1 και όσον αφορά τα
πρόσθετα κεφάλαια 2,5% έως τον Ιανουάριο του 2019.
Παρόλο που οι πρώτες αντιδράσεις των κεντρικών τραπεζιτών αλλά και των τραπεζικών
ιδρυμάτων ήταν θετικές, γιατί οι νέοι κανονισμοί ενισχύουν τις αντοχές του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε συστημικούς κινδύνους, εκφράζονται φόβοι ότι οι
περιορισμοί θα βλάψουν την πραγματική οικονομία διότι φέρουν αντίστοιχες μειώσεις
συναλλαγών και τζίρου στις συγκεκριμένες αγορές με τη στρόφιγγα της ρευστότητας να
κλείνει προς τις επιχειρήσεις που ζητούν κεφάλαια προκειμένου να εξασφαλίσουν τη

Βασιλεία ΙΙΙ,η αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την Τραπεζική Εποπτεία-Χρήστος
Γκόρτσος
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βιωσιμότητά τους και όπως αναφέρουν οικονομικοί αναλυτές οι επιχειρήσεις είναι ο νέος
επικίνδυνος κλάδος που θα κινδυνέψει να υποφέρει από μια συστημική κρίση.
Η κύρια πρόκληση είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία, να αντληθούν τα μέγιστα
ωφελήματα και να υπάρξουν οι ισχνότερες επιπτώσεις, με την οικονομική ανάκαμψη να
έρθει σταδιακά μέσω των νέων κανόνων που εξορθολογούν το τραπεζικό σύστημα. Το
ζητούμενο είναι οι κανόνες να εφαρμοστούν από όλες τις χώρες παγκοσμίως ώστε να
αποφευχθούν οι πιθανότητες οι τράπεζες να εκμεταλλευτούν τις διαφορές στη νομοθεσία
σε διάφορες χώρες με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σκιώδες τραπεζικό σύστημα.

2.4 Επιπτώσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Οι ελληνικές τράπεζες όπως έδειξαν τα stress tests διαθέτουν σχετικά ικανοποιητικά tier 1
ωστόσο θα πρέπει να επιστρέψουν 4 δις ευρώ στο κράτος από τις αυξήσεις κεφαλαίου με
προνομιούχες μετοχές. Άρα εκ των πραγμάτων οι ελληνικές τράπεζ ες θα πρέπει να
προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου ή ομολογιακά μετατρέψιμα σε μετοχές. Είναι
προφανές ότι το τραπεζικό σύστημα χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια. Άρα δεν είναι
μόνο τα προβλήματα ρευστότητας τα οποία είναι πολλά και σύνθετα αλλά εγείρεται και
κεφαλαιακό ζήτημα. Ωστόσο για να πραγματοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου χρειάζονται
οι

χρηματιστηριακές

προϋποθέσεις

και

ταυτόχρονα

διαθέσιμους

επενδυτές

να

τοποθετήσουν κεφάλαια σε νέα εγχειρήματα.
Όλες αυτές οι αλλαγές αναμένεται να έχουν επίδραση στην αν οχή του κινδύνου δηλαδή
υπάρχει αυξημένο ενδεχόμενο οι τράπεζες να υιοθετήσουν τακτικές μηδενικής ανοχής στο
κίνδυνο δημιουργώντας άκρως συντηρητικά χαρτοφυλάκια Συγκεκριμένα, ο διατραπεζικός
δανεισμός θα γίνει δυσκολότερος, τα επιτόκια των καταθέσεων θα α νέβουν καθώς και τα
περιθώρια στις χορηγήσεις.
Επίσης λόγω του γεγονότος ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την
Ελληνική οικονομία,

η οποία βρίσκεται σε πολύ

χαμηλά

επίπεδα επενδυτικής

δραστηριότητας και σε άμεση εξάρτηση από τον εξωτερικό δανεισμό, είναι δεδομένο ότι
θα επηρεαστεί από το καινούργιο κατεστημένο που έχει επιβληθεί. Έντονες είναι οι
πιέσεις από εκπρόσωπους της τρόικας (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή για
κεφαλαιακή ενίσχυση και σταδιακή απεξάρτηση από την ΕΚΤ. Τέλος η αναμενόμενη
22

επιδείνωση της οικονομίας θα αυξήσει τις επισφάλειες και ως εκ τούτου τις πιέσεις στις
τράπεζες για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 9.
Αν και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος είναι ελάχιστα εκτεθειμένος σε κινδύνους που
σχετίζονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική αναταραχή, ειδικά για τις μετοχές του
τραπεζικού κλάδου, η μειωμένη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνων, οι
ρευστοποιήσεις

επενδυτών

του

εξωτερικού

εν

μέσω

κορύφωσης

της

διεθνούς

χρηματοπιστωτικής κρίσης και η υποχώρηση της κερδοφορίας είχαν ως αποτέλεσμα οι
τράπεζες να είναι ιδιαίτερα αυστηρές κατά τη χορήγηση καταναλωτικών και στεγαστικών
δανείων με στόχο τη σταδιακή βελτίωση του χαρτοφυλακίου των δανείων τους προς τα
νοικοκυριά.
Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, η πρόκληση για το τραπεζικό μας σύστημα έχει τρεις
πτυχές:
Να συνεχίσει να παραμένει σταθερό, με ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας και επαρκή ρευστότητα.
Να βοηθά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που
έχει προκαλέσει η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και η οποία θα
συνεχιστεί.
Να διοχετεύσει την ιδιωτική αποταμίευση στις πιο αποδοτικές χρήσεις.
Η εφαρμογή ωστόσο των μέτρων του Ν. 3723/2008 παρ. 14 για την ενίσχυση της
ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας επέδρασε θετικά στις χρηματιστηριακές εξελίξεις
του τραπεζικού κλάδου. Το Μάρτιο του 2009, ο τραπεζικός δείκτης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ανέκοψε την έντονα πτωτική πορεία και κινήθηκε ανοδικά, από τις 1.541,5
μονάδες τον ίδιο μήνα στις 3.622,6 το μήνα Οκτώβριο, εμφανίζοντας καλύτερες επιδόσεις
σε σχέση με το Γενικό Δείκτη, ο οποίος, από 1.684,4 μονάδες αυξήθηκε σε 2.682,2, την
ίδια χρονική περίοδο.
Οι τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, παρά τη μειωμένη κερδοφορία τους και
τις ρευστοποιήσεις που προέκυψαν ύστερα από ανησυχίες των επενδυτών για τις
ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας στον
τραπεζικό κλάδο, ήταν αυξημένες κατά 40,1% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2008.
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Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται το τρα πεζικό
σύστημα τόσο από τις πιέσεις που ασκούνται από εξωγενείς παράγοντες όσο και από την
οικονομική ύφεση στην οποία έχει βυθιστεί η ελληνική οικονομία.
2.4.1 Οι επιπτώσεις των αλλαγών της Βασιλείας στις ΜΜΕ
Οι τράπεζες αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ σε
Πανευρωπαϊκό,

αλλά

και

Παγκόσμιο

επίπεδο.

Δεδομένου

ότι

η

δανειοδοτική

δραστηριότητα των τραπεζών βρίσκεται σε ένα στάδιο σημαντικού μετασχηματισμού,
εξαιτίας της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ, οι ΜΜΕ αντιμε τωπίζουν
μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες συναλλάσσονται με αυτές ως πελάτες που
ζητούν πίστωση.
Οι νέες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, συνοδευμένες από διαρθρωτικές αλλαγές, όπως οι
υψηλότερες προσδοκίες των μετόχων, η ένταση του ανταγωνισμο ύ και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, η οικονομική ύφεση και η αύξηση των προβλέψεων για ζημίες λόγω δανείων,
έχουν στρέψει την προσοχή των τραπεζών στη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων
και στην κεφαλαιακή επάρκειά τους όσον αφορά τους κινδύνους αυτούς. Σ αν συνέπεια
αυτών των εξελίξεων αναμένεται να μεταβληθεί τόσο η αξιολόγηση των αιτημάτων των
επιχειρήσεων για δανεισμό, όσο και η έγκριση και εκταμίευση των πιστώσεων.
Οι ΜΜΕ που θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου εσωτερική οργάνωση και υποδομές θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν με ταχύτητα και ακρίβεια στα αιτήματα των Τραπεζών,
αφενός εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους (μικρότερος αριθμός και λιγότερες ώρες
απασχολούμενου προσωπικού σε χειρονακτική εργασία σύνθετων υπολογισμών, κλπ.) και
αφετέρου επιτυγχάνοντας καλύτερη αξιολόγηση από τις Τράπεζες με αποτέλεσμα
μικρότερο κόστος κτήσης δανειακών κεφαλαίων, ώστε να επιτυγχάνουν πρόσβαση σε
κεφάλαια χαμηλότερου κόστους για τη λειτουργία τους και την υλοποίηση των
επενδυτικών τους σχεδίων.
Συμπερασματικά,

θα

λέγαμε

ότι

στο

νέο

χρηματοοικονομικό

περιβάλλον

που

διαμορφώνεται με την εφαρμογή της Συνθήκης της Βασιλείας IIΙ, τόσο οι Τράπεζες, όσο
και οι ΜΜΕ καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα και με αποτελεσματικότητα, εάν
επιθυμούν οι πρώτες να διατηρήσουν και να διευρύνουν την πελατεία τους και οι ΜΜΕ να
ωφεληθούν εξασφαλίζοντας χαμηλότερο κόστος απόκτησης δανειακών κεφαλαίων.
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Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός με την υιοθέτηση σύγχρονων, εξειδικευμένων προϊόντων
πληροφορικής και η επιμόρφωση των στελεχών των επιχειρήσεων με τις ν έες απαιτήσεις
για τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών προγραμμάτων, θα αποτελέσουν τα βασικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των
σχέσεων τους με τις Τράπεζες.

2.4.2 Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Στην Ελλάδα σταθμός θεωρείται το έτος 1990 το οποίο χαρακτηρίζεται από την
απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, με αποτέλεσμα την πιστωτική επέκταση προς
τον ιδιωτικό τομέα δηλαδή, σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με την μορφή των χορηγήσεων
δανείων και πιστώσεων αντίστοιχα και την αύξηση των τοποθετήσεων σε δανειακούς
τίτλους. Στη δεκαετία του 2000 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπερδιπλασίασε το
σύνολο του ενεργητικού του.
Τα δάνεια που παρείχαν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, αποτέλεσαν έναν από τους
βασικούς συνεργάτες του Δημοσίου και των επιχειρήσεων οι οποίοι υλοποιούν το νέο
θεσμό των Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
Τα στεγαστικά δάνεια προς τα νοικοκυριά, οδήγησαν στην άνθηση της οικοδομικής
δραστηριότητας, και έδωσαν τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδ ες νοικοκυριά να
αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη, με επιτόκια, όπου λόγω της χρηματοοικονομικής σύγκλησης
δεν διαφέρουν καθόλου από εκείνα των άλλων πιο ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επίσης οι τράπεζες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση ε πενδυτικών σχεδίων
που ενισχύονται από τον αναπτυξιακό νόμο και μεσολαβούν ως τελικοί δικαιούχοι στην
εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων τους προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Οι τραπεζικοί όμιλοι, μέσω της διασυνοριακής δραστηριοποίησής τους, γίνονται ακόμη
πιο δυνατοί και ανταγωνιστικοί με άμεσες θετικές επιπτώσεις που συνέβαλλαν στην
προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό, προσπαθώντας για τη διασφάλιση των
συνθηκών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη συνεχή ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας της χώρας.
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Βέβαια η δομή και η λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία
χρόνια επηρεάστηκε από το ρυθμιστικό και το εποπτικό πλαίσιο του συστήματος, τις
συγχωνεύσεις και εξαγορές και την παρουσία ξένων τραπεζών, με αποτέλεσμα την αύξηση
του ανταγωνισμού και σε πολλές περιπτώσεις τη μείωση του περιθωρίου κέρδους.
Ένα εύρωστο και σταθερό τραπεζικό σύστημα αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή
συνθήκη για την αναπτυξιακή διαδικασία, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν
διαρθρωτικές

αδυναμίες,

οι

οποίες

εμποδίζουν

τη

μεγαλύτερη

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.
2.4.3 Βαθμός χρέωσης των Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών
Για να ολοκληρώσουμε την εικόνα μας γύρω από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, θα
πρέπει να δούμε και τις δυνατότητες δανεισμού της Ελληνικής κοινωνίας.
Ένας αποδεκτός δείκτης προσδιορισμού της τάσης δανεισμού των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων μιας χώρας είναι ο λόγος των συνολικών πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προς το ΑΕΠ της χώρας αυτής. Όπω ς προκύπτει από τα
τελευταία δημοσιευμένα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο λόγος αυτός για την Ελλάδα κατά το 2009 από
τους χαμηλότερους μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ -27) και της
ευρωζώνης (ΕΕ-15).
Στην Ελλάδα, ο λόγος που αφορά την κατηγορία στεγαστικών δανείων έναντι του ΑΕΠ,
εμφανίζεται

σημαντικά

χαμηλότερος,

έναντι

των

αντίστοιχων

μέσων

όρων

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, ενώ αντίθετη τάση παρατηρείται στο λόγο των
λοιπών δανείων προς νοικοκυριά έναντι του ΑΕΠ
Συμπερασματικά, το 2009 στην Ελλάδα, ο λόγος των συνολικών πιστώσεων, αλλά και
επιμέρους, των στεγαστικών δανείων προς το ΑΕΠ εξακολουθούσε να είναι σημαντικά
χαμηλότερος σε σχέση με τους αντίστοιχους λόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην
ευρωζώνη στο τέλος του 2008. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στις συνολικές
πιστώσεις περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των δανείων και τα τιτλοποιημένα δάνεια.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την τραπεζική χρη ματοδότηση των
εγχώριων

επιχειρήσεων

χρηματοδότησης

προς

και
το

νοικοκυριών,

σύνολο

των

ο

ετήσιος

εγχώριων

ρυθμός

επιχειρήσεων

της
και

συνολικής
νοικοκυριών

παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση τον Απρίλιο του 2010 και διαμορφώθηκε σε 3,2%
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από 3,5% το Μάρτιο του 2010, 4,2% το Δεκέμβριο του 2009 και 15,9% το Δεκέμβριο του
2008. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται από την πλευρά των τραπεζών στους αυστηρότερους
όρους και κριτήρια χρηματοδότησης τα οποία επέβαλλαν, ενώ από την πλευρά της
ζήτησης (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) υπήρξε επιφυλακτικότητα προς την ανάληψη νέων
επενδύσεων.
2.4.4 Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οι ελληνικές τράπεζες αντιλαμβανόμενες πλήρως τις σημερινές δύσκολες συνθήκες μέσα
στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες και οι Μικρομεσαί ες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) και αναγνωρίζοντας την καταλυτική τους σημασία για την ελληνική οικονομία,
έλαβαν μέτρα στήριξής τους αναβαθμίζοντας το πλέγμα των υπηρεσιών, των παρεχόμενων
προϊόντων και των διευκολύνσεων που απευθύνονται σε αυτές. Τα μέτρα. Η συνέχ ιση της
χρηματοδότησης των επαγγελματιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η λήψη επιπλέον
μέτρων για την αντιμετώπιση των ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις από τα επεισόδια
του Δεκεμβρίου του 2008, η ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ μέσω των
προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η αναστολή των
προγραμμάτων πλειστηριασμών 10.
Όπως προκύπτει από στοιχεία που συνέλεξε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών από τις
τράπεζες-μέλη της για το χρονικό διάστημα από το 2008 έως και το 2010- τα ποσοστά
εγκρίσεων των αιτήσεων των επιχειρήσεων για δάνεια, είναι γενικά υψηλά, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις στις οποίες η έγκριση των δανείων παραλληλίζεται και με ενισχύσεις μέσω
άλλων προγραμμάτων που εξυπηρετούν ανάλογους αναπτυξιακούς σκοπούς (π.χ.
ΤΕΜΠΜΕ, Υπηρεσίες Διαχείρισης ΚΠΣ, κ.λπ.). Από τους φορείς μάλιστα που
διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά, οι διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων που
διεκπεραιώνονται από τις τράπεζες, φαίνεται ότι είναι απρόσκοπτες.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι, μεταξύ των τομέων οικονομικής
δραστηριότητας οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα δανειοδότησης, τις πρώτες θέσεις
καταλαμβάνουν δραστηριότητες του τομέα υπηρεσιών (τουρισμός, εμπόριο κ.λπ.).
Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα με στόχο τη
10

http://www.naftemporiki.gr/finance/tag/354/mikromesaies-epixeiriseis
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διευκόλυνση των επιχειρήσεων, αυτό που παραμένει κρίσιμο για την ενίσχυση και
διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην τραπεζική χρηματοδότηση με καλύτερους όρους
είναι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να παρακολουθούν συστηματικά τις
παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν την πιστοληπτική τους ικανότητα, να διαχειρίζονται
αποτελεσματικότερα και με δυναμική προοπτική την πιστοληπτική τους ικανότητα, να
παρέχουν έγκαιρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση στην τράπεζά τους κατά τη διαδικασία
αίτησης χορήγησης δανείου, και κατανοήσουν ότι επιβραβεύεται η συνέπεια στην
εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, δεδομένου ότι οι μειωμένες σε αυτές τις
περιπτώσεις κεφαλαιακές απαιτήσεις της δανειοδοτούσας τράπεζας οδηγούν σε καλύτερη
τιμολόγηση των συνεπών επιχειρήσεων.
2.4.5 Το Τραπεζικό Σύστημα και οι Ευρωπαϊκές Επιδοτήσεις
Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης, η μεγέθυνση των
δημόσιων και η μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση ουσιαστικών ιδιωτικών επενδύσεων.
Βάση του Ν 3614/2007 ο οποίος αναφέρεται στον έλεγχο και την εφαρμογή των
αναπτυξιακών παρεμβάσεων και προκρίνει για την υλοποίηση των δράσεων την
ενεργοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως ενδιάμεσους φορείς διαχείρι σης
πράξεων των κρατικών ενισχύσεων. Βασικός στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών
και η επιτάχυνση της απορρόφησής ώστε με την απλούστευση του συστήματος
διαχείρισης και των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων επενδυτών, να
δύναται απευθείας ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να συμπληρώνει και να υποβάλλει τη
σχετική αίτηση με την επενδυτική του πρόταση στο υποκατάστημα της Τράπεζας με την
οποία συνεργάζεται. Τα πιστωτικά ιδρύματα με τη σειρά τους συμβουλεύουν τον
υποψήφιο επενδυτή για τη σωστή συμπλήρωση των επενδυτικών προτάσεων και στη
συνέχεια παραλαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια και τα προ αξιολογούν. Την τελική
απόφαση επί της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων την παίρνει η εκάστοτε
αρμόδια ΔΙΣΑ της Περιφέρειας, η οποία έχει οριστεί και τελ ικός δικαιούχος των σχετικών
δράσεων. Στη συνέχεια τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης
των επενδύσεων και είναι αρμόδια και για τη διενέργεια των ελέγχων που πιστοποιούν την
υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδ υσης, καθώς και για την
καταβολή της ενίσχυσης στους επενδυτές.
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Ευεργετικά ως προς τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας λειτουργεί το γεγονός ότι η
Επιτροπή επιτρέπει για τα επόμενα λίγα χρόνια δραστική μείωση έως και μηδενισμό της
εθνικής μας συμμετοχής.
Είναι εμφανές ότι το ΕΣΠΑ θα είναι ο μοχλός για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης
βαθιάς ύφεσης, όμως προκειμένου να έχει μια έγκαιρη και αποτελεσματική συμβολή, έχει
ανάγκη από μια γενναία χρηματοδοτική μόχλευση πολύ πέραν των δυνατοτήτων της
κοινοτικής και εθνικής δημόσιας συμμετοχής. Η Χρηματοδοτική μόχλευση που εκ των
πραγμάτων πλέον παραπέμπει στις Συμβάσεις

Παραχώρησης

ή στις γενικότερα

αποκαλούμενες Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), πλέον η
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση της κάλυψης του ελλείμματος στην
οικονομία φαίνεται όχι μόνο χρήσιμη, αλλά ιδιαίτερη για τη συγκεκριμένη συγκυρία και
αναγκαία.
Είναι εμφανές πλέον ότι οδηγούμαστε σε σημαντικές, αναγκαίες και ορισμένες εξ αυτών
χρονοβόρες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο
και στην οικονομία, όπου η κεντρική ιδέα της μεταρρύθμισης είναι ο μετασχηματισμός,
του ιδιωτικού τομέα από παραγωγού δημόσιας περιουσίας (developer) σε κατά
παραχώρηση λειτουργό και φορέα εκμετάλλευσης (operator) δημόσιων υποδομών κοινής
ωφέλειας και του δημόσιου τομέα από αγοραστή δημόσιων παγίων (assets), που
επεκτεινόμενο οφείλει να αξιοποιήσει, να λειτουργήσει και να συντηρήσει, συνήθως
ανεπιτυχώς, σε προμηθευόμενο υπηρεσίες (services) δημόσιας υποδομής πρ ος όφελος των
πολιτών υπό προκαθορισμένες συνθήκες, προδιαγραφές και ρήτρες απόδοσης.
Η μείζων όμως διαρθρωτική αλλαγή πραγματοποιείται στην εθνική οικονομία και
ιδιαίτερα στις αγορές των υπηρεσιών. Η εταιρική διαχείριση της λειτουργίας και
εκμετάλλευσης των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών ανοίγει πλέον νέες αγορές με
σημαντική προσφορά χρήσιμων θέσεων εργασίας.
2.4.6 Ελληνική πραγματικότητα
Η Ελλάδα ξεκίνησε τη διαδικασία ανασυγκρότησή της, μετά τον πόλεμο, με αρκετή
καθυστέρηση και η προσπάθεια για τη δημιουργία γενικευμένου κράτους πρόνοιας έγινε
κυρίως στη δεκαετία του 1980, η περίοδος αυτή συμπίπτει με την είσοδο της χώρας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Παρότι η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ στον εμπορικό κλάδο υπάρχει από το 1961 το
ποσοστό του εμπορίου ως προς την ελληνική παραγωγή παραμένει πολύ χαμηλό και σε
αντίθεση με την πολιτική άλλων κρατών-μελών η Ελλάδα δεν κατάφερε να επωφεληθεί
πλήρως από τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που παρείχε η ένταξή της στην ΕΕ.
Κατά το χρονικό διάστημα 1981 – 1985 οι καθαρές εισπράξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ
αυξήθηκαν και από 0,5% το 1981 στο 3,1% το 1985, το σύνολο των εξαγωγών αυξήθηκε
το 1985 στο 18,8% έναντι 3,8% του πρώτου χρόνου .Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι ο δασμολογικός αφοπλισμός με τα υπόλοιπα κράτη -μέλη που συνεπαγόταν η σύνδεση
και η ένταξη στην ΕΟΚ, προκάλεσε δραματική επιδείνωση της εισαγωγικής διείσδυσης.
Η Ελληνική οικονομία κατά τα διάρκεια της δεκαετίας του 1980 παρουσίασε ανάπτυξη με
μέσο ρυθμό 0,7% έναντι 2,4% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, με απ οτέλεσμα να υπάρξει
απόκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος από το μέσο εισόδημα των υπολοίπων χωρών
της ΕΕ-15 (σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής Δύναμης). Με την εφαρμογή του ΚΠΣ
κατά την περίοδο 1989-1993 υπήρξε μια υπολογιζόμενη θετική επίπτωση στο ΑΕΠ κατά
2% παρόλα αυτά η Ελλάδα παρουσίασε σχετικά αργό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομικής
δραστηριότητας και σημείωσε μικρή πρόοδο σε όρους πραγματικής σύγκλισης
Ήδη από τη δεκαετία του 1990 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εξακολουθούσε να ήταν
το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξυπηρέτησή του απορροφούσε γύρω στο
5% του ΑΕΠ ετησίως, ενώ στη δεκαετία του 2000 η οικονομία οδηγήθηκε σε αρκετά
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Παρά την ταχεία ανάπτυξη των πρόσφατων ετών, όμως, το επίπεδο του κατά κεφαλήν
προϊόντος της Ελλάδας σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής Δύναμης εξακολουθεί να
υπολείπεται των προηγμένων χωρών της ΕΕ. Η ανεργία αυξήθηκε από 7,1% τη δεκαετία
1981 – 1990 σε 10% τη δεκαετία 1991 – 2000 για να αγγίξει το 11% το στη δεκαετία του
2000.
O πληθωρισμός από 19,1% τη δεκαετία του 1980 μειώθηκε σε 9,4% την δεκαετία του
1990, όμως παρέμεινε υψηλότερος από το μέσο της ευρωζώνης και της ΕΕ -15.
Αντίστοιχα, ο ρυθμός μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕΔΚ)
παραμένει σταθερά υψηλότερος στην Ελλάδα από το μέσο όρο των χωρών στη ζώνη του
ευρώ, παρά το γεγονός ότι η διαφορά αυτή έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο χρόνια
ελλειμματικός εξωτερικός τομέας, ως αποτέλεσμα της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας, με
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αποτέλεσμα η χώρα μας να καταλαμβάνει την προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών
μελών της ΕΕ.
Παρά την ταχεία ανάπτυξη των πρόσφατων ετών, το επίπεδο του κατά κεφαλήν προϊόντος
της Ελλάδας σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής Δύναμης εξακο λουθεί να υπολείπεται
των προηγμένων χωρών της ΕΕ.
Όπως είναι γνωστό μία αύξηση των δημοσίων επενδύσεων π.χ. σε έργα υποδομής
διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις όπως και μια αύξηση των δημόσιων δαπανών
επηρεάζει θετικά τη συνολική ζήτηση και κατά συνέπεια και τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Έπειτα έχει να αντιμετωπίσει αντικρουόμενες καταστάσεις για παράδειγμα η μείωση των
δαπανών και η αύξηση των φόρων επιδρά ευεργετικά στο δημοσιονομικό έλλειμμα και το
δημόσιο χρέος, βαθαίνει όμως την ύφεση, την ανεργία κ.λπ. , όπως και η αύξηση των
δημόσιων επενδύσεων αυξάνει το δημόσιο έλλειμμα και χρέος, ενώ επιδρά ευεργετικά
στην ανάπτυξη και την απασχόληση.
Στην Ελλάδα αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν οικογενειακό χαρακτήρα με
αποτέλεσμα σημαντικές θέσεις να κατέχονται από μη καταρτισμένα άτομα σε βασικά
θέματα όπως πληροφορική, διοίκηση κ.τ.λ.. Η κακή οργάνωση, η έλλειψη διαφήμισης και
η πλημμελής γνώση των σύγχρονων μεθόδων εμπορίας καθιστούν ευάλωτες τις μικρές και
μεσαίες μονάδες μπροστά στις μεγάλες και σύγχρονες εταιρείες και κατ΄ επέκταση το
εσωτερικό, εισαγωγικό – εξαγωγικό εμπόριο. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι οι μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε εθνικό επίπεδο
και λίγες σχετικά ΜΜΕ να δραστηριοποιούνται στο εσωτερικ ό της ΕΕ.
Η Ελλάδα καταλαμβάνει, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, την 96η θέση μεταξύ 181
κρατών συνολικά όσον αφορά τη σχετική ευκολία έναρξης και συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητα.
Επίσης αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα, το μέσο χρονικό
διάστημα που απαιτείται για την περαίωση δικαστικών υποθέσεων για τραπεζικές
απαιτήσεις από επισφαλή δάνεια είναι αισθητά μεγαλύτερο από ότι σε άλλα κράτη μέλη
της ευρωζώνης, αυξημένο αντίστοιχα είναι και το κόστος της σχετικής διαδικασίας .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

OIKONOΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ

3.1 Αρχή κρίσης
Η κρίση που διανύουμε ξεκίνησε από μια περίοδο αυξημένων συναλλαγών, οι οποίες στο
τέλος προκάλεσαν το σπάσιμο της κερδοσκοπικής φούσκας. Οι κερδοσκοπικές κρίσεις
πάντα ακολουθούν την ίδια σχεδόν πορεία. Στην αρχή, η προσδοκώμενη αξία ενός
προϊόντος έχει αυξανόμενο ρυθμό, προκαλώντας και την αύξηση της ζήτησης γι' αυτό,
καθώς όλοι θα επιθυμούν την απόκτησή του. Όσοι δεν έχουν πια κεφάλαιο για να
αγοράσουν το προϊόν, προχωρούν στον δανεισμό. Λόγω αυτού του γεγονότος αλλά και της
αυξημένης ζήτησης, η τιμές συνεχίζουν την ανοδική πορεία. Όταν η αυξητική τάση
εξαντληθεί, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν νέοι αγοραστές για τα προϊόντα αυτά.
Οι αρχικοί επενδυτές επιθυμούν τώρα να πουλήσουν το μερίδιό τους, όμως εξαιτίας της
μειωμένης ζήτησης αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Η προσδοκώμενη αξία τους πλέον
μειώνεται σημαντικά επιφέροντας μόνο ζημίες στον κάτοχό τους. Η μείωση της τιμής τους
είναι αναμενόμενη και δεδομένη πλέον Με αυτόν τον τρόπο η κερδοσκοπική κρίση μπορεί
να επηρεάσει το σύνολο της οικονομίας 1.

3.2 Αναδρομή προηγούμενων κρίσεων.

Η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πληγεί αρκετές φορές από διάφορες κρίσεις. Η
καθεμία είχε διαφορετική ένταση όμως όλες απείλησαν την ισορροπία. Η κρίση του 2008

1

http://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_κρίση_χρέους_2010-σήμερα
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υπήρξε και είναι η σημαντικότερη των τελευταίων είκοσι χρόνων διότι ήταν η μοναδική
που χάλασε την ισορροπία της παγκόσμιας οικονομίας. Κατά το παρελθόν χρονολογικά
παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες κρίσεις που πέρασε η οικονομία.

Το Κραχ του 1929
Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 (αγγλικά: The Great Depression) ήταν μια
κατάσταση διεθνούς οικονομικής ύφεσης που διήρκησε από ένα μέχρι δέκα χρόνια σε
διάφορες χώρες του κόσμου. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση της
σύγχρονης ιστορίας και χρησιμοποιείται τον 21 ο αιώνα ως παράδειγμα για το πόσο
οδυνηρή μπορεί να είναι μια οικονομική καταστροφή. Η "Μεγάλη Ύφεση", όπως
χαρακτηρίστηκε στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτές προκλήθηκε μετά από το
χρηματιστηριακό κραχ στις 29 Οκτωβρίου του 1929, γνωστό ως η Μαύρη Τρίτη. Το τέρμα
της κρίσης στις ΗΠΑ ταυτίστηκε με το έναυσμα της πολεμικής οικονομίας του 2ου
παγκοσμίου πολέμου, γύρω στο 1939.
Η πολιτική τους ζωή πέρασε αναταραχές, εξωθώντας την ιδεολογία στα άκρα. Σε ορισμένα
κράτη, οι απελπισμένοι πολίτες στράφηκαν προς δημαγωγούς εθνικιστές, όπως τον
Αδόλφο Χίτλερ, με αποτέλεσμα την έναρξη του 2ου παγκοσμίου πολέμου.
Όπως ήταν αναμενόμενο, τις επιπτώσεις της κρίσης δεν απέφυγε ούτε η Ελλάδα. Το
Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε επ' αόριστον και τα αποθέματα της Τράπεζας της
Ελλάδος σε συνάλλαγμα και χρυσό εξανεμίστηκαν λόγω της κερδοσκοπίας. Ακολούθησε η
μείωση των εισαγωγών και η διαμόρφωση μιας συναλλαγματικής πολιτικής ιδιαίτερα
προστατευτικής με έντονο τον κρατικό παρεμβατισμό. Την υποτίμηση του εθ νικού
νομίσματος συνόδευσε η επιβολή καθεστώτος αναγκαστικής κυκλοφορίας της δραχμής,
κατάργησης της αγοράς συναλλάγματος και αναστολής πληρωμής χρεολυσίων και τόκων
για το σύνολο των κρατικών δανείων. Ενδεικτικό του αντίκτυπου της κρίσης είναι ότι η
αμερικανική οικονομία χρειάστηκε μια δεκαετία για να συνέλθει. Λυτρωτικά λειτούργησε
ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, καθώς οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες εκμηδένισαν την
ανεργία και εκτόξευσαν την ανάπτυξη.

Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970
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Μετά τον πόλεμο οι περισσότερες οικονομίες γεύτηκαν τη μακρύτερη περίοδο ανάπτυξης
στην ιστορία των κοινωνιών της αγοράς. Από το 1950 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του
'70 οι οικονομίες αναπτύσσονταν με χαμηλά ποσοστά ανεργίας και πληθωρισμού.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 έκαναν την εμφάνισή τους δύο πετρελαϊκές
κρίσεις. Αυτές έφεραν στο προσκήνιο το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή τη
συνύπαρξη πληθωρισμού και αυξημένης ανεργίας. Ως επίσημη ημερομηνία έναρξης της
πρώτης κρίσης καταγράφεται η 17η Οκτωβρίου του 1973, όταν τα μέλη του OAPEC
(Οργανισμού Αραβικών Χωρών - Εξαγωγέων Πετρελαίου Οργανισμού Αραβικών
Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών) ανακοίνωσαν ότι δεν θα προμήθευαν πλέον με πετρέλαιο
τις χώρες που υποστήριξαν το Ισραήλ στη διαμάχη του με τη Συρία και την Αίγυπτο. Σε
αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνονταν οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι τους στη Δυτική Ευρώπη και η
Ιαπωνία.
Η «Μαύρη Δευτέρα» του 1987
Από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και σχεδόν μία δεκαετία μετά την τελευταία κρίση
παρατηρήθηκε μία σημαντική οικονομική ανάκαμψη. Οι οικονομίες αναπτύχθηκαν και
πάλι, ο πληθωρισμός υποχώρησε και τα χρηματιστήρια έζησαν μεγάλες δόξες. Η ταχύτατη
πτώση των μετοχών που ακολούθησε, τον Οκτώβριο του '87, έφερε μνήμες από τον
Οκτώβριο του '29. Τη Δευτέρα l9 Οκτωβρίου του l987 ο δείκτης Dow Jones έχασε το 22%
της αξίας του μέσα σε λίγες ώρες, δίνοντας το έναυσμα για ένα μαζικό ξεπούλημα
μετοχών στην Ευρώπη και την Ιαπωνία 2.
Τα αίτια της κρίσης προκύπτει ότι ήταν οικονομικό-πολιτικά. Τα στοιχεία για το εμπορικό
έλλειμμα των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο ήταν δυσμενή. Παράλληλα, οι εξελίξεις στο πολιτικό
σκηνικό ήταν αρνητικές, καθώς ο πρόεδρος Reagan δεν ήταν σε θέση, για λόγους υγείας,
να ελέγχει την κατάσταση στις ΗΠΑ και η κρίση στον Περσικό Κόλπο κλιμακωνόταν.
Όσον αφορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατηρήθηκε πρωτοφανής πτώση των τιμών
των μετοχών, ενώ έμεινε κλειστό από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου του l987.
Ωστόσο, ακόμα και όταν άνοιξε, η πτώση εξακολούθησε να είναι σημαντική και η
προσφορά καταιγιστική. Η απογοήτευση ήταν διάχυτη στους επενδυτές. Ο τότε
πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου, κατηγορούσε τις ΗΠΑ για την κρίση και στη Βουλή
οι κατηγορίες εκτοξεύονταν κατά πάντων.
2

http://oikonomia24.blogspot.gr/2011/07/19-1987.html
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Βέβαια, αυτή τη φορά ο αντίκτυπος της κρίσης δεν ήταν τόσο δραματικός όσο το l929. Η
αμερικανική οικονομία ήταν πλέον πιο ισχυρή και ανθεκτική σε τέτοιου είδους
«χτυπήματα». Επιπλέον, η επέμβαση της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας των
ΗΠΑ, με τη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ρευστού στην αγορά, υπήρξε καθοριστική. Με
αυτόν τον τρόπο επωφελήθηκαν οι τράπεζες, μείωσαν τα επιτόκια και έδωσαν σημαντικά
δάνεια στις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι η εν λόγω
κρίση σήμανε τη νέα μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε την
περίοδο l989-l992 στην παγκόσμια οικονομία.
Η κρίση της τεκίλας το l994
Η μείωση της ζήτησης της τεκίλας οδήγησε σε κρίση το σύστημα σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ μεξικάνικου πέσος και αμερικάνικου δολαρίου, με
αποτέλεσμα τη σημαντική υποτίμηση του πρώτου. Η συναλλαγματική αυτή κρίση έθεσε σε
κίνδυνο τις μεξικάνικες τράπεζες, οι οποίες παρουσίασαν ιδιαιτέρως υψηλές ζημιές. Η
κρίση της μεξικανικής τραπεζικής αγοράς με την σειρά της επηρέασε το τραπεζικό
σύστημα της Αργεντινής, με αποτέλεσμα τη μείωση των καταθέσεων αυτού κατά l8%
μέχρι το l995.
Η κρίση του l995
Η τράπεζα Meridien BIAO με έδρα στο Λουξεμβούργο αποφάσισε τη μεταφορά
σημαντικού ύψους κεφαλαίων προς τα υποκαταστήματα της στις Μπαχάμες. Η μεταφορά
αυτή επέφερε σημαντική μείωση στη ρευστότητα της τραπεζικής αγοράς των χωρών που
δραστηριοποιούταν η τράπεζα, εφόσον αποφασίστηκε το κλείσιμο των υποκαταστημάτων
της στη Ζάμπια, στην Κένυα και τη Σουαζιλάνδη. Η αναστάτωση αυτή μεταφέρθηκε και
σε άλλες χώρες της Αφρικής, όπως είναι το Καμερούν.
Η κρίση του l997 στις ασιατικές αγορές
Οι επενδύσεις που προσέλκυαν έφταναν στο ήμισυ των συνολικών επενδύσεων σε
αναπτυσσόμενες χώρες. Ιαπωνικές τράπεζες και αμερικανικοί οργανισμοί επένδυσαν σε
αυτές, χωρίς να ανησυχούν για τα κέρδη τους, καθώς τα τοπικά νομίσματα ήταν
προσκολλημένα στο δολάριο. Ωστόσο, ο ξέφρενος ρυθμός των επενδύσεων και τα
ελλείμματα στον προϋπολογισμό των ασιατικών χωρών είχαν ως αποτέλεσμα να μην
μπορούν να συγκρατήσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία με το δολάριο. Με την
εγκατάλειψη της εν λόγω ισοτιμίας ακολούθησε ραγδαία πτώση στα χρηματιστήρια και
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στις τιμές των οικοδομικών επιχειρήσεων που ανθούσαν μέχρι τότε. Ενδεικτικό είναι ότι
το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 64% κατά την περίοδο 1997 -1998.
Αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας 16 Ταϊλανδέζικων χρηματοοικο νομικών
εταιριών. Η απόφαση αυτή μείωσε σε μεγάλο βαθμό την εισροή ξένων κεφαλαίων στις
χώρες της ευρύτερης ασιατικής περιοχής, η οποία μέχρι τότε αν και ήταν αθρόα δεν
αξιοποιούνταν αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα αυτή έγινε πλέον εμφανής και οι
ξένοι επενδυτές προχώρησαν σε απόσυρση των κεφαλαίων τους, με αποτέλεσμα την κρίση
που ταλάνισε την ασιατική οικονομία μέχρι το 2000. Στις βασικότερες συνέπειες αυτής
της κρίσης είναι οι σημαντικές υποτιμήσεις των νομισμάτων της Κορέας, της Ινδονησίας,
της Μαλαισίας και άλλων χωρών, καθώς και σημαντικές απώλειες στις εθνικές
χρηματοοικονομικές αγορές και το παγκόσμιο εμπόριο.
Η κρίση του 1998
Η ανακοίνωση περί αδυναμίας πληρωμής του δημόσιου χρέους εκ μέρους της Ρωσίας
οδήγησε σε πτώχευση εκατοντάδων ιδιωτικών τραπεζών και στο ξέσπασμα μίας ακόμα
τραπεζικής κρίσης στην αγορά της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κρίση
αυτή αποτέλεσε και την αιτία των κρίσεων που παρατηρήθηκαν σε Αργε ντινή, Βραζιλία
και Ισημερινό, καθώς και την αιτία της πτώχευσης ενός από τα με γαλύτερα αμερικάνικα
Hedge Funds, του Long Term Capital Management.
Η «φούσκα» των μετοχών υψηλής τεχνολογίας
Στα τέλη της δεκαετίας του '90, οι εταιρείες του internet βρέθηκαν στο απόγειο τους. Η
τάση για επένδυση σε μετοχές υψηλής τεχνολογίας ήταν γενικευμένη. Το φαινόμενο
κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2000, όταν η AOL εξαγόρασε με το αστρονομικό ποσό
των 200 δισ. δολαρίων τον όμιλο Time Warner. Το Μάρτιο του 2000 ο δείκτης μετ οχών
υψηλής τεχνολογίας Nasdaq έφτασε το ιστορικό του υψηλό άνω των 5.000 μονάδων. Η
φούσκα έσκασε, με το δείκτη Nasdaq να χάνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2002 το 78% της
αξίας του.
Η κρίση της Τουρκίας το 2000-2002
Το τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας παρουσίασε αρκετά προβλήματα. Συγκεκριμένα, η
ανάγκη στήριξης των μεγάλων δημόσιων τραπεζών και αποζημίωσης των καταθετών των
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ιδιωτικών τραπεζών που απέτυχαν ανάγκασε την κυβέρνηση να αυξήσει το ήδη μεγάλο
δημόσιο χρέος.
Η κρίση της Αργεντινής το 200l
Μετά το l994, η Αργεντινή δοκιμάζεται και πάλι με μια νέα κρίση. Αυτή τη φορά ήταν το
δικό της νόμισμα που θεωρήθηκε υπερτιμημένο, με αποτέλεσμα να ασκηθούν υψηλές
πιέσεις στις αγορές, να καταρρεύσει το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
και το βάρος του δημόσιου εξωτερικού χρέους να αποσταθεροποιηθεί. Οι πολίτες της
χώρες προχώρησαν σε μαζικές αναλήψεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της ρευστότητας της
αγοράς και την κρατική ανακοίνωση περί αδυναμίας πληρωμής του δημόσιου χρέους.
Μέχρι το τέλος του 2002, το τραπεζικό σύστημα είχε απολέσει περισσότερο από το 66%
των συνολικών του καταθέσεων. Ταυτόχρονα, όμως, και το τραπεζικό σύστημα της
γειτονικής Ουρουγουάης απώλεσε το 54% των συνολικών του καταθέσεων, καθότι
αρκετοί Αργεντινοί που είχαν τοποθετήσει τα κεφάλαιά τους σε αυτό τα απέσυραν. Η
μείωση της ρευστότητας των τραπεζών και στη γειτονική χώρα οδήγησε και αυτήν σε
κρίση συναλλάγματος.
2007: Η κρίση των Subprimes
Στις αρχές του καλοκαιριού του 2007 οι ΗΠΑ είδαν για άλλη μια φορά την οικονομία τους
να συρρικνώνεται. Μία νέα λέξη άρχισε να απασχολεί όσους ασχολούνται με τα
οικονομικά: τα subprimes δάνεια. Πρόκειται για στεγαστικά δάνεια που χρηματοδοτούν
πέραν του l00% της αξίας του ακινήτου, καθώς επίσης και δάνεια με υψηλότερο επιτόκιο
σε μη φερέγγυους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι χορηγούνταν σε δανειολήπτες με
μεγάλη πιθανότητα να μην μπορέσουν να τα αποπληρώσουν, είτε γιατί έχουν χαμηλό
εισόδημα, είτε γιατί δεν έχουν μόνιμη εργασία. Επιπλέον, οι τόκοι είναι εξαιρετικά υψηλοί
αλλά και

κυμαινόμενοι, δίνοντας

το

έναυσμα δημιουργίας

ενός

κερδοσκοπικού

συστήματος γύρω από αυτά. Με μόνο στόχο την επίτευξη κέρδους, τα δάνεια
χορηγήθηκαν στα αμερικανικά νοικοκυριά, χωρίς προηγουμένως οι τράπεζες να ελέγξουν
τη δυνατότητα αποπληρωμής τους. Αυτό σε συνδυασμό με την κρίση της αγοράς ακινήτων
και την πτώση των τιμών επέφερε μία γενικευμένη κρίση. Ακολούθησαν κατασχέσεις
σπιτιών και χιλιάδες εξώσεις. Η πώληση αυτών απλά επιδείνωσε την κατάσταση.
3.3. Η κατάσταση προ κρίσης
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Πριν την κρίση επικρατούσε μια θετική ατμόσφαιρα στις αγορές. Έως τις αρχές του 2007,
η παγκόσμια οικονομία λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον απεριόριστης αισιοδοξίας.
Μάλιστα, την περίοδο 2002-2007 σημειώθηκε η υψηλότερη μέση παγκόσμια ανάπτυξη
των τελευταίων 40 ετών. Οι κτηματομεσιτικές αγορές κέρδιζαν άξια . Οι τιμές πετρελαίου
με τις αυξανόμενες προοπτικές ζήτησης είχαν ανοδική πορεία. Τον Ιούλιο η τιμή του
πετρελαίου ανά βαρέλι έχε φτάσει τα 147 δολάρια. Η αύξηση στις τιμές του πετρελαίου
και η ξηρασία που προκάλεσε άνοδο στις τιμές τροφίμων προμήνησαν την κρίση.
Οι τράπεζες έβλεπαν υψηλά κέρδη από τις πιστώσεις που σχεδίαζαν να χορηγήσουν στο
κτηματομεσιτικό τομέα λόγω της ανοδικής πορείας της αγοράς αυτής. Από τις πιστώσεις
μπορούσαν να επωφεληθούν και οι πελάτες με χαμηλό εισόδημα. Όταν αυξήθηκαν οι αξίε ς
των κατοικιών, οι

ιδιοκτήτες που απέκτησαν κατοικίες με στεγαστικά δάνεια,

δανειοδοτήθηκαν περαιτέρω υποθηκεύοντας την επιπρόσθετη άξια.
Οι τράπεζες χωρίς να περιμένουν την πληρωμή των δανείων, δείχνοντας την άξια των
υποθηκευμένων κατοικιών, προωθούσαν ομόλογα στην αγορά τα όποια τους απόφεραν
νέες πήγες και τα όποια ξανά δανειοδοτούσαν. Οι αγοραστές ομολόγων τα πούλησαν στην
αγορά στους επενδυτές ως ομολόγα και μετοχές.
Οι προειδοποιήσεις για την επερχόμενη κρίση από ορισμένους αναλυτές και καθηγητές
ήταν λιγοστές. Επομένως, αναμενόμενο ήταν να μην ακουστούν και να μην δοθεί
σημασία. Μάλιστα, οι κεντρικές τράπεζες είχαν τότε επικεντρωθεί στην δραστηριότητα
των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (hedge funds), τα οποία δεν ήταν τα κυρίως ή
τα μόνα υπεύθυνα για την κρίση. Τους διέφυγε εντελώς η συμπεριφορά των επενδυτικών
τραπεζών, όπως εύκολα διαπιστώνεται από τις προ της κρίσης εκθέσεις τους για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
3.4 Επιπτώσεις της κρίσης
Η χρηματοοικονομική κρίση επηρέασε ουσιαστικά τις παγ κόσμιες αγορές και λόγω της
έλλειψης ρευστότητας έγινε εμφανής στους χρηματιστηριακούς δείκτες των ανεπτυγμένων
χωρών. Σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας όπως ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός
επλήγησαν δημιουργώντας την σμίκρυνση της αγοράς και την επικράτηση

της

ανασφάλειας σε πολλούς τομείς 3. Η αύξηση της ανεργίας και οι πληθωριστικές τάσεις που
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εμφανίζονται με ραγδαίο ρυθμό παρομοιάζει την κατάσταση με την κρίση - κραχ του 1929
που βίωσε η οικονομία της Αμερικής.
Για να λυθεί το δανειοδοτικό πρόβλημα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις για
να μην αυξηθεί η ανεργία και η στασιμότητα στις αγορές. Οι ΗΠΑ είναι γνώστες για την
φιλελεύθερη οικονομική πολιτική που ασκούν και για το λόγο αυτό οι κρατικές
παρεμβάσεις πάντα ήταν σε χαμηλά επίπεδα . Αυτό όμως άλλ αξε καθώς η κρίση δεν θα
μπορούσε να περιοριστεί χωρίς σοβαρές παρεμβάσεις. Έτσι η κρατικοποίηση μερικών
τραπεζών ήταν αναπόφευκτη για να αυξηθεί η τραπεζική ρευστότητα. Αυτό που επικρατεί
είναι ο πανικός και η απόλυτη ανασφάλεια.
Η μεγαλύτερη απώλεια των χρηματιστηρίων στην αρχή της κρίσης πραγματοποιήθηκε το
2008 και συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου. Η μέρα αυτή είναι γνωστή ως 'Μαύρη
Παρασκευή' των αγορών. Συγκεκριμένα οι δείκτες των χρηματιστηρίων κατακρημνίζονται
συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Αθήνας, όπου οι απώλειες το μεσημέρι έφτασαν το
πρωτοφανές ποσοστό μέχρι τότε το 14%. Η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι
επίσης δραματική, Φρανκφούρτη, Παρίσι και Λονδίνο αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα .
3.5 Αιτίες της κρίσης
Το γεγονός ότι η σημερινή οικονομία έχει μεγαλύτερο παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα στη
κίνηση του κεφαλαίου κάνει την κρίση πιο σοβαρή. Οι αιτίες της είναι πολλές:
Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας
Η αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (Securitization).
Η πτώση της αξίας των κατοικιών από το σπάσιμο της φούσκας των ακινήτων.
Η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων (Financial Leverage)
Η πλημμελής διαβάθμιση πιστοληπτικού κινδύνου σε επενδυτικά προϊόντα
Το σύστημα αμοιβών στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Bonus)
Το κανονιστικό πλαίσιο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
4.1 Δημοσιονομικό χρέος και δημόσιο έλλειμμα

Το κύριο βάρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είναι το υψηλό δημόσιο χρέος. Η
μεταβολή στο χρέος είναι μεγάλη σε διεθνές επίπεδο διότι η χρηματο οικονομική κρίση
προξένησε την παρέμβαση των αρχών με πακέτα διάσωσης, μείωσε τα φορολογικά έσοδα
αλλά

και

ανάγκασε

τις

κυβερνήσεις

σε

επεκτατική

δημοσιονομική

πολιτική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε τέσσερα μόνον χρόνια, από το τέλος του 2007
έως το τέλος του 2011, το χρέος στις Η.Π.Α. αυξάνεται κατά 37,2 μονάδες του ΑΕΠ, στο
Ηνωμένο Βασίλειο 38,0 μονάδες και στην Ελλάδα 43,8 μονάδες.

Δημοσιονομικό Χρέος
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Είναι εύλογο να πούμε ότι όσον αφορά την Ευρωζώνη, η ένταση του δημοσιονομικού
ελλείμματος συσχετιζόταν με ορισμένες χώρες και όχι στο σύνολό της, καθώς αυτή
θεωρείται μια περιοχή με πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το γεγονός
αυτό έχει κάνει τις χώρες αυτές να διαφοροποιηθούν από τις άλλες εξαιτίας του
πιστωτικού κινδύνου. Ο κίνδυνος της χώρας, που αντικατοπτρίζεται στα περιθώρια
επιτοκίων δανεισμού εκάστης ευρωπαϊκής χώρας σε σχέση με τα αντίστοιχα γερμανικά ή
και στα επιτόκια ασφάλισης των δανειστών της χώρας (τα Credit Default Swap rates) είναι
τώρα πλέον συνάρτηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους της κάθε χώρας, αλλά και
άλλων παραγόντων όπως οι πολιτικές εξελίξεις, η σταθερότητα του τραπεζικού
συστήματος, κλπ. Η διαφοροποίηση των επιτοκίων δανεισμού των χωρών θέτει σε κίνδυνο
την σταθερότητα της Ευρωζώνης αλλά και την ύπαρξή της όπως την γνωρίζουμε σήμερα.
Η Ελλάδα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες. Από τα μέσα Οκτωβρίου 2009, κάθε μέρα χωρίς
εξαίρεση θεωρείται ως η πλέον επικίνδυνη χώρα. Αντίθετα, η Γερμανία είναι σταθερά η λιγότερο
επικίνδυνη. Έως και τον Απρίλιο του 2010, η εικόνα των υπόλοιπων χω ρών δεν
επιδεινώνεται σημαντικά, παρά για λίγο στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν μεταφέρθηκαν στο
προσκήνιο ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους σε πολλές χώρες. Η
μεγάλη επιδείνωση ξεκινάει από τα τέλη Απριλίου, όταν αποτελεί πλέον κοινή πεπ οίθηση
ότι η Ελλάδα βαίνει προς χρεοκοπία και ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλούσε
αναταράξεις και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, πιθανόν μέσω της έκθεσης των
τραπεζών τους σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.
Επιπλέον παρατηρείται, ότι σε όλο το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2009-Φεβρουαρίου
20ll, αν και τα ελληνικά ασφάλιστρα είναι τα υψηλότερα και οι διακυμάνσεις τους
μεγαλύτερες, η κατεύθυνση των αυξομειώσεών τους είναι ως επί το πλείστον κοινή με την
κατεύθυνση των υπολοίπων. Αυτό σημαίνει ότι κοινοί π αράγοντες επηρέαζαν τα
ασφάλιστρα στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά με διαφορετική ένταση. Η τύχη της Ελλάδος
είναι στο μυαλό των αγορών άμεσα συνδεδεμένη με την τύχη της Ευρωζώνης.
Η στασιμότητα / ύφεση στην Ευρώπη το 2008 δεν επηρέασε αμέσως την Ελλάδα. Το 200 8
η Ευρωζώνη είχε ανάπτυξη 0,4%, ενώ η Ελλάδα εξακολουθούσε να παρουσιάζει έναν
σχετικά ικανοποιητικό ρυθμό l,3%. Η Ελλάδα έχει μια αρκετά κλειστή οικονομία και δεν
είχε τραπεζικά προβλήματα, όπως οι υπόλοιπες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι δεν
επηρεάστηκε αμέσως. Από τις αρχές του 2008, όμως, ήταν εμφανές ότι αν η διεθνής
οικονομία χειροτέρευε, τότε και η Ελλάδα θα έμπαινε σε στενωπό διαρκείας. Δυστυχώς, η
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ύφεση στην Ευρώπη και τον κόσμο συνέχισε να βαθαίνει. Οι ελληνικές εξαγωγές
επηρεάστηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 μαζί με τις εξαγωγές όλων των υπολοίπων
χωρών. Έτσι το 2009 βρήκε την Ευρωζώνη να συρρικνώνεται κατά -4,l% και την Ελλάδα
κατά -2,3%. Η μικρότερη πτώση του 2009 στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη δείχνει ότι και
το 2009 η σύγκλιση του ελληνικού βιοτικού επιπέδου προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
συνεχίστηκε για !4η χρονιά. Από το 20l0, όμως, ξεκινάει μια νέα εποχή απόκλισης στο
βιοτικό επίπεδο, αφού η ευρωπαϊκή οικονομία σταθεροποιήθηκε και ανέκαμψε, ενώ η
ελληνική επιδεινώθηκε και το μέλλον της παραμένει αβέβαιο 1.
Η κρίση ανέδειξε τις προϋπάρχουσες μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες και
διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας: το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και
την οργανωτική ανεπάρκεια του κράτους. Οι δύο αυτές ανισορροπίες γίνονται εμφανείς
στα μεγάλα "δίδυμα" ελλείμματα, το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το
δημοσιονομικό έλλειμμα. Γίνονται εμφανείς και στα υψηλά "δίδυμα" χρέη (το δημόσιο και
το εξωτερικό), που αποτελούν τη διαχρονική συσσώρευση των αντίστοιχων ετήσιων
ελλειμμάτων.
Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Οι δείκτες της Παγκόσμιας
Τράπεζας για την ευκολία του επιχειρείν δείχνουν συνεχή επιδείνωση τα τελευταία χρόνια
ενώ η σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της χώρας διαρκώς ανατιμάται. Το έλλειμμα
ανταγωνιστικότητας

αντικατοπτρίζεται

τόσο

στο

τεράστιο

έλλειμμα

τρεχουσών

συναλλαγών όσο και στον υψηλότερο ελληνικό πληθωρισμό σε σχέση με άλλες χώρες της
Ευρωζώνης. Αγοράζουμε πολύ περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από ότι πουλάμε στους
ξένους. Η ελληνική οικονομία δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει ανταγωνιστικά αγαθά
και υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, το εξωτερικό χρέος της χώρας είχε αυξηθεί από 94% του
ΑΕΠ στο τέλος του 2003 στο l84% στο τρίτο τρίμηνο του 20l0.
Το δημοσιονομικό πρόβλημα είναι ακόμα πιο εμφανές. Στο χρονικό διάστημα από την
είσοδο της στη ζώνη του ευρώ έως το 2008, και παρά την ισχυρή ανάπτυξη και το ευνοϊκό
μακροοικονομικό

περιβάλλον,

η

Ελλάδα

δεν

κατάφερε

ποτέ

να

περιορίσει

το

δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ. Μάλιστα, για την
παράβαση

του

Συμφώνου

Σταθερότητας

και

Ανάπτυξης,

μπήκε

σε

καθεστώς

δημοσιονομικής επιτήρησης το 2004, βγήκε για πολύ λίγο το 2007 και ξαναμπήκε τον
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Απρίλιο του 2009. Από πολλούς μελετητές που ασχολήθηκαν έχουν επισημανθεί οι
τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των επιδιώξεων στους ετήσιους προϋπολογισμούς και των
τελικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις προηγούμενες τρεις δεκαετίες, οι οποίες δεν
οφείλονται σε λάθος εκτίμηση για το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά σε έλλειψη
πολιτικής βούλησης.
Κάθε χρόνο η Ελλάδα ανελλιπώς είχε έλλειμμα στο ισοζύγιό της, ακόμα και το 1999, που
ήταν το έτος αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας για πιθανή είσοδό της στην
Ευρωζώνη. Μάλιστα, το έλλειμμα του 1999 παρουσιάζεται να είναι 3,1% του ΑΕΠ, ενώ η
Συνθήκη του Μάαστριχτ έχει ως κριτήριο έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ. Το νούμερο
αυτό επικαλούνται σήμερα πολλοί επικριτές της χώρας μας όταν επιχειρηματολογούν ότι η
Ελλάδα δεν θα έπρεπε να είχε γίνει μέλος της Ευρωζώνης ή, ακόμα χειρότερα, ότι οι
Έλληνες εξαπάτησαν τους Ευρωπαίους για να μπουν στην Ευρωζώνη. Είναι μια
στατιστική απεικόνιση της τότε δημοσιονομικής κατάστασης που δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα και τους τότε κανόνες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και λίγοι
το γνωρίζουν, ακόμα και στην Ελλάδα.
Το 2008 και το 2009 η δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα επιδεινώθηκε σημαντικά.
Ενώ πριν από το 2008, οι δαπάνες σπάνια ξεπερνούσαν το 45% του ΑΕΠ (ακόμα και την
εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων), παρατηρείται μια πολύ μεγάλη εκτίναξή τους το 2008
και το 2009. Την ίδια περίοδο, ελλείμματα χαρακτηρίζουν και το σύνολο της Ευρωζώνης,
αλλά όχι τόσο μεγάλα. Η επιδείνωση στην Ευρωζώνη του 2008 και του 2009 είναι σαφώς
μικρότερη από την αντίστοιχη στην Ελλάδα και αυτό παρά το γεγονός ότι η ύφεση εκεί
ήταν μεγαλύτερη από την ύφεση στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίοδος
πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη. Τότε η Ελλάδα δεν κατάφερε να μειώσει τις δαπάνες
της, αλλά αύξησε τα έσοδα. Αντίθετα, στις υπόλοιπες χώρες μειώθηκαν κυρίως οι
δαπάνες.
4.2 Επιπτώσεις της Κρίσης στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Από τα τέλη του 2009 έως σήμερα η καταθετική βάση του Ελληνικού Τραπεζικού
Συστήματος έχει μειωθεί κατά €55 δις. Παράλληλα και η πρόσβαση των ελληνικών
τραπεζών στη διατραπεζική αγορά και την αγορά ομολόγων και τιτλοποιήσεων, παραμένει
εξαιρετικά

περιορισμένη

και

συνεχώς
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μειούμενη.

Ταυτόχρονα,

οι

ανάγκες

χρηματοδότησης του Δημόσιου Χρέους έχουν οδηγήσει σε αύξηση του δανεισμού προς το
Δημόσιο Τομέα, στερώντας σημαντικούς πόρους από τη χρηματοδότηση της ιδιωτικ ής
οικονομικής δραστηριότητας.
Στον αντίποδα, τα δάνεια των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν
υποχωρήσει οριακά μόνο από το 2009 έως τα μέσα του 2011. Το καθαρό αποτέλεσμα της
μείωσης των καταθέσεων και της σταθεροποίησης των δανείων ε ίχε ως αποτέλεσμα την
διεύρυνση του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών.
Δεδομένης της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναγκαστεί
να αυξήσουν τη χρηματοδότηση τους από το Ευρώ-σύστημα από €4 δις. τον Ιανουάριο
2008, σε €118 δις. το Σεπτέμβριο του 2011. Η υποκατάσταση εγχώριων καταθέσεων με
χρηματοδότηση από το Ευρώ-σύστημα έχει μεταβάλει δραματικά τη δομή της
χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.
Σκοπός είναι η μείωση ,μέσα σε μια περίοδο δύο ετών, της χρηματοδότησης της ελληνικής
οικονομίας κατά €80 δις. Δηλαδή μείωση περίπου κατά το 1/3 των υφιστάμενων
δανειακών υπολοίπων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
ελληνική οικονομία. Πρακτικά, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η μείωση στο
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, τα δάνεια στην ελληνική οικονομία θα πρέπει να
μειωθούν κατά €6,5 δις. το πρώτο τρίμηνο και να συνεχίζουν να μειώνονται. Η
απομόχλευση αυτή θα κορυφωθεί το 8ο τρίμηνο με μείωση δανείων κατά €14 δις.
Εάν η ροή των νέων δανείων εξελιχθεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τότε θα έχουμε
σημαντική μείωση του δείκτη ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που ακόμα
και

υπό

την

προϋπόθεση

μηδενικής

συρρίκνωσης

της

δημόσιας

οικονομικής

δραστηριότητας θα οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ η οποία θα φθάσει το 9,3% στα επόμενα 2 χρόνια ενώ σωρευτικά η απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ στα 2 χρόνια
θα ανέλθει σε 17,2% .
Παράλληλα, η πτώση του ΑΕΠ και της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας ως
επακόλουθο της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά θα επηρεάσει αρν ητικά και την αγορά
εργασίας. Η απασχόληση θα μειωθεί μεταξύ 3,2% το 1ο τρίμηνο και 6,7% το 8ο τρίμηνο
ενώ αντίστοιχα η ανεργία θα ανέλθει σταδιακά στα επίπεδα του 25%.
Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική είναι η επίδραση η οποία θα υπάρξει από την
ύφεση και την ανεργία στην ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών
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τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα ο λόγος σχηματισμού νέων μη-εξυπηρετούμενων δανείων θα
ανέλθει στο 1,2% το πρώτο τρίμηνο και θα κορυφωθεί στο 1,5% σε βάθος 2ετών. Κατά
συνέπεια ο λόγος μη-εξυπηρετούμενων δανείων θα ανέλθει στο 21,3%.

4.3 Τρόποι Αντιμετώπισης της Κρίσης από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερθέντα, τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί είχαν μικρή έκθεση σε προϊόντα μ ειωμένης εξασφάλισης, ενώ
λίγοι επενδυτές τοποθέτησαν τα κεφαλαία τους σε τοξικά προϊόντα. Όσον αφορά τα
ασφαλιστικά ταμεία, τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισαν την μείωση των διαθεσίμων
τους εξαιτίας αστοχιών διαχείρισης και συνεπώς δεν είχαν τη δυνατότητ α να επενδύσουν
μεγάλα κεφάλαια στην αγορά αυτή. Παρόλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι ο κλονισμός της
εμπιστοσύνης του κοινού και της αγοράς προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
παγκοσμίως, που εκδηλώθηκε με την πτώση των χρηματιστηριακών τιμών τους, τ ις
συνεχείς αναλήψεις κεφαλαίων και την εκτόξευση των διατραπεζικών επιτοκίων
επηρεάζουν

την

εικόνα

και

των

αντίστοιχων

ελληνικών

χρηματοοικονομικών

οργανισμών 2.
Υπό το βάρος της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης, αναζητούνται λύσεις τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο. Λύσεις που θα αποτελέσουν το έναυσμα για την αντιστροφή του
δυσμενούς κλίματος και θα βοηθήσουν την παγκόσμια οικονομία να εισέλθει ξανά σε
αναπτυξιακή τροχιά. Οι νέοι κανόνες που θα θεσπίζονται έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και
την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι ο πιο
ασφυκτικός έλεγχος, θα σημαίνει αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις τράπεζες και
περιορισμό της ικανότητας τους να χορηγήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Στην προσπάθεια αυτή ενεργός είναι και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών. Συνοπτικά, τις
έως τώρα πρωτοβουλίες, συνθέτουν η παροχή ρευστότητας στην αγορά, οι διευκολύνσεις
προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η αγορά κρατικών και εταιρικών
ομολόγων με παράλληλη εξομάλυνση των πιέσεων που δέχεται η χρηματοδότηση των
κρατών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το τελευταίο

2

Γκίκας Χαρδούβελης, η κρίση του 2007-09: τα αίτια, η αντιμετώπιση, οι προοπτικές, Αθήνα 2009
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χρονικό διάστημα, πολλές κυβερνήσεις, υπό την πίεση κοινωνικών ομάδων στο εσωτερικό
τους, επιστρατεύουν τον κρατικό παρεμβατισμό προκειμένου να προστατεύσουν τα
εγχώρια προϊόντα τους και να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας, αδιαφορώντας για τις
επιπτώσεις της πολιτικής αυτής στις εξαγωγές των κρατών και στο διεθνές εμπόριο.
Οι κυριότερες συνέπειες της παρούσας ύφεσης για το τραπεζικό σύστημα της χώρας είναι
η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης των
τραπεζών, αλλά και η μείωση της ζήτησης για χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Στα πλαίσια αυτά το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων όρισαν τις παραπάνω
προτεραιότητες που καθορίστηκαν από την κεντρική τράπεζα και την κυβέρνηση. Πέρα
απ' αυτά όμως η κάθε εμπορική τράπεζα προχώρησε και σε κάποια πιο συγκεκριμένα
μέτρα.
Εθνική τράπεζα
Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
ρευστότητας, η Εθνική Τράπεζα εντός του 2009 προχώρησε σε:
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,25 δισ., επιτυγχάνοντας δείκτη Tier I 11,3% και
δείκτη Core Tier I 9,5%.
Έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους €l,5 δις.
Επικέντρωση στη διασφάλιση των καταθέσεων, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον
τομέα αυτόν.
Συμμετοχή στο κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας του πιστωτικού
συστήματος.
Αναδιάρθρωση δανείων ύψους € l δις.
Μείωση του λειτουργικού κόστους των εγχώριων δραστηριοτήτων.
Οργανική επέκταση των διεθνών επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την
Τουρκία, με σκοπό την εκμετάλλευση των σημαδιών ισχυρής ανάκαμψης που οι αγορές
αυτές εμφανίζουν.
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Alpha Bank

Η τράπεζα Alpha Bank προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητας
προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:
Στην αρχή της κρίσεως, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ενισχύσεως της ρευστότητας της
ελληνικής οικονομίας
Άντλησε κεφάλαια από αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου, προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
986 εκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνοντας επαρκή κεφαλαιακή διάρθρωση.
Εξέδωσε ομόλογα και τιτλοποιήσεις, αυξάνοντας το απόθεμα των αποδεκτών τίτλων προς
αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες.
Προχώρησε σε ανατιμολογήσεις δανείων, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του
ενεργητικού της.
Στήριξε τις επενδύσεις της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Δε διένειμε μέρισμα για τη χρήση 2008.

EFG Eurobank
Τα προβλήματα στη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος οδήγησαν την
EFG Eurobank να λάβει μέτρα για την προστασία της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
δανείων, για το οποίο προκύπτει ότι κατά το 2009 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων
αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στο 5,2% με μία ελαφρά κάμψη της αύξησής του κατά τα δύο
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τελευταία τρίμηνα του έτους. Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η τράπεζα
προχώρησε σε:
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €712 εκατ.
Άντληση κεφαλαίων ύψους €2,8 δις από τις αγορές.
Ισχυροποίηση της θέσης της στην τραπεζική αγορά της Νέας Ευρώπης (το ένα τρίτο των
καθαρών εσόδων από τόκους προέρχεται πλέον από αυτήν) 3.
Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και, επιπλέον, μείωση του συνολικού κόστους
κατά 6%.
Προσέλκυση νέων καταθέσεων με προώθηση στοχευμένων προϊόντων, οι οποίες
αυξήθηκαν κατά €1,2 δις.

Εμπορική Τράπεζα
Η Εμπορική Τράπεζα μέσω του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης 2009 -2013, το
οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2009, καθόρισε πλέον το πλαίσιο λειτουργίας της
στη μετά κρίσης εποχή. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
τη μείωση του κόστους κινδύνου,
τον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης,
την ενίσχυση της εμπορικής μας απόδοσης,
τη βελτίωση διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Marfin Egnatia Bank
Ενδεικτικά των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετώπισε η Τράπεζα κατά το 2009
είναι το γεγονός ότι οι καταθέσεις σημείωσαν μείωση της τάξης του 7,4% και ότι το
καθαρό περιθώριο επιτοκίου

μειώθηκε από 1,9% το 2008 σε 1,2%. Οι πράξεις

αντιμετώπισής τους στις οποίες προχώρησε είναι:
3

http://www.hardouvelis.gr/FILES/PROFESSIONAL%20WORK/Economy%20and%20Markets%20IV_8_DEC2009.pdf
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Η μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 1% σε ετήσια βάση.
Η έκδοση τίτλων συνολικής αξίας €160 εκατ. διαφορετικής διάρκειας.
Η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €300 εκατ.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Bank Romania S.A.
Η συγχώνευση της Marfin Popular Bank ε τη Marfin Egnatia Bank
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι η Τράπεζα παρά το γεγονός ότι δε συμμετείχε
στο κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης των ελληνικών τραπεζών, επέτυχε δείκτη Κεφαλαιακή ς
Επάρκειας ίσο ε 10,86% και δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Tier I) ίσο ε 7,93%.

Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς προσάρμοσε έγκαιρα την πολιτική της και έθεσε ως προτεραιότητες
τη διασφάλιση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διατήρηση της
ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της
αγοράς,

και

τη

συγκράτηση

του

κόστους

λειτουργίας

στο

επίπεδο

του

2008.

Συγκεκριμένα:
ολοκληρώθηκαν πέντε νέες τιτλοποιήσεις δανείων €5,1 δις: η πρώτη, καταναλωτικών
δανείων €725 εκατ., και η δεύτερη, επιχειρηματικών δανείων 900 εκατ., το Μάιο, ενώ τον
Αύγουστο

πραγματοποιήθηκαν

τρεις

ακόμη

τιτλοποιήσεις,

€540

εκατ.

δανείων

χρηματοδοτικής μίσθωσης, €558 εκατ. καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών
και €2.352 εκατ. επιχειρηματικών δανείων.
πραγματοποιήθηκαν δύο ομολογιακές εκδόσεις κύριου χρέους €500 εκατ. έκαστη στο
πλαίσιο του προγράμματος EMTN (Euro Medium Term Note), η πρώτη διετούς διάρκειας
τον Ιούνιο και η δεύτερη τριετούς διάρκειας το Σεπτέμβριο,
διατηρήθηκε η ευρεία διασπορά των πελατειακών καταθέσεων, παρά τη μείωσή τους κατά
2% σε ετήσια βάση, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε η διατήρηση της απαιτούμενης
ρευστότητας με στοχευμένες πολιτικές άντλησης καταθέσεων και ισόρροπη μεταβολή
καταθέσεων και χορηγήσεων σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσα όλων των παραπάνω
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ενεργειών είναι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ) στο τέλος του 2009 να
διαμορφωθεί στο 9,8%, ενώ ο δείκτης Tier I σε 9,1%.
ATE bank
Βασική πολιτική του Ομίλου της ATE bank για τη χρήση 2009 ήταν:
η εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή
πιστώσεων στην πραγματική οικονομία,
η ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας,
η διασφάλιση των ενεργητικών στοιχείων του, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της
αγοράς και της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και τέλος,
η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του.
Σε συμφωνία με τα παραπάνω η Αγροτική Τράπεζα προχώρησε σε:
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, κατά
€ 675 εκατ.
Υπογραφή της σύμβασης δανεισμού ειδικών τίτλων αξίας € 807 εκ. με το Ελληνικό
δημόσιο για την ενεχυρίασή τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την άντληση
ρευστότητας.
Έκδοση

προγράμματος

μεσοπρόθεσμων

ομολογιών

και

προγράμματος

έκδοσης

καλυμμένων ομολογιών ύψους €5 δις έκαστο.
Αύξηση των καταθέσεων πελατείας κατά 7,8%.
Αύξηση των προβλέψεων απομείωσης των δανείων σε σημαντικά υψηλότερα από τα
προϋπολογισμένα μεγέθη.
Η Τράπεζα, όμως, δεν κατάφερε να βελτιώσει την οργανική κερδοφορία, καθώς τα
λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,1%, αν και η αύξηση αυτήν είναι μικρότερη από
την αντίστοιχη του 2008. Κατάφερε, όμως, να παρουσιάσει δείκτη κεφαλαίων Tier I ίσο
με 8,4% από 6,5% το 2008
4.4 Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα
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Τα τελευταία χρόνια το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού τομέα έχει επηρεαστεί καθοριστικά από
τη συνδυαστική επίδραση:
της αδυναμίας πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και της εκροής καταθέσεων,
των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που προκάλεσαν επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών
χαρτοφυλακίων,
της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ("PSI").
Οι παράγοντες αυτοί άσκησαν ισχυρές πιέσεις στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή βάση των
ελληνικών τραπεζών, απειλώντας τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και την ευρωστία
αρκετών τραπεζών.
Σε αυτό το δεδομένο πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος και η πολιτεία προέβησαν σε σειρά
ενεργειών που αποσκοπούσαν στην θωράκιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της
ασφάλειας των καταθέσεων. Μεταξύ των ενεργειών αυτών, κρίσιμη σημασία είχαν:
Η κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας των τραπεζών, με την παροχή δυνατότητας
προσφυγής στο μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης ("emergency liquidity assistance - ELA").
Η διασφάλιση της επάρκειας των "Χρηματοδοτικών Πόρων" (Financial Envelope), δηλαδή των
δημόσιων πόρων που προορίζονται για την κάλυψη της απαιτούμενης ανακεφαλαιοποίησης και του
κόστους αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα την περίοδο 2012-2014, το ύψος των
οποίων έχει εκτιμηθεί σε 50 δισεκ. Ευρώ.
Η εξυγίανση αδύναμων τραπεζών, βάσει ενός διευρυμένου νομικού πλαισίου.
Η απαίτηση από όλες τις ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση σε ένα
συντηρητικά εκτιμημένο επαρκές επίπεδο.
Στη διαδικασία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο παρείχαν καθοδήγηση και διασφάλισαν τη συνέπεια με τους σκοπούς του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Παράλληλα, εταιρία διεθνούς κύρους παρείχε στην
Τράπεζα της Ελλάδος συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η εκτίμηση των Χρηματοδοτικών Πόρων και επιβεβαιώνει ότι, με τα δεδομένα του Δεκεμβρίου
2012, τα κονδύλια ύψους 50 δισεκ. ευρώ του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής επαρκούν.
Συνεκτιμήθηκαν δύο βασικά στοιχεία:
Η εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών όλων των τραπεζών σε ενοποιημένη βάση, όπως προέκυψε
από τη λεπτομερή αξιολόγηση που είχε πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2012.
Η επικαιροποιημένη εκτίμηση των συνιστωσών των Χρηματοδοτικών Πόρων, που συμπεριέλαβε
και γεγονότα που έλαβαν χώρα αργότερα το 2012, καθώς επίσης το δυνητικό κόστος από ενδεχόμενες στο μέλλον εξυγιάνσεις, και ένα ικανό απόθεμα ασφαλείας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκπόνησε, το Μάρτιο του 2012, μελέτη στρατηγικής αξιολόγησης του
τραπεζικού τομέα. Η μελέτη αξιολόγησε τις προοπτικές βιωσιμότητας των τραπεζών,
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εφαρμόζοντας ένα πολύ ευρύτερο σύνολο κριτηρίων (τόσο εποπτικών όσο και επιχειρησιακών) και
χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά και εποπτικά στοιχεία. Από τη μελέτη προέκυψαν τέσσερις
"συστημικές τράπεζες" - η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, οι
οποίες και κρίθηκαν κατάλληλες για δημόσια στήριξη.
Οι "μη συστημικές τράπεζες", όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης του Δεκεμβρίου
2012 (Μνημόνιο), θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι το τέλος
Απριλίου 2013. Σε διαφορετική περίπτωση, θα τεθούν σε διαδικασία εξυγίανσης μέχρι το τέλος
Ιουνίου 2013.

4.5 Μόχλευση

Η βασική αιτία των προβλημάτων των τραπεζών αποτελεί η μόχλευση, διότι οι επενδύσεις
μιας τράπεζας προέρχονται από τις καταθέσεις των πελατών της και όχι από δικά της
κεφάλαια. Αυτή η ιδιομορφία έχει δύο κύρια αποτελέσματα.
Πρώτον, το γεγονός ότι το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο αποτελεί ' εγγύηση'
για τυχόν απρόβλεπτες αρνητικές μεταβολές, διατηρείται σε χα μηλό επίπεδο κάνει την
τράπεζα να επηρεάζεται ακόμα και από μικρές διακυμάνσεις. Για να θεωρηθεί
ασφαλέστερη η λειτουργία της το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να διατηρείται σε
φυσιολογικά επίπεδα, τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν την τράπεζα να ανταπεξέλθει
ακέραιη σε κάθε μεταβολή 4.
Δεύτερον, το γεγονός ότι η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μόνο στα κέρδη και όχι στις
ζημιές της τράπεζας δημιουργεί κίνητρα για επενδύσεις σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά
στοιχεία. Είναι εμφανές ότι αυτοί που βρίσκονται σε μειονεκτι κή θέση είναι οι καταθέτες
της τράπεζας, καθώς οι επενδύσεις γίνονται με τα δικά τους χρηματικά διαθέσιμα.
Η υπερβολική εντός και εκτός ισολογισμού μόχλευση που παρουσιάστηκε σε κάποιους
σημαντικούς θύλακες του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με τη σταδιακή
μείωση της ποσότητας και ποιότητας της κεφαλαιακής βάσης, καθώς και των ανεπαρκών
αποθεμάτων ρευστότητας που διατηρούσαν οι τράπεζες, οδήγησαν στον μετασχηματισμό

4

http://www.fxcm.gr/resources/video-library/new-to-forex/what-is-leverage/
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της πιστωτικής κρίσης των τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων σε κρίση εμπιστοσύ νης
και, συνεπώς, κρίση ρευστότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Είναι φανερό ότι,
καθίσταται αναγκαία η αύξηση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας του κεφαλαίου,
αλλά και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της υπέρμετρης μόχλευσης του τραπεζικού
συστήματος ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ανοδικών οικονομικών κύκλων.

4.6 Ρευστότητα

Η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των λήξεων των καταθέσεων και των χορηγούμενων
δανείων δημιουργεί πρόβλημα στη ρευστότητα των τραπεζών. Αυτό συμβαίνει διότι οι
καταθέσεις

που

έχουν

βραχυπρόθεσμο

χαρακτήρα

μετατρέπονται

σε

δάνεια

μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Για να αυξηθεί η ρευστότητά τους θα πρέπει να προχωρήσουν
σε είσπραξη των δανείων.
Σε αυτή τη κρίση αποδείχτηκε η ανεπάρκεια της διαχείρισης και της μέτρησης του
κινδύνου της ρευστότητας. Οι αναφορές για το επίπεδο της ρευστότητας που δόθηκαν, δεν
απεικόνιζαν τον πραγματικό κίνδυνο που χαρακτήριζαν διάφορους τομείς της οικονομίας.
Τέτοιοι τομείς είναι η βραχυπρόθεσμη εξασφαλισμένη διατραπεζική χρηματοδότηση και
οι ενδεχόμενες εκροές λόγω υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της τράπεζες.

4.7 Τραπεζική διαχείριση πληροφοριών

Τα τραπεζικά συστήματα έχουν πρόσβαση σε οικονομικές και φορολογικές πληροφορίες
των πελατών της αλλά και των δανειστών της. Ανάλογα με αυτές μπορο ύν να καθορίσουν
τις ορθές χρηματοοικονομικές αγορές στις οποίες οι δανειστές και οι πελάτες τους
συμμετέχουν.

4.8 Προστασία καταθετών
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Η κεντρική κυβέρνηση κάθε χώρας παρέχει ασφάλεια στους καταθέτες των τραπεζών για
τα κεφάλαιά τους έτσι ώστε να μειωθεί η πραγματοποίηση των μαζικών απομακρύνσεών
τους. Η ασφάλεια αυτή δίνει μια αίσθηση σιγουριάς στους καταθέτες οι οποίοι αφήνουν
τις τράπεζες να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους καθώς γνωρίζουν ότι τα διαθέσιμά τους
δε θα χαθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Συγχώνευση Ελληνικών Τραπεζών – Απόψεις για Υπέρ-Τράπεζες –Κλίμα σκεπτικισμού

5.1 Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ)

ιδρύθηκε το 1991 από μία ομάδα

Ελλήνων οικονομολόγων καθηγητών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ξεκίνησε σαν ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός με το όνομα
«Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής» (ΙΜΟΠ), και εντάχθηκε στη συνέχεια στο
Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σήμερα, το ΕΜΟΠ έχει οργανωμένα γραφεία στην Αθήνα, ενώ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο
ερευνητικών δραστηριοτήτων με το οποίο είναι συνδεδεμένοι μερικοί από τους
σημαντικότερους οικονομολόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού 1.
Στο ΕΜΟΠ συμμετέχουν ως Ερευνητικοί Εταίροι περίπου εβδομήντα (70) Έλληνες
οικονομολόγοι από Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Διοικείται από μια οκταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από
καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων. Την εποπτεία των ακαδημαϊκών θεμάτων έχει
επταμελές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται κυρίως από Έλληνες καθηγητές
πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Κύριοι στόχοι του ΕΜΟΠ παραμένουν η προαγωγή της έρευνας σε θέματα οικο νομικής
πολιτικής και θεσμικής οργάνωσης της οικονομίας, η παρουσίαση και η συζήτηση των
ερευνητικών συμπερασμάτων, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
Ελλήνων οικονομολόγων και των συνάδελφων τους στο εξωτερικό.

1

Συγχώνευση ελληνικών τραπεζών, Αθήνα, Μάρτιος 2002
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Το Εργαστήριο αποτελεί μια «οργάνωση-ομπρέλα» η οποία, μέσω των ερευνητικών της
προγραμμάτων, συνεδρίων, δημόσιων συζητήσεων, άρθρων και περιοδικών εκδόσεων,
επιδιώκει να λειτουργεί ως χώρος έρευνας και βήμα επιστημονικού διαλόγου και,
συνεπώς, να συμβάλλει στις προσπάθειες για μια αποτελεσματικότερη οικονομική
πολιτική στη χώρα μας.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του που αποσκοπούν στην προαγωγή του δημόσιου
διαλόγου σε θέματα πολιτικής οικονομίας, το ΕΜΟΠ διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τη παρουσίαση και
συζήτηση των μεγάλων επίκαιρων προβλημάτων της οικονομίας.
Τα αποτελέσματα των συνεδρίων δημοσιεύονται σε σχετικούς τόμους με τίτλο Μελέτες
Οικονομικής Πολιτικής, ενώ τα πρακτικά των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης θα
δημοσιοποιούνται με σειρά δελτίων.

5.2 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Στη συζήτηση συμμετείχαν ως ομιλητές οι κκ.
• Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος, εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
• Ιωάννης Κατσουλάκος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού
• Γεώργιος Μπήτρος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Βασίλης Ράπανος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Συνδέσμου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
• Νίκος Χαριτάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Τη συζήτηση παρακολούθησε επίσης ο Πρώην Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, κύριος
Δημήτρης Χαλικιάς.
Τη συζήτηση προλόγισε ο Διευθυντής του ΕΜΟΠ καθηγητής Τ. Κολλιντζάς, και
συντόνισε ο Αν. Διευθυντής καθηγητής Κυπριανός Προδρομίδης.
5.3 Η Συγχώνευση των Ελληνικών Τραπεζών- ερωτήματα
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Βρισκόμαστε στην αρχή του νέου αιώνα και της νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Στο διεθνή χώρο γίνονται προσπάθειες για την συνένωση μεγάλων οργανισμών με στόχο
την εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς. Στη χώρα μας και στη περίοδο που
διανύουμε, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της Ιονικής από την Alpha, της ΕΤΒΑ από την
Πειραιώς και τελευταία, επιδιώκεται η συγχώνευση των δυο μεγαλυτέρων τραπεζών της
χώρας – της Εθνικής με την Alpha. Πρόκειται για μια νέα υπέρ-τράπεζα για τα ελληνικά
δεδομένα, η οποία, αν τελικά πραγματοποιηθεί, υπολογίζεται ότι θα διαχειρίζεται πάνω
από το 60% των διαθέσιμων όλων των εμπορικών τραπεζών της χώρας, πάνω από το 50%
των καταθέσεων και πάνω από το 40% των χορηγήσεων. Με αυτά τα δεδομένα, η θέση
της θα είναι η θέση της ηγέτιδας τράπεζας στο χώρο και αυτή θα ορίζει τους κανόνες του
παιγνιδιού 2.
Η συγχώνευση γίνεται προφανώς για πολλούς λόγους, και τα δύο μέρη παρουσιάζουν ως
πιο σημαντικούς την απόκτηση δυνατότητας οικονομιών κλίμακας, και τη διείσδυση σε
ξένες αγορές, προς όφελός του νέου τραπεζικού φορέα και προς όφελος της ελληνικής
οικονομίας.

Συγχρόνως, γεννιούνται ερωτήματα όπως: η συγχώνευση αυτή θα

εξυπηρετήσει τον Έλληνα πολίτη / καταναλωτή; Θα μπορέσει ό ντως η τράπεζα να
διεισδύσει επιτυχώς σε ξένες αγορές ή όχι;
Ας ξεκινήσουμε υποθέτοντας ότι κάποιος, στο τέλος της ανάλυσης, θεωρεί θετική τη
συγχώνευση.Η ανάλυση θα τον έχει οδηγήσει να φτιάξει ένα δείκτη με μια κάποια
κριτήρια τα οποία θα αποτελούν απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων.
Ποια ερωτήματα προκύπτουν από τη συγχώνευση;
Καταρχήν, υπάρχουν ερωτήματα που σχετίζονται με ζητήματα γενικής φύσης.
Ποια είναι αυτά;

1. Ο κλάδος στον οποίο ανήκουν οι προς συγχώνευση επιχειρήσεις, διακρίνεται από
τεχνολογικό ανταγωνισμό ή όχι; Για τι κλάδο μιλάμε; Τεχνολογικά ανταγωνιστικό ή
παραδοσιακό;
2. Τι μορφή έχουν οι τεχνολογίες παραγωγής; Μεσολαβούν δίκτυα ή όχι;
2

http://greekeconomistsforreform.com/EL/press/panel-discussion-on-the-greek-financial-crisis/
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3. Στο τέλος, πρέπει να αποφασίσουμε ποια οικονομική θεωρία θα εφαρμοστεί στην κάθε
περίπτωση και τι γνωρίζουμε από την δικαστηριακή πρακτική στις ΗΠΑ, στην Αγγλία και
στην Ε.Ε., στις αντίστοιχες περιπτώσεις.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα τεχνικής φύσης όπως:
1. Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δίκτυα, σε ποιο βαθμό θα
διαμορφωθούν τοπικά μονοπώλια; Δηλαδή, αν συνενωθούν 1000 υποκαταστήματα της
μιας επιχείρησης και 600 της άλλης, μήπως θα υπάρξουν ας πούμε 300 κωμοπόλεις στην
Ελλάδα στις οποίες θα μείνει μόνο ένα υποκατάστημα;
2. Το κόστος της εισόδου άλλων ομοειδών επιχειρήσεων στις τοποθεσίες όπ ου θα αυξηθεί
η μονοπωλιακή δύναμη, θα είναι μεγάλο ή μικρό;
Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον οικονομολόγο να εξετάσει τι θα συμβεί μόνο στην Αθήνα ή
στα μεγάλα κέντρα όπου θα υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Το ζήτημα είναι τι θα συμβεί
στις τοπικές κοινωνίες όπου θα μειωθεί ο ανταγωνισμός.
3. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη διάρθρωση του κλάδου όπου δραστηριοποιούνται οι
προς συγχώνευση επιχειρήσεις;
Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πως θα διαμορφωθεί η αγορά μέσα στο
τραπεζικό κλάδο;
4. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στους άλλους κλάδους στους οποίους οι προς συγχώνευση
επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικό μερίδιο; Πως θα επηρεαστούν;
5. Αν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, δικτύου και εύρους (δεν πρέπει να εξετάζουμε μόνο
τις πρώτες), διαθέτουν οι προς συγχώνευση εταιρείες την οργάνωση και το απαραίτητο
know-how για να τις εκμεταλλευτούν; Έχουμε προηγούμενη ιστορία αυτών των
επιχειρήσεων;
6. Αν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, δικτύου και εύρους, πόσο σημαντικές είναι;
Υπάρχει σημαντική βιβλιογραφία στο τραπεζικό τομέα.
7. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της συγχώνευσης στην οικονομική δραστηριότητα του
κλάδου; Δηλαδή, η συγχώνευση θα δημιουργήσει τζίρο;
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8. Οι θέσεις εργασίας στο κλάδο μετά τη συγχώνευση και αφού επικρατήσει μια νέα
ισορροπία, θα είναι περισσότερες ή λιγότερες;
Ποια είναι τα οφέλη για τους εργαζόμενους και για το γενικό σύνολο;
9. Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα
μειωθεί ή θα αυξηθεί; Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα επηρεαστούν γιατί μπορούν να
συνάψουν τα δάνειά τους στην Ευρώπη. Οι μικρές, όμως, επιχειρήσεις που δεν έχουν
αυτή τη δυνατότητα θα περιοριστούν αναγκαστικά μέσα στη χώρα. Οπότε, ποιο θα είναι
το κόστος;

Και τέλος, προκύπτουν ερωτήματα πολιτικής οικονομίας, τα οποία με απασχολούν
ιδιαίτερα. Αυτά είναι:

1. Με βάση τη διασπορά των μετοχών, από ποιους θα ελέγχεται η επιχείρηση που θα
προκύψει από τη συγχώνευση;
2. Θα συνεχίσει να ελέγχεται από το κράτος ή από τον ιδιωτικό τομέα;
3. Κι’ αν ελέγχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ποια ομάδα μετόχων θα εί ναι αυτή που θα
ελέγχει την επιχείρηση;
4. Ποια θα είναι η σχέση της επιχείρησης με την πολιτική εξουσία και τις κρατικές
οικονομικές δραστηριότητες; Υπάρχει μια πολύ σημαντική βιβλιογραφία σχετικά με τα
lobby. Σε ποιο βαθμό η συγκέντρωση της τεράστιας οι κονομικής δύναμης θα επηρεάσει
τη δημοκρατία; Και σε ποιο βαθμό οι οικονομικές δραστηριότητες του κράτους θα
περνούν μέσα από αυτή;
5. Η έγκριση της συγχώνευσης έγινε με τεχνικά ή με πολιτικά κριτήρια; Υπάρχει η
περίπτωση της Microsoft όπου η ίδια η κυβέρνηση έλυσε το θέμα με συμβιβασμό. Υπήρξε
δηλαδή πολιτική παρέμβαση. Αν ήταν πρόεδρος ο Κλίντον, ποια θα ήταν η έκβαση;
Διότι όπως γνωρίζουμε, είχε διαφορετική προσέγγιση στα θέματα κοινωνικής ευημερίας
και θεσμικού ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση παίζει σημαντικό ρόλο.
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6. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού 3 θα μπορεί να επεμβαίνει και να αποτρέπει τυχόν
παραβιάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού από την επιχείρηση; Και αν η Επιτροπή
συναινέσει σ’αυτή τη συγχώνευση, πως θα επηρεαστεί η αξιοπιστία της; Η Επιτροπή
Ανταγωνισμού διαθέτει τα στελέχη για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα; Τελικά, κάθε
μέλος της επιτροπής θα αναγκαστεί να τοποθετηθεί. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πρέπει
να διατηρήσει την αξιοπιστία της. Αν προχωρήσει σε μια θετική εισήγηση, θα πρέπει να
γίνει με μια αιτιολόγηση που να μην αφήνει αμφιβολίες για το τι θα συμβεί στο μέλλον.
Στα περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα απάντησαν παλαιότερα πολλοί ειδικοί.
Ο ίδιος ο κ. Κωστόπουλος το 1979 έγραφε στην έκθεση της Επιτροπής Χαρισσόπουλου: «
Η κυριαρχική θέση ενός μόνο πιστωτικού ιδρύματος, ή ενός περιορισμένου αριθμού
ιδρυμάτων, στο αντίστοιχο σύνολο αποτελεί εκ θεωρητικού προοιμίου παράγοντα
καταλυτικό του ανταγωνισμού».
Στην Αμερική, δεν εγείρονται θέματα πολιτικής οικονομίας από τις συγχωνεύσεις διότι
πρόκειται για αχανή χώρα.
Στην περίπτωση μας όμως η συγχώνευση θέτει τέτοια ερωτήματα και ο οικονομολόγος
πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη του.
Μήπως υπάρξει μια τεράστια διαπλοκή που θα δηλητηριάζει το δημόσιο βίο και θα
εκθέτει τη δημοκρατία;
Ποιος θα είναι ο ρόλος αυτής της νέας τράπεζας στη σχέση της με τη πολιτική εξουσία και
τις δραστηριότητες του κράτους;
5.4 Κλίμα σκεπτικισμού
Εξετάζοντας τον δυνητικό ανταγωνισμό και τα δυνητικά οφέλη, καταλήγουμε τις
περισσότερες φορές σε θετικά συμπεράσματα. Η αγορά από μόνη της θα φτάσει σε μια
ισορροπία. Στα εμπειρικά στοιχεία δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τις
συγχωνεύσεις.
Τα θέματα πολιτικής ανταγωνισμού εμπίπτουν στην «Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης».
3

http://www.epant.gr/main.
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Σ’ αυτή τη θεωρία υπάρχουν δύο βασικές σχολές.
Η μια είναι η σχολή του Χάρβαρντ η οποία υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός δεν
λειτουργεί καλά πολλές φορές και οι συγχωνεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μονοπώλια με
αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική ευημερία.
Η δεύτερη σχολή είναι αυτή του Σικάγο, η οποία υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός
εξελίσσεται πολύ καλά πολλές φορές και οι συγχωνεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε
μονοπώλια με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική ευημερία μακροχρόνια, και συχνά
τα φαινόμενα που φαίνονται ως φαινόμενα μονοπωλίου ουσιαστικά οφείλ ονται σε
καινοτομική δραστηριότητα ή εξαιρετική αποτελεσματικότητα κάποιων επιχειρήσεων. Και
επομένως υποστηρίζουν σε αυτή τη σχολή ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε πολιτική
ανταγωνισμού.
Το ενδιαφέρον είναι ότι πολύ συχνά, οικονομολόγοι οι οποίοι τείνουν συνή θως προς τη
σχολή του Σικάγο, φιλελεύθεροι δηλαδή, όταν έχουν να κάνουν με θέματα ανταγωνισμού,
οι απόψεις τους είναι πιο κοντά στη σχολή του Χάρβαρντ.

5.5 Προβληματισμοί
Ποια θέση θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στον ελεύθερο χώρο στην ευρύτερη
περιοχή; Διότι αναμφισβήτητα, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη διείσδυση
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη από άλλες πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες .
Υπάρχουν οικονομίες κλίμακας;
Εκεί θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Άρα, δεν

δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα

ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα σε άλλο επίπεδο,
όπως π.χ. πόσα καταστήματα μπορούν να υπάρχουν σε μια μικρή πόλη, ή προβλήματα
προσωπικού κ.α. Αν μπορέσουν να ξεπεραστούν τα διοικητικά προβλήματα της
συγχώνευσης, η ισχυρή τράπεζα που θα προκύψει μετά από 4-5 χρόνια και που θα
εκμεταλλευτεί τα οφέλη, θα μπορέσει να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αντ αγωνισμό.
5.6 Κατάτμηση: μια παντοδύναμη πολιτική για την κρίση
Όλοι συμφωνούν ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από το χρηματοπ ιστωτικό σύστημα των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ). Τα αίτια είναι πολλά και α ρκετά πάνε πολλά
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χρόνια πίσω 4. Αλλά επειδή ασκούσαν τις ανεπιθύμητες επιδράσεις τους προοδευτικά
περνούσαν απαρατήρητες. Εξάλλου, ενόσω συνεχιζόταν η οικονομική ανάπτ υξη, η
αδιαφορία των φορέων της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής να δώσουν
σημασία στις φωνές μερικών απομονωμένων οικονομολόγων που υπενθύμιζαν ότι η
κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, είναι κατανοητή. Όμως αυτό που δεν αναμ ενόταν
να συμβεί είναι η αποτυχία των μηχανισμών της ρύθμισης, με αποτέλεσμα οι τρ άπεζες και
οι άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να περιέλθουν σε αδυναμία να επιτελέσουν το
έργο τους. Γι’ αυτό το ζητούμενο τώρα είναι τι μπορεί να γίνει για να περιοριστούν οι
επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και τι πρέπει να γίνει ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
πιθανότητα να επανεμφανισθεί μια παρόμοια κρίση στο μέλλον.
Βραχυχρόνια ούτε στις ΗΠΑ ούτε στις άλλες χώρες μπορούν οι κ υβερνήσεις να αφήσουν
τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των οικονομιών τους να καταρρεύσουν. Ως εκ τούτου,
αν και υπάρχει αμφιβολία για την ορθότητά τους, κατανοείτε η ανάγκη για τα μέτρα που
παίρνουν. Αλλά για το διάστημα μετά το πέρασμα της καταιγίδας, αν όχι πιο γρήγορα,
χρειάζεται μια μεγάλη αναθεώρηση της παραδοσιακής ρυθμιστικής πολιτικής στην
κατεύθυνση της κατάτμησης των μεγάλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Μεταξύ
άλλων, οι κύριοι λόγοι που την συνιστούν είναι οι ακόλουθοι.
1. Οι κυβερνήσεις είναι άδικο και ανήθικο να επιβαρύνουν τους φορολογούμ ενους για να
σώζουν από την χρεοκοπία ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, λόγω της
ύπαρξης του γνωστού προβλήματος του ηθικού κινδύνου (Moral Hazard), είναι πιθανό να
παρακινηθούν να αναλάβουν μεγαλύτερους κινδύνους απ’ αυτούς που δικαιολογεί η
κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Επομένως, οι κυβερνήσεις πρέπει να πείσουν τις
επιχειρήσεις αυτές ότι στο μέλλον δεν πρέπει να προσβλέπουν στο κράτος για τη σωτηρία
τους. Αλλά ο μοναδικός τρόπος για να το κάνουν αξιόπ ιστα είναι μέσω κατάτμησης να
μικρύνει το μέγεθός τους, ώστε οι κοινωνικές συνέπειες από την τυχόν πτώχευσή τους να
είναι

πολιτικά

ανεκτές,

όπως

συμβαίνει

με

τις

πτωχεύσεις

των

βιομηχανικών

επιχειρήσεων. Παράλληλα, με την πολιτική αυτή, οι κυβερνήσεις θα μειώσουν την
εξάρτησή τους από τις εν λόγω επιχειρήσεις 5.

4

http://e-rooster.gr/crisis
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http://www.epohi.gr/portal/theoria/12495-2013-05-12-17-45-19
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2. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες οι ποιο δυνατές κυβερνήσεις είναι σχετικά αδύνατες
να αντισταθούν στην οικονομική δύναμη των μεγάλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.
Το ίδιο συμβαίνει με τα ρυθμιστικά όργανα τα οποία εγκλωβίζουν, με αποτέλεσμα να
περνούν ατιμώρητες συμπαιγνίες και καταχρηστικές πρακτικές. Εν ολίγοις, με το μέγεθός
τους εξουδετερώνουν την εφαρμογή της ρυθμιστικής πολιτικής. Συνεπώς, η κατάτμησή
τους θα αποκαθιστούσε μια καλύτερη ισορροπία με τις ρυθμιστικές αρχές και θα εν ίσχυε
την αποτελεσματικότητά τους.
3. Μερικοί κλάδοι είναι τεχνολογικά δυναμικοί και δημιουργούν σημ αντικές εξωτερικές
οικονομίες για τους πολίτες. Σ’ αυτούς τους κλάδους οι ειδήμονες υποστηρ ίζουν ότι η
συγκέντρωση ολιγοπωλιακής δύναμης από τις επιχειρήσεις είναι δικαιολογημένη γιατί
μεγάλο μέρος των κερδών τους κατευθύνεται στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη. Αλλά ο
χρηματοπιστωτικός τομέας δεν ανήκει σ’ αυτούς. Συνεπώς, η συγκ έντρωση που
παρατηρείται είναι αδικαιολόγητη από κοινωνική σκοπιά και η πρώτη καλύτερη π ολιτική
είναι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με κατάτμηση των μεγάλων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.
4. Στην παρούσα φάση η κρίση διαχέεται μέσω της μεταφοράς κεφ αλαίων από τρίτες
χώρες προς τις ΗΠΑ. Στην μεταφορά αυτή πρωτοστατούν τα μεγάλα αμερικ ανικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επομένως, αν δεν διέθεταν την π αγκόσμια διείσδυση την
οποία

έχουν,

οι

κυβερνήσεις

των

χωρών

αυτών

θα

μπορούσαν

να

ελέγξουν

αποτελεσματικότερα τη διάχυση στις οικονομίες τους των ανεπιθύμητων επιπτώσεων της
κρίσης. Με βάση αυτήν τη συλλογιστική, η κατάτμηση των μεγάλων χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων θα συνέβαλλε αποφασιστικά στο περιορισμό της παγκοσμιοποί ησης των
κρίσεων.
Συμπερασματικά, η οικονομική κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ προκλήθηκε κυρίως γιατί οι
ρυθμιστικοί μηχανισμοί επέτρεψαν να δημιουργηθούν χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με
τεράστια οικονομική δύναμη και παγκόσμια διείσδυση. Ενόσω κυριαρχεί αυτή η δομή ο
κίνδυνος θα ελλοχεύει πάντα για μια νέα κρίση με τοπική η και παγκόσμια διάσταση. Γι’
αυτό, η πιο αποτελεσματική πολιτική είναι να επανέλθουμε στη ρύθμιση μέσω του
ανταγωνισμού η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με κατάτμηση σε όλες τις χώρες των
δυσανάλογα μεγάλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Σ’ αυτή τη βάση οι ενισχύσεις, οι
σωσίβιες εθνικοποιήσεις και οι άλλες παρεμβάσεις που επιχε ιρούνται σήμερα θα ήταν
εντελώς αχρείαστες γιατί λειτουργούν σε βάρος των φορολογούμενων και αντιφάσκουν
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προς τις θεμελιώδεις αρχές της ανοικτής κοινωνίας και οικονομίας. Το γενικό συμπέρασμα
που προέκυψε είναι το κλίμα του σκεπτικισμού που επικράτησε για την ευόδωση ενός
τέτοιου εγχειρήματος. Δηλαδή, αν μια τέτοια συγχώνευση είναι επωφελής τόσο για την
ελληνική κοινωνία όσο και για τις άμεσα ενδιαφερόμενες τράπεζες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.

Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

επηρεάστηκε και προσδιορίστηκε τα τελευταία χρόνια από μία σειρά παραγόντων που
αφορούν:
- Το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο του συστήματος,
- Τα οικονομικά και διοικητικά εμπόδια εισόδου στην αγορά,
- Τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας
εικοσαετίας,
- Την παρουσία ξένων τραπεζών στην Ελλάδα.
2.Η σταδιακή ωρίμανση της αγοράς, σε συνδυασμό με την παρουσία ξένων τραπεζών,
ενέτεινε τον ανταγωνισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε στη μείωση του
περιθωρίου κέρδους.
3.Η διασφάλιση υψηλότερης κεφαλαιακής επάρκειας και καλύτερης αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας καλλιέργησαν συνθήκες συγκέντρωσης του κλάδου σε λιγότερους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από εκείνους που θα υπήρχαν αν δεν υφίσταντο οι
παράγοντες αυτοί.
4.Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, ο ιδιωτικός τραπεζικός τομέας αύξησε
σημαντικά τα μερίδιά του σε βάρος των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών 1.

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2010
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5.Τα τελευταία χρόνια κατεγράφησαν συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ μικρότερου
μεγέθους τραπεζών, με αποτέλεσμα τη σχετική μείωση του μεριδίου των 5 μεγαλύτερων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

6.Η

πρόσφατη

χρηματοπιστωτική

κρίση

και

τα

προβλήματα

ρευστότητας

που

αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες αναμένεται ότι θα αποτελέσουν
καταλύτη για σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
7.Ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρόλος των φορέων εκπροσώπησης των
κοινωνικών εταίρων του συστήματος και ο ρόλος των συμπληρωματικών οργανισμών που
συμμετέχουν σε αυτό υποβοηθούν στην ολοκλήρωση του τραπεζικού συστήματος και
συμβάλλουν στην ενίσχυση της συστημικής σταθερότητας, καθώς και στην αντιμετώπιση
της ενδογενούς ασύμμετρης πληροφόρησης.
8.Οι ελληνικές τράπεζες αντλούσαν και συνεχίζουν να αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των
κεφαλαίων τους από τις επί μέρους κατηγορίες των υποχρεώσεων προς πελάτες και
ειδικότερα από τις καταθέσεις. Οι καταθέσεις ταμιευ τηρίου, όψεως, προθεσμίας και repos
αντιπροσωπεύουν το 45% έως και 65% των πηγών άντλησης κεφαλαίων των ελληνικών
τραπεζών. Οι προθεσμιακές καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε όλη τη διάρκεια της
περιόδου 2001-2009. Από 31,0 δισεκ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2001, ανήλθαν σε 141,3
δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2009. Σημαντική αύξηση επίσης καταγράφηκε στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου και όψεως, ενώ σημαντικότατη μείωση παρουσίασαν τα repos.
9.Τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό των
συνολικά απασχολουμένων κεφαλαίων τους. Για τις κυριότερες ελληνικές τράπεζες τα ίδια
κεφάλαια αποτελούν μόλις το 6,5%-7,5% των συνολικά απασχολουμένων κεφαλαίων.
Παρόλα αυτά, τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών σε όλη τη διάρ κεια της
εξεταζόμενης περιόδου ήταν ή καθίσταντο επαρκή, αναφορικά με τους δείκτες που
επέβαλε το εποπτικό σύστημα για την κάλυψη των σχετικών κινδύνων. Τούτο, παρά το
γεγονός ότι τόσο την περίοδο 2002-2003, όσο και μετά την κρίση του 2007-8, τα ίδια
κεφάλαια των τραπεζών κατέγραψαν σημαντική μείωση. Σημειώνεται ότι μία ενδεχόμενη
μεγάλη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων θα έπληττε σημαντικά τους δείκτες αποδοτικότητας
ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού, γεγονός το οποίο οδήγησε τις τράπεζες σε εναλλακτικές
πηγές άντλησης κεφαλαίων.
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10.Επιπρόσθετα

των

ανωτέρω,

η

διαδικασία

της

τιτλοποίησης

των

απαιτήσεων

εφαρμόστηκε στην Ελλάδα σε μεγάλη έκταση κατά τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την
άντληση πρόσθετης ρευστότητας και χρηματοδότησης νέων δραστηριοτήτων. Οι πρώτες
τιτλοποιήσεις στη χώρα αφορούσαν στεγαστικά δάνεια, μέθοδος η οποία επεκτάθη κε και
σε άλλες κατηγορίες δανείων. Ωστόσο, η αγορά χρεογράφων που προέρχονται από
τιτλοποίηση,

σήμερα,

βρίσκεται

και

αυτή

σε

στενότητα,

λόγω

της

τρέχουσας

χρηματοπιστωτικής κρίσης.
11.Αναφορικά προς τις χρήσεις των κεφαλαίων, σημειώνεται ότι κατά την παρελθούσα
10ετία το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπερδιπλασίασε το σύνολο του ενεργητικού του,
καταγράφοντας μία εκρηκτική αύξηση, κυρίως μετά το 2005. Η αύξηση αυτή προήλθε
κυρίως από την πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις και
νοικοκυριά), λόγω της σημαντικής αύξησης των χορηγήσεων (δάνεια και πιστώσεις) και
δευτερευόντως από την αύξηση των τοποθετήσεων σε δανειακούς τίτλους.
12.Τα δάνεια και οι πάσης φύσεως δανειακοί τίτλοι (χρεόγραφα δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα) αντιπροσωπεύουν σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2002 -2009 ποσοστά που
υπερβαίνουν το 65% του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.
13.Το μεγαλύτερο ποσοστό ετήσιας μεταβολής στα δάνεια καταγράφεται το 2008
(+19,1%), μέγεθος το οποίο συρρικνώνεται σημαντικά στη συνέχεια με την κορύφωση της
χρηματοοικονομικής

κρίσης

και

τη

μετάπτωση

του

συστήματος

σε

συνθ ήκες

απομόχλευσης. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσοστό ετήσιας αύξησης στους ομολογιακούς
τίτλους καταγράφεται επίσης το 2008 με ποσοστό μεταβολής +23,1% .
14. Οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης, κατά την περίοδο 2007 -2008,
αποτυπώνονται εύλογα στη συρρίκνωση της τοποθέτησης των διαθεσίμων των ελληνικών
τραπεζών στη διατραπεζική αγορά και στην αγορά τραπεζικών ομολόγων (μείωση του
ετήσιου συντελεστή μεταβολής από +52,0% σε +33,6%). Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει το
σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας που εμφανίστηκε στην ελληνική οικονομία μετά την
κορύφωση της χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008.
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15.Ο δείκτης μόχλευσης των κεφαλαίων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
κατέγραψε σημαντικά ανοδική πορεία στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 10, 8
το 2002 σε 16,5 το 2008), μειούμενος στη συνέχεια κατά τους πρώτους μήνες του 2009.
Στην ως άνω κατεύθυνση συνέβαλε σημαντικά η χρηματοδοτική διευκόλυνση που
προσέφερε στις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχοντας
ρευστότητα με χαμηλά επιτόκια και με την εγγύηση των υψηλής απόδοσης ομολόγων του
ελληνικού δημοσίου.
16.Η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα κινήθηκε με σημαντικά υψηλούς
ρυθμούς σε όλη την περίοδο αναφοράς (2001-2007), εμφανίζοντας μείωση του ρυθμού
επέκτασης το 2008 και καταγράφοντας αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής των υπολοίπων
τους πρώτους μήνες του 2009. Είναι σαφές ότι η συσταλτική πρακτική του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος έναντι του ιδιωτικού τομέα, που καταγράφεται μετά το 2008,
ερμηνεύεται από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και κυρίως
από την εμφάνιση σημαντικού συστημικού κινδύνου στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
σύστημα, την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα προ βλήματα ρευστότητας και
απομόχλευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επίδραση των υφεσιακών
τάσεων που καταγράφηκαν σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας.
17.Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την τραπεζική
χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου
της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών

παρουσίασε

περαιτέρω

επιβράδυνση

τον

Απρίλιο

του

2010

και

διαμορφώθηκε σε 3,2% από 3,5% το Μάρτιο του 2010, 4,2% το Δεκέμβριο του 2009 και
15,9% το Δεκέμβριο του 2008. Επιβράδυνση παρατηρήθηκε στην πιστωτική επέκταση
τόσο προς τις εγχώριες επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά.
18.Η εν λόγω εξέλιξη συνδέεται, από την πλευρά της προσφοράς, με την υιοθέτηση από
την πλευρά των τραπεζών αυστηρότερων όρων και κριτηρίω ν χρηματοδότησης και, από
την πλευρά της ζήτησης, με την επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων ως προς την
ανάληψη νέων επενδύσεων. Το χρέος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ως
ποσοστό του ΑΕΠ παρέμεινε στην Ελλάδα σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα (65,2% τ ον
Ιούνιο του 2009) από ό,τι στο σύνολο της ζώνης του ευρώ (Ιούνιος 2009: 103,9%).
Ωστόσο, η ικανότητα των εν λόγω επιχειρήσεων να εξυ πηρετούν από τα κέρδη τους τις
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χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις περιορίστηκε μετά την πρόσφατη χρηματο πιστωτική κρίση, γεγονός που αποτυπώνεται στην υποχώρηση του δείκτη κάλυψης των
χρηματοοικονομικών τους δαπανών, καθώς τα κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκαν
εντονότερα από ό,τι οι χρηματοοικονομικές τους δαπάνες.
19. Το χορηγητικό χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τραπεζών αφορά κατά 90% χορηγήσεις
προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά (με αναλογία 40% - 60%), ενώ οι υψηλότερες
καταγραφείσες (λόγω επισφαλειών) διαγραφές απαιτήσεων αφορούν κυρίως χορηγήσεις
καταναλωτικών δανείων. Αντίθετα, οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων εμφανίζουν
μικρές διαγραφές απαιτήσεων, λόγω των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που συνεπάγονται.
20.Σε επίπεδο κλαδικής κατανομής των χορηγήσεων, οι κλάδοι του εμπορίου, της
μεταποίησης, των κατασκευών και της ναυτιλίας κατέχουν τις πρώτες θέσεις απορρόφησης
των δανειακών πόρων, ενώ εντυπωσιακή είναι η συρρίκνωση της χρηματοδότησης του
τουρισμού και των συναφών επαγγελμάτων μετά την εκδήλωση της κρίσης.
21.Ο λόγος καταθέσεων προς χορηγήσεις δανείων ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς υψηλότερος της μονάδας (1,36 το Δεκέμβριο του 2001, 1,27 το Δεκέμβριο του
2008 και 1,28 το Μάρτιο του 2009). Αντίστοιχα, ο λόγος απαιτήσεων προς υποχρεώσεις
από 1,39 το Δεκέμβριο του 2001 μειώθηκε στο 1,14 το Δεκέμβριο του 2008, για να
περισταλεί ακόμη περισσότερο το 2009.
22.Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να θεωρείται a priori ως βασικό συστατικό στοιχείο της
οικονομικής οργάνωσης των μελών της κοινωνίας. Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος
που θα προέκυπτε από την απουσία ενός οργανωμένου τραπεζικού συστήματος θα ήταν
τεράστιο, σε σχέση με αυτό το οποίο προκύπτει από τον ίδιο το διαμεσο λαβητικό ρόλο και
τους συντρέχοντες κινδύνους του συστήματος.
23.Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνέβαλε και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας, επιδέχεται όμως σημαντικές προσαρμογές στην κατεύθυνση της αύξησης της
οικονομικής και κοινωνικής του αποτελεσματικότητας.
24.Όπως σε όλα τα συστήματα, που είναι διατεταγμένα να επιτελούν ένα ρόλο
υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, διαπιστώνονται αποκλίσεις
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και κατά συνέπεια περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, έτσι και στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα μπορούσαμε να διακρίνουμε σημαντικά περιθώρια
βελτίωσης, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα.
25.Μια από τις κυριότερες αιτίες της πρόσφατης κρίσης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές
αγορές ήταν η ελλιπής εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή του κινδύνου της
ενδεχόμενης αδυναμίας του πελάτη μιας τράπεζας να εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και να εξυπηρετήσει το δάνειό του. Η υποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου σε
ορισμένες αγορές οδήγησε σε υπερδανεισμό ομάδων δανειοληπτών, με αποτέλεσμα την
ανεξέλεγκτη αύξηση των επισφαλών δανείων.
26.Τα γεγονότα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές καταδεικνύουν ότι οι τράπεζες
αφενός πρέπει να εφαρμόζουν λεπτομερείς πρακτικές αξιολόγησης του πιστωτικού
κινδύνου που αναλαμβάνουν και αφετέρου πρέπει να μελετούν πιο προσεκτικά τις πιθανές
επιπτώσεις που επιφέρει ο κίνδυνος αυτός στα οικονομικά τους μεγέθη, τη ρευστότητα και
τους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας. Οποιαδήποτε μεταβολή του επιτοκίου
δανεισμού ή του περιθωρίου κέρδους της τράπεζας θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας ορθότερης τιμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει και όχι
άλλων πιέσεων ή προσδοκιών της αγοράς. Η αποτελεσματικότερη εκτίμηση και διαχείριση
του πιστωτικού κινδύνου και η συνετή τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών θα διατηρή σουν αλλά και θα ενισχύσουν την ευρωστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
27. Το 2008 τα επιτόκια των καταθέσεων των νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες
αυξήθηκαν σημαντικά στις καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος και
παρέμειναν σχεδόν σταθερά στις καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας. Η εξέλιξη των
επιτοκίων αυτών συνδέεται με τις συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας που επικράτησαν
στη διατραπεζική αγορά, καθώς και με τη δυσκολία πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών
στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες,
προκειμένου να ενισχύσουν την καταθετική τους βάση, προσφέρουν τα τελευταία 3 χρόνια
υψηλά επιτόκια στις καταθέσεις μεγαλύτερης διάρκειας, με αποτέλε σμα την αύξηση του
μέσου κόστους χρήματος.
28.Με βάση τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού, το πραγματικό επιτόκιο των καταθέσεων
ταμιευτηρίου παρέμεινε έντονα αρνητικό (Δεκέμβριος 2008: -2,99%). Αντίθετα, το
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πραγματικό επιτόκιο των καταθέσεων προθεσμίας με διάρκεια έως 1 έτος ήταν κατά μέσο
όρο θετικό το 2008 (0,71%), αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι το 2007. Η διαφορά
του επιτοκίου αυτού στη ζώνη του ευρώ από το αντίστοιχο ελληνικό διευρύνθηκε στις 161
μονάδες βάσης τον Ιανουάριο του 2009 2.
29.Οι εξελίξεις των επιτοκίων νέων δανείων επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι οι τράπεζες,
αντιμετωπίζοντας

δυσχέρειες

άντλησης

κεφαλαίων

από

τη

διατραπεζική

αγορά

προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα, προσέφεραν υψηλά επιτόκια στις προθεσμιακές
καταθέσεις. Επίσης, οι όροι δανεισμού των ελληνικών τραπεζών επηρεάστη καν δυσμενώς
από την αύξηση του περιθωρίου επιτοκίων των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου έναντι
των αντίστοιχων γερμανικών. Οι μειώσεις των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ και των
επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς δεν επηρέασαν σημαντικά τα επιτόκια των νέων
δανείων, καθώς αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου
που ζητούν οι ελληνικές τράπεζες λόγω των αυξημένων επισφαλειών που αντιμετωπίζουν.
30.Στη ζώνη του ευρώ τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά
υποχώρησαν το 2008, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα ελληνικά. Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και
στα επιτόκια των τραπεζικών δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, των
οποίων η μείωση στις περισσότερες κατηγορίες ήταν μεγαλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα.
Έτσι, η διαφορά επιτοκίου μεταξύ Ελλάδος και ζώνης του ευρώ διευρύνθηκε και στις δύο
επιμέρους κατηγορίες. Η εν λόγω διαφορά αυξήθηκε κατά τη διά ρκεια του 2009, κυρίως
στα επιτόκια των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Τα ελληνικά
επιτόκια παραμένουν, λόγω κυρίως διαρθρωτικών παραγόν των, σε επίπεδο υψηλότερο από
ότι κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ. Οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρο ύνται στα
επιτόκια των καταναλωτικών δανείων.
31. Η αποδοτικότητα των τραπεζών αποτελεί βασικό στοιχείο της χρηματοοικονομικής
τους κατάστασης, καθώς δείχνει κατά πόσον αυτές μπορούν να απορροφήσουν
ενδεχόμενες ζημίες χωρίς να επηρεαστούν τα κεφάλαιά του ς. Για την αξιολόγηση της
αποδοτικότητας των τραπεζών, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί δείκτες αποδοτικότητας, η
διάρθρωση των εσόδων και των δαπανών, οι δείκτες αποτελεσματικότητας, καθώς και
άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα διατήρησης και βελτ ίωσης της
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κερδοφορίας στο μέλλον. Επισημαίνεται ότι για την ανάλυση της αποδοτικότητας σε
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διαρθρωτικοί παρά γοντες,
όπως

π.χ.

το

επίπεδο

χρηματοπιστωτικής

και

οι

προοπτικές

διαμεσολάβησης,

το

οικονομικής

μέγεθος

της

ανάπτυξης,
αγοράς

ο

στην

βαθμός
οποία

δραστηριοποιούνται οι τράπεζες, η κατανομή των μεριδίων αγοράς μεταξύ των
κυριότερων τραπεζών, καθώς και η σύγκλιση ή απόκλιση των επιχειρηματικών τους
υποδειγμάτων (business models). Οι ανωτέρω παράγοντες επηρεάζουν τις εκτιμήσεις για
τη μελλοντική πορεία των τραπεζικών μεγεθών και για την ένταση του ανταγωνισμού
μεταξύ των τραπεζών.
32.Μετά από μία μακρά χρονική περίοδο συνεχούς ανόδου, η κερδοφορία των ελληνικών
εμπορικών τραπεζών και των ομίλων τους υποχώρησε σημαντικά το 2008. Οι δυσμενείς
διεθνείς χρηματοπιστωτικές και μακροοικονομικές συνθήκες και η επίδρασή τους στην
ελληνική

οικονομία,

αλλά

και

στις

οικονομίες

των

λοιπών

χωρών

όπου

δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, είχαν αποτέλεσμα τον π εριορισμό της
πιστωτικής επέκτασης, τη μείωση των μη επιτοκιακών εσόδων και την αύξηση των
προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η μείωση της κερδοφορίας ήταν μι κρότερη σε
επίπεδο ομίλων από ότι σε επίπεδο τραπεζών, καθώς τα έσοδα από τις διεθνείς
δραστηριότητες των τραπεζικών ομίλων συνέχισαν να επιδρούν θετικά.
33.Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ
φόρων των ελληνικών τραπεζών τα οποία μειώθηκαν κατά 72,4% το 2008. Κυριότεροι
παράγοντες ήταν ο διπλασιασμός των λεγόμενων «ζημιών απομείωσης» δηλαδή των
προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, οι ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις και
από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και η μείωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου.
Σημαντική ήταν η επιδείνωση, του δείκτη αποτελεσματικότητ ας, δηλαδή του λόγου
λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα, ο οποίος διαμορφώθηκε το 2008 στο 60,9%
από 52,9% το 2007. Αντίστοιχα οι δείκτες αποδοτικότητας διαμορφώ θηκαν στο
χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών. Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητι κού
μειώθηκε το 2008 στο 0,2% από 1% το 2007, ο δείκτης αποδοτικότητας του σταθμισμένου
με βάση τον κίνδυνο του ενεργητικού υποχώρησε στο 0,3% (από 1,5% το 2007) και o
δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκε στο
3% (από 14,7% το 2007).
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34.Σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων, ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μετά από
φόρους διαμορφώθηκε το 2008 στο 0,7% από 1,4% το 2007 και ο δείκτης αποδοτικότητας
του σταθμισμένου με βάση τον κίνδυνο ενεργητικού στο 1% από 2,1% το προηγούμενο
έτος. Ανάλογα, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκε το 2008 στο
10,1%% από 17,9% το 2007. Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι η αποδοτικότητα των
ελληνικών τραπεζικών ομίλων παρέμεινε το 2008 ικανοποιητική σε σχέση με εκείνη των
μεγάλων τραπεζικών ομίλων της ζώνης του ευρώ, όπου οι αντίστοιχοι δείκτες εμφάνισαν
σημαντική υποχώρηση.
35.Επιδείνωση παρουσίασε η συνολική ρευστότητα λόγω των εξελίξεων στην αγορά
χρήματος από το δεύτερο εξάμηνο του 2007 και μετά. Οι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας
(ρευστών διαθεσίμων και ασυμφωνίας ληκτότητας απαιτήσεων-υποχρεώσεων) μειώθηκαν
εμφανίζοντας όμως βελτίωση από το πρώτο τρίμηνο του 2009. Στην ικα νοποιητική
ρευστότητα

των

ελληνικών

τραπεζών

θετικά

συνέβαλε

και

η

διάρθρωση

της

χρηματοδότησής τους, καθώς οι καταθέσεις πελατών συνέ χισαν τόσο το 2008 όσο και το
πρώτο τρίμηνο του 2009 να συνεισφέρουν άνω του 60% της συνολικής χρηματοδότησης
των τραπεζών.
36.Εν όψει και της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες
επισημάνσεις στην κατεύθυνση των αναγκαίων μέτρων για τη θωράκιση του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου των πιστωτικών
ιδρυμάτων απαιτεί προσαρμογές σε συστήματα διαχείρισης κινδύνων, σε ελεγκτικές
διαδικασίες και σε στελέχη των τραπεζών και των εποπτικών αρχών που να κατανοούν και
να διαχειρίζονται τα νέα προϊόντα και τις νέες μορφές κινδύνου με ευέλικτο τρόπο
σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα τη
σταθερότητα του συστήματος. Το ζήτημα αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις ίδιες τις
τράπεζες, κατά πόσον δηλαδή κατανοούν τους κινδύνους και διαθέτουν τους μηχανισμούς
εντοπισμού των ανοιγμάτων υψηλού κινδύνου, αξιολόγησης, μέτρησης των κινδύνων και
έγκαιρης λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
37. Η εμπειρία από την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης και των χαμηλών
επιτοκίων από το έτος 2001, δείχνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος χαλάρωσης των κριτηρίων
πιστοδότησης. Είναι κατά συνέπεια αναγκαίο τα πιστωτικά ιδρύματα να διασφαλίζουν ότι
ο αναπόφευκτος και επιθυμητός ανταγωνισμός δεν οδηγεί σε χειροτέρευση της ποιότητας
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του χαρτοφυλακίου τους, όπως απεικονίζεται από το ποσοστό των καθυστερήσεων και
επισφαλειών. Το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων, αν και ιδιαίτερα σημαντικό, δεν αρκεί από
μόνο του να θωρακίσει μια τράπεζα έναντι των κινδύνων που αναλαμβάνει. Απαραίτητο
και εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι και ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης
κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης και η διασφάλιση της
ανεξαρτησίας της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνω ν σε όλες τις τράπεζες ανεξάρτητα
από την μέθοδο που εφαρμόζουν, καθώς και η ενίσχυση του ιεραρχικού επιπέδου των εν
λόγω λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων.
38.Όσον αφορά την επέκταση των ελληνικών τραπεζών στα αντίστοιχα τραπεζικά
συστήματα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, οι παράγοντες που επέδρασαν καταλυτικά ήταν η
ευρωπαϊκή προοπτική των περισσότερων από τις χώρες αυτές, η μακροοικονομική τους
πρόοδος και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξής τους, ο υψηλός βαθμός ωρίμανσης της
ελληνικής τραπεζικής αγοράς, ο χαμηλός βαθμός χρηματοοικονομικής διείσδυσης στις
βαλκανικές χώρες, η επιδίωξη εκμετάλλευσης των υποαξιών και του χαμηλού κόστους,
καθώς και τα κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των βαλκανικών χωρών.
39.Αν και στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης οι περισσότερε ς αναδυόμενες
οικονομίες αντέδρασαν σχετικά ικανοποιητικά, ένδειξη της σταδιακής ωρίμανσης, αρκετές
χώρες αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα, για τα οποία ευθύνονται κατά κύριο λόγο οι
μακροοικονομικές ανισορροπίες, όπως τα υψηλά ελλείμματα τρεχουσών συναλ λαγών και
ο υψηλός πληθωρισμός. Κατά την περίοδο 2007-9, σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου
ήταν τα αδύναμα νομίσματα των αναδυόμενων χωρών, τα οποία και αντικατοπτρίζουν τις
υποκείμενες αδυναμίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα των ίδιων των οικονομιών.
40.Οι υποτιμητικές πιέσεις που ασκήθηκαν στα νομίσματα των χωρών αυτών έπληξαν τα
αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών. Αρκετές ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν
σημαντικές ζημίες από τις δραστηριότητές τους στις αναδυόμενες οικονομίες, σε βαθμό
που απαιτήθηκε κεφαλαιακή ενίσχυση των εκεί θυγατρικών τους. Παρόλα αυτά, καθώς ο
βαθμός

χρηματοοικονομικής

διαμεσολάβησης

παραμένει

σημαντικά

χαμηλός

στις

περισσότερες από τις οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης, οι αναπτυξιακές προοπτικές των
ελληνικών τραπεζών και τα περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης στα τραπεζικά συστήματα
των χωρών αυτών παραμένουν σημαντικά.
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41. Αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση του τραπεζικού συστήματος, πρέπει να
σημειωθεί ότι στόχος των εποπτικών αρχών είναι η διασφάλιση της οικονομικής
ευρωστίας και η ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις από
τυχόν εξωγενείς διαταραχές και από ενδεχόμενες ενδογενείς αστοχίες ή παραλείψεις του
λειτουργικού τους συστήματος. Το ζήτημα λοιπόν της εταιρικής διακυβέρνησης είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την διασφάλιση του διαμεσολαβητικού ρόλου των τραπεζών, τη
συμβολή τους στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, καθώς και της
προσφοράς τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα στηριοποιούνται.
Κατά συνέπεια, το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης οφείλε ι να αντιμετωπίζεται στα
πλαίσια μιας ευρύτερης κοινωνικής συμβολής του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα.
42.Στόχος της εποπτείας την οποία ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η σταθερότητα και
η αποτελεσματικότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας. Πολλοί
παράγοντες,

όπως

η

ασύμμετρη

πληροφόρηση,

η

δυνητική

εκμετάλλευση

των

καταναλωτών, η ανάληψη υπέρμετρων κινδύνων από τις τράπεζες, η πολυπλοκότη τα των
συναλλαγών, η αδιαφάνεια και ο ιδιωτικός χαρακτήρας των περισσοτέρων ιδρυμάτων,
έχουν καταστήσει αναγκαία την ύπαρξη της τραπεζικής εποπτείας.
43. Αν και το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια επιβάλλει αλλαγές στη λειτουργία
και στις πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν θα πρέπει αυτές να αντιμετωπίζονται
ως μία δαπανηρή και πολύπλοκη «επιβάρυνση» κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά ως μια
ακόμη πηγή πολύπλευρων επιχειρηματικών ωφελειών, με απώτερο στόχο πρόσθετης αξίας
για τους μετόχους τους. Οι κυριότερες προϋποθέσεις για τη μεγιστοποίηση των παρά πλευρων ωφελειών από την υλοποίηση της Βασιλείας ΙΙ είναι: (α) η υιοθέτηση όσον το
δυνατόν πιο εξελιγμένων προσεγγίσεων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων
έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων, γεγονός που θα απαιτήσει σημαντική βελτίωση
στις τεχνολογικές υποδομές και στα πληροφοριακά συστήματα και (β) η καλλιέργεια
κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε όλο το εύρος του οργανισμού και η ενεργή
συμμετοχή της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας και του διοικητικού συμβουλίου.
44.Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δείξει πολύ υψηλό βαθμό προσαρμογής στις νέ ες
χρηματοπιστωτικές συνθήκες και επιπλέον άντεξαν χωρίς υπέρμετρες απώλειες την
πρόσφατη κρίση. Ανέπτυξαν εξάλλου ευρύ δίκτυο σε πολλές ξένες αγορές. Παράλληλα,
επένδυσαν μεγάλα κεφάλαια στην τεχνολογία και σε εξειδικευμένο προσωπικό, προς
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όφελος των ιδίων κεφαλαίων τους αλλά και της πελατείας τους. Ανέπτυξαν και συνεχίζουν
να βελτιώνουν τα συστήματα διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού
κινδύνου και των κινδύνων της αγοράς με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική.
Ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και εφάρμοσαν
σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
45.Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση έχει συμβάλει στον προβληματισμό για την
ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον ευρύτερο κλάδο των τραπεζών και
γενικά των μεγάλων επιχειρήσεων.
46.Οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις, στο πλαίσιο και της πρόσφατης δημοσιονομικής
κρίσης, καθώς και τα σενάρια της ύφεσης που εκδηλώνονται τον τελευταίο καιρό, έφεραν
τους δανειολήπτες πιο κοντά στην υπερχρέωση και δημιούργη σαν αβεβαιότητα σε σχέση
με τη μελλοντική τους ικανότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η έως
πρόσφατα εξαιρετικά υψηλή πιστωτική επέκταση σε συνδυασμό με την παγκόσμια
χρηματοοικονομική κρίση δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την υπερχρέωση των
ελληνικών νοικοκυριών. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα μείγμα πιέσεων στα
ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία βιώνουν καθημερινά τη δυσκολία να ανταποκριθούν στις
ανάγκες τους για την κάλυψη των κάθε είδους δανειακών τους υποχρεώσεων.
47. Όλοι οι σχετικοί δείκτες επισημαίνουν ότι η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών
συνεχίζει να αυξάνεται ως αποτέλεσμα του υψηλού, αν και επιβραδυνόμενου, ρυθμού
δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών από το τραπεζικό σύστημα. Πράγματι, μετά την
είσοδο της χώρας στη ζώνη του ευρώ και την πλήρη απελευθέρωση της καταναλωτικής
πίστης, ο δανεισμός των νοικοκυριών αυξήθηκε με υψηλό ρυθμό, κατά μέσο όρο γύρω στο
28%, την περίοδο 2002-07. Η ταχεία αύξηση των δανείων προς τα νοικοκυριά συνδέεται
άμεσα με την αυξημένη ρευστότητα των τραπεζών, ιδίως κατά τα πρώτα έτη της περιόδου
αυτής. Συνδέεται επίσης με το ιστορικά χαμηλό ύψος των επιτοκίων, τον εντεινόμενο
ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, αλλά και το
χαμηλό επίπεδο της δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών λόγω κυρίως των
περιορισμών που υπήρχαν κατά το παρελθόν στην πρόσβασή τους στον τραπεζικό
δανεισμό. Κατά τα τρία τελευταία έτη ο ρυθμός αυτός επιβραδύνθηκε σημαντικά, από
25,7% στο τέλος του 2006, σε 22,4% στο τέλος του 2007 και 12,8 στο τέλος του 2008. Με
βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος ο ετήσιος ρυθμός της
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πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε περαιτέρω σε 2,5% τον Απρίλιο του 2010, από 3,1%
το Δεκέμβριο του 2009.
48.Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η συνολική δανειακή επιβάρυνση των ελ ληνικών νοικοκυριών
αυξήθηκε σε 47,5% στο τέλος του 2008 από 34,7% στο τέλος του 2005, παραμένοντας
ωστόσο σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο τη ζώνης του ευρώ (2008:
59,5%) και από τα αντίστοιχα ποσοστά των χωρών του ΟΟΣΑ (2005: περίπου80%).
49.Από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τελευταίας έρευνας νοικοκυριών της
Τράπεζας της Ελλάδος (2007) προκύπτει ότι, αν και σχεδόν τα μισά ελληνικά νοικοκυριά
δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις, το ποσοστό των νοικοκυριών που οφείλει κάποιο
δάνειο αυξήθηκε κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες τη διετία 2005-07 (από 46,9% το
2005 σε 51,4% το 2007). Ιδιαίτερα αυξημένος είναι επίσης και ο λόγος του χρέους των
νοικοκυριών προς το εισόδημα, δηλ. η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών.
50.Η πιο διαδεδομένη κατηγορία δανείων είναι τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών,
ακολουθούμενη από τα στεγαστικά δάνεια. Και στις δύο περιπτώσεις, το ποσοστό των
υπόχρεων νοικοκυριών με δάνεια αυτού του είδους παρουσιάζεται αυξημένο τα τελευταία
έτη, ιδίως αυτό για τις πιστωτικές κάρτες, όπου περίπου τα 2/3 όσων έχουν δανειστεί
δηλώνουν πλέον οφειλές από κάρτες.
51.Τα νοικοκυριά με περισσότερα δάνεια διαμένουν κυρίως στις αστικές περιοχές, είναι
νεότερης ή μεσαίας ηλικιακής ομάδας (συνήθως 36-45 ετών), με τους πιο ηλικιωμένους να
έχουν λάβει συνήθως στεγαστικά και τους νεότερους «άλλα» μη στεγαστικά δάνεια, είναι
συνήθως ζευγάρια με ένα ή περισσότερα παιδιά, έχουν σχετικά υψηλότερο εκπαιδευτικό
επίπεδο, βρίσκονται σε ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια, κατέχουν μεγαλύτερη περιουσία,
εργάζονται συνήθως στον τομέα των υπηρεσιών ως μισθωτοί και με πλήρες ωράριο.
Μικρή συμμετοχή στο δανεισμό διαπιστώνεται για τους συνταξιούχους και τους
εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα.
52.Ιδιαίτερα υψηλή θετική συσχέτιση καταγράφεται μεταξύ του εισοδήματο ς, της
περιουσίας και της εκπαίδευσης των νοικοκυριών με το ύψος του δανεισμού τους, τόσο
για το σύνολο όσο και για τις επιμέρους κατηγορίες των δανείων.
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53.Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις ορισμένων
πρόσφατων μελετών για την Ελλάδα, οι οποίες έχουν δείξει ότι ο βαθμός αστικότητας, η
σύνθεση του νοικοκυριού, ο αριθμός των εργαζόμενων μελών, το εισόδημα και ο πλούτος
του νοικοκυριού παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της πιθα νότητας ένα
νοικοκυριό να έχει δάνειο. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα αυτή είναι υψηλότερη για τα
νοικοκυριά που διαμένουν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, για ζευγάρια με δύο
ή περισσότερα παιδιά, για νοικοκυριά με αρχηγό ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας,
υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου και εργαζόμενο στο δημόσιο τομέα. Επίσης, η
πιθανότητα δανεισμού αυξάνεται σημαντικά με την άνοδο του εισοδήματος, της
περιουσίας και του αριθμού των εργαζόμενων μελών του νοικοκυριού.
54.Τα αποτελέσματα της έρευνας του 2007 δείχνουν ότι το μέσο χρέος των νοικοκυρ ιών
αυξάνεται με την αύξηση του εισοδήματος και της περιουσίας, ιδίως μάλιστα στην
περίπτωση των στεγαστικών δανείων. Για το 57% των νοικοκυριών στο χαμηλότερο
εισοδηματικό κλιμάκιο (μέχρι 7.500 ευρώ), η δόση των δανείων τους ξεπερνά το 33% του
εισοδήματος τους. Ειδικότερα, τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα έχουν σχετικά μικρή
πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα η οποία μειώνεται σταδιακά, ενώ αυξάνεται το ποσοστό
των νοικοκυριών με χρέος τα οποία ανήκουν στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια,
καθώς και το μερίδιο των εν λόγω νοικοκυριών στο συνολικό χρέος όλων των
νοικοκυριών.
55.Η άμεση χρηματοοικονομική πίεση των νοικοκυριών, όπως μετρείται από το κόστος
εξυπηρέτησης των δανείων, δηλαδή το λόγο των δόσεων προς το εισόδημα, φαίνεται να
διαμορφώνεται μέσα σε γενικά αποδεκτά όρια, με την έννοια ότι για την πλειονότητα των
υπόχρεων νοικοκυριών δεν συνεπάγεται ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των
δανείων τους. Για το 84% των νοικοκυριών με δανειακές υποχρεώσεις, ο λόγος των
δόσεων για την εξυπηρέτηση των δανείων τους προς το εισόδημα δεν υπερβαίνει το 40%.
Ωστόσο, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των δύο τελευταίων ερευνών
καταγράφεται επιδείνωση της χρηματοοικονομικής πίεσης, καθώς το ποσοστό των
νοικοκυριών για τα οποία το κόστος εξυπηρέτησης υπερβαίνει το 40% του εισοδήματός
τους αυξήθηκε σημαντικά, από 12% το 2005 στο 16% το 2007. Επιπλέον, οι συνολικές
δανειακές υποχρεώσεις των μισών υπόχρεων νοικοκυριών του δείγματος αντιστοιχούσαν
μέχρι και στο μισό περίπου του ετήσιου εισοδήματός τους το 2007, από το 1/3 και το 1/4
περίπου του εισοδήματός τους το 2005 και το 2002 αντίστοιχα. Η επιδείνωση αυτή
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συνδέεται άμεσα με την αύξηση των τραπεζικών επιτοκίων και την ταχεία αύξηση των
τραπεζικών δανείων την περίοδο μεταξύ των δύο ερευνών. Είναι πολύ πιθανό ν η
επιδείνωση αυτή να έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις αρχές του 2008,
οπότε

άρχισαν

να

εμφανίζονται

και

τα

πρώτα

σημάδια

της

πρό σφατης

χρηματοοικονομικής κρίσης που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού
και σε πρόσθετες δυσκολίες πρόσβασης των νοικοκυριών στον τραπεζικό δανεισμό.
56.Επισημαίνεται ότι για το 16% των νοικοκυριών, που στην έρευνα του 2007 το κόστος
εξυπηρέτησης των δανείων τους υπερβαίνει το 40% του εισοδήματός τους, το μερίδιό τους
στο συνολικό χρέος των νοικοκυριών είναι πολύ υψηλό (36,6%) και σε σημαντικό βαθμό
αφορά μη ενυπόθηκα δάνεια. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι υπάρ χουν για τις
τράπεζες σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.
57. Θα πρέπει να επισημανθεί εξάλλου ότι, όπως είναι προφανές, στο διάστημα αφότου
διεξήχθη η έρευνα νοικοκυριών του 2007 της Τράπεζας της Ελλάδος, τα δεδομένα για το
δανεισμό και τη χρηματοοικονομική πίεση των νοικοκυριών έχουν αλλάξει και μάλιστα
έχουν επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα τ ης υπερχρέωσης των ελληνικών
νοικοκυριών. Τα χαρακτηριστικά του δανεισμού των νοικοκυριών έχουν φυσικά
επηρεαστεί από την εν εξελίξει χρηματοοικονομική κρίση και η χρηματοοικονομική πίεση
στα νοικοκυριά έχει κατά πάσα πιθανότητα αυξηθεί ιδίως το 2008, λόγω της αύξησης των
επιτοκίων την περίοδο αυτή. Οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν ότι η επιβάρυνση των
νοικοκυριών από δάνεια (τόκοι και χρεολύσια ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός
τους) έχει τους τελευταίους μήνες αυξηθεί και οπωσδήποτε έχει επηρεάσει περισσ ότερο
εκείνα τα νοικοκυριά που έχουν σχετικώς χαμηλά εισοδήματα και περιουσία. Σημαντικός
παράγοντας στις εξελίξεις αυτές είναι η εφαρμοζόμενη εισοδηματική και φορολογική
πολιτική, οι οποίες επηρεάζουν το μέγεθος του διαθέσιμου εισοδήματος. Επίσης, η
σχετική θέση των νέων και των νεότερων ζευγαριών με παιδιά, καθώς η αυξημένη
χρηματοοικονομική πίεση γι' αυτά τα νοικοκυριά έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, στο
μέτρο που αυτή συνοδεύεται από μεγαλύτερη επι-σφάλεια στην απασχόληση και στη
διατήρηση της θέσης εργασίας τους και κατά συνέπεια, στα μελλοντικά τους εισοδήματα.
58.Ένας από τους λόγους για τους οποίους το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσίασε
αξιοσημείωτη σταθερότητα στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση ήταν η εφαρμογή των
προτύπων της Συμφωνίας της Βασιλείας Ι, καθώς και η έναρξη της εφαρμογής των
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προτύπων της Συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙ, μέσω της προσαρμογής του νομοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου προληπτικής εποπτείας στη χώρα μας. Τούτο, παρά το γεγονός ότι
η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά
αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών, καθώς και το βαθμό της κεφαλαιακής τους
επάρκειας.
59.Οι προσαρμογές που έγιναν, ως προς τα πρότυπα της Βασιλείας Ι και ΙΙ, επηρέασαν
σημαντικά τον τρόπο της εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, ιδιαίτερα έναντι του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς αλλά και του
λειτουργικού κινδύνου, επιδρώντας καταλυτικά στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων των τραπεζών. Αποτέλεσμα των ως άνω εξελίξεων ήταν η υιοθέτηση και
εφαρμογή πολιτικών αξιολόγησης με σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων
αναφορικά με τη χρήση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων, την ικανότητα
ανάληψης

κινδύνων,

τη διασφάλιση της

κεφαλαιακής

επάρκειας, την

ανάπτυξη

συστημάτων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, την καθιέρωση και εμπέδωση
διαδικασιών διαφάνειας, αλλά και την ανάδειξη στοιχείων κοινωνικής ευθύνης.
60.Δεδομένης της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 και των ζοφερών επιπτώσεων που
είχε αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τη σταθερότητα του συστήματος,
αναδείχθηκαν οι νέες τάσεις που αφορούν τη μετεξέλιξη της προληπτικής εποπτείας στο
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, αναδεικνύεται η περαιτέρω ευαι σθητοποίηση του συστήματος προληπτικής εποπτείας στον ευρ ωπαϊκό χώρο με την
υιοθέτηση των προτάσεων της Επιτροπής de Larosiere για την υιοθέτηση ενός
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), το οποίο θα παρακολουθεί και θα
εκτιμά τη σταθερότητα του συστήματος, καθώς και ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο με τη μορφή ενός δικτύου εθνικών
εποπτικών αρχών συνδεδεμένου με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές θα διαφυλάττει τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε επίπεδο μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
61. Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα
των ελληνικών τραπεζών, όπως και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Ακόμη ισχυρότερα
όμως έπληξε την ικανότητά τους να παρέχουν πιστώσεις στην πραγματική οικονομία. Οι
χορηγούμενες πιστώσεις άρχισαν να συρρικνώνονται σημαντικά και τα χορη-γητικά
επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης ρευστότητας του
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συστήματος και των συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας που επικράτησαν τη δεδομένη
περίοδο. Επίσης, τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία
επιδείνωσαν περαιτέρω τις συνθήκες δανεισμού των ελληνικών τραπεζών, το κόστος
δανεισμού και τους όρους διοχέτευσης της ρευστότητας στο οικονομικό σύστημα.
62.Οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεω ν της
χρηματοπιστωτικής κρίσης συνέβαλαν αποφασιστικά στη μείωση της έντασης του
προβλήματος. Δεδομένου όμως ότι, όπως διαφάνηκε, το πρόβλημα είναι βαθύτατα
συστημικό, οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν στο μέλλον, τόσο για τη
θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εμπέδωση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας όσο και την προστασία των καταναλωτών των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, είναι σημαντικές και απαιτείται στενή διακρατική συνεργασία.
63.Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις που καταγράφηκαν σε
επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων και δεικτών επάρκειας κεφαλαίων λόγω της
πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, εντούτοις επέδειξε αξιοσημείωτη σταθερότητα σε
σχέση με ό,τι συνέβη σε άλλες περιπτώσεις ανεπτυγμένων χωρών. Το γεγονός αυτό
οφείλεται κυρίως στο καθεστώς της προληπτικής εποπτείας που ασκείται από την Τράπεζα
της Ελλάδος και ιδιαίτερα στην εφαρμογή των προτύπων της Βασιλείας ΙΙ.
64.Τα ζητήματα της προστασίας των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών
και καταναλωτών, καθώς και το πρόβλημα της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής έχουν
αναγορευθεί σε μείζονα θέματα της οικονομικής και πολιτικής διαβούλευσης.
65.Είναι σαφές ότι τα νοικοκυριά διατήρησαν τα τελευταία χρόνια, μέσω του δανεισμού
από το τραπεζικό σύστημα, ένα υψηλό επίπεδο κατανάλωσης, πολύ υψηλότερο από εκείνο
που θα τους επέτρεπε το εισόδημά τους. Η τακτική αυτή, όπως δείχνουν πρόσφατες
μελέτες, πιθανόν υιοθετήθηκε ακόμη περισσότερο από τα νοικοκυριά με παιδιά. Φαίνεται
ότι τα νεαρά ζευγάρια με παιδιά δεν είναι εύκολα διατεθειμένα να υποβαθμίσουν το
βιοτικό επίπεδο των παιδιών και της οικογένειάς τους εξαιτίας του χαμηλού τους
εισοδήματος, της ακρίβειας και της ασφαλιστικής και φορολογικής αφαίμαξης. Αναζητούν
τρόπους (δανεισμός, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων κ.ά.) ώστε να διατηρήσουν τη
δαπάνη τους σε υψηλά επίπεδα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις καταστάσεις φτώχειας για
τα παιδιά τους. Η αναζήτηση αυτή τα τελευταία έτη είναι φανερό ότι διευκολύνθηκε
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σημαντικά από παράγοντες που σχετίζονται με την ευκολότερη πρόσβαση στο δανεισμό
και με τη σταδιακή μείωση των τραπεζικών επιτοκίων λόγω, κυρίως, του αυξανόμενου
ανταγωνισμού στη χρηματοπιστωτική αγορά μετά την απελευθέρωσή της. Η οι κονομική
σταθερότητα που ακολούθησε την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την υιοθέτηση του
ενιαίου νομίσματος φαίνεται ότι ενίσχυσε θετικά τις προσδοκίες των νοικοκυριών για τα
μελλοντικά τους εισοδήματα, ενθαρρύνοντας το δανεισμό με στόχο τη διατήρηση υψηλού
επιπέδου διαβίωσης. Σ' αυτό το ενδεχόμενο συνηγορεί και η επέκτα ση της καταναλωτικής
πίστης με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς κατά την τελευταία δεκαετία. Η πρόσφατη όμως
χρηματοοικονομική κρίση διέψευσε τις μελλοντικές θετικές προσδοκίες των νοικοκυριών
και τα άφησε πολλαπλός εκτεθειμένα στα προηγούμενα «ανοίγματά τους».
66.Το φαινόμενο της υπερχρέωσης των νοικοκυριών παρουσιάζεται έντονο στη χώρα μας,
με δυσάρεστες επιπτώσεις τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική
συνοχή. Οι επιπτώσεις αυτές επιδεινώνονται περαιτέρω λόγω της πρόσφατης οικονομικής
κρίσης, των σοβαρών δημοσιονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής
οικονομίας και των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας.
67. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης πρέπει να είναι άμεση

3

.

Περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση
χιλιάδων υπερχρεωμένων νοικοκυριών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές
οφειλές τους. Τα μέλη των νοικοκυριών αυτών δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα χρέη
τους, με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται από την κοινωνική και οικονο μική ζωή. Η
σημερινή συγκυρία της κρίσης στην οικονομία αφαιρεί και την τελευταία δικαιολογία για
αδράνεια και καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης μέτρων.
68.Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης θα πρέπει να είναι τόσο προληπτικού
όσο και κατασταλτικού χαρακτήρα. Στα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προληπτικά μέτρα
ανήκουν

η

προώθηση

προγραμμάτων

εκπαίδευσης

των

καταναλωτών

στις

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και εξοικείωσης στοχευμένων ομάδων καταναλωτών με τις
υπηρεσίες αυτές (π.χ. φοιτητές, άνεργοι, νέοι, πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας), η ανάπτυξη
δικτύου παροχής εξειδικευμένων συμβουλών στους καταναλωτές που είναι υπερχρεωμένοι

3

http://www.moneyconferences.com/uploads/file/Banking%20Money%20Conference%202010/Σαπουντζόγλου_παρουσ
ίαση%20έρευνας.pdf
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ή απειλούνται από την υπερχρέωση, για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους και την
κατάστρωση οικογενειακού ή ατομικού προγράμματος κατάλληλου για την εξυπηρέτηση
των οικονομικών τους υποχρεώσεων.
69.Κατασταλτικού χαρακτήρα, και συνεπώς άμεσης απόδοσης, μέτρα είναι το νομικό
πλαίσιο που επιτρέπει στους καταναλωτές να ρυθμίσουν τα χρέη τους ή/και να
απαλλαγούν από αυτά, ώστε να επανενταχθούν στα οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα.
Πρόκειται για την άμεση ψήφιση του εκκρεμούντος σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση των
χρεών, για την ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας του καταναλωτή, καθώς και
για τη θέσπιση διατάξεων που θα ενισχύουν τη διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές.
Με δεδομένα τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υφιστάμενη συγκυρία της
ελληνικής οικονομίας όσο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, οι εξελίξεις που αναμένονται να καταγραφούν στη δομή και
λειτουργία του θα επηρεαστούν από τους ακόλουθους παράγοντες: α/. από τις ανακατατά ξεις (συγχωνεύσεις - εξαγορές) που ενδέχεται να προκληθούν στον κλάδο εξ αιτίας των
οικονομικών επιδόσεων των μονάδων του, β/. από τους ελ έγχους προσομοίωσης ακραίων
συνθηκών (stress tests) που θα διενεργήσουν οι εποπτικές αρχές και γ/. από την
ενδεχόμενη ενεργοποίηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ύψους 10
δισεκ. ευρώ) για αγορά νέων προνομιούχων μετοχών που προβλέπεται στο Παρ άρτημα 2
του Μνημονίου Συνεννόησης (M.o.U.) της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
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7.1 ΑΠΟΨΕΙΣ-ΟΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ…
Η επιστροφή στην Ελλάδα στις αγορές ομολόγων, έπειτα από μια τετραετή «εξορία», δεν
έπεισε τους οικονομολόγους ότι μπορεί να αποφύγει ένα τρίτο πακέτο διάσωσ ης σύμφωνα
με έρευνα που διεξήχθη μεταξύ κορυφαίων οικονομολόγων.
Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση της Ελλάδας από την ΒlackRock στην
πρώτη

θέση

παγκοσμίως

στον

πίνακα

επικινδυνότητας

για

χρεοκοπία!

Η Ελλάδα τοποθετείται στην πρώτη θέση, υψηλότερα ακόμη και από την Αργεντινή, η
οποία έως τις 30 Ιουλίου θα πρέπει να αποπληρώσει συγκεκριμένα ομόλογα.
Όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αγορά, μερικοί επενδυτικοί ο ίκοι εμφανίζονται
επιφυλακτικοί σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, “underweight” δηλώνει για την
Ελλάδα η Credit Suisse, μέσω νέας έκθεσής της για τις αναδυόμενες αγορές. Eιδικότερα, η
Credit Suisse δηλώνει “overweight” για Κορέα και Ινδία και “underweight” για Ελλάδα,
Μεξικό, Ρωσία και Ν. Αφρική. Η ελβετική τράπεζα διατυπώνει τα εξής συμπεράσματα:
- Το μακροοικονομικό τοπίο σε διεθνές επίπεδο δεν εγγυάται περαιτέρω άνοδο των
μετοχών των αναδυόμενων αγορών 1.
- Τα

εταιρικά

κέρδη

στις

αναδυόμενες

αγορές

συνεχίζουν

να

υποχωρούν.

- Οι οικονομικές εκπλήξεις σε ανεπτυγμένο κόσμο και αναδυόμενε ς αγορές έχουν ήδη
αποτιμηθεί.
- Οι αποφάσεις που έλαβε η ΕΚΤ στις 5 Ιουνίου για τη λήψη νέων μέτρων έχουν θετικό
αντίκτυπο στις αναδυόμενες αγορές, κυρίως μάλιστα στις ευρωπαϊκές αναδυόμενες
αγορές.
- Οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται πλέον λιγότερο ευάλωτες από ότι πριν από λίγο
καιρό.
- Οι αναλυτές συνεχίζουν να δηλώνουν επιφυλακτικοί για τις αναδυόμενες αγορές.
Από την άλλη πλευρά, την έξοδό της από τις μετοχές της ευρωπαϊκής περιφέρειας
ανακοινώνει η JP Morgan. Το κλίμα παραμένει αρνητικό για τις ευρωπαϊκές τράπεζες,
όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας.Ακριβή χαρακτηρίζει την
ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η Saxo Bank, αν και δηλώνει Bullish για τις μετοχές σε
σχέση με τα ομόλογα για το γ’ τρίμηνο. Σύμφωνα με την HSBC, το πολιτικό ρίσκο θα
1

http://www.newmoney.gr/article/71454/credit-suisse
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μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το ελληνικό χρηματιστήριο. Εάν τον Μάρτιο του 2015 η
ελληνική κυβέρνηση δεν κατορθώσει να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε η
Ελλάδα θα οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. «Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους
της προσπάθειας που έχει καταβάλει μέχρι στιγμής η Ελλάδα, προκειμένου να
εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις των δανειστών και τους όρους του οικονομικού
προγράμματος που ακολουθεί, θα εκπλαγούμε αρνητικά εάν σε αυτό το τελευταίο στάδιο η
προσπάθεια εγκαταλειφθεί» διαμηνύουν οι αναλυτές της βρετανικής τράπεζας.
Η κυβέρνηση δικαιολόγησε την αρνητική εξέλιξη με το τριετές ομόλογο (πήρε 1,5 δισ.
από 3 που ζητούσε αρχικά) και με υψηλό επιτόκιο 3,5% (προσδοκούσε επιτόκιο στο 2,9 με
3%) με την κρίση που ξέσπασε στον ευρωπαϊκό Νότο λόγω της πορτογαλικής Espirito
Santo,

μετά

τη

δυσκολία

Όμως, όπως τονίζουν

αποπληρωμής

βραχυπρόθεσμου

χρέους

της.

έμπειροι αναλυτές από το Λονδίνο, το πολιτικό ρίσκο είναι ο

μεγαλύτερος κίνδυνος για την ελληνική οικονομία και αυτό αποδεικνύεται και απ ό το
υψηλότερο επιτόκιο που πληρώνει από τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν μειωθεί πολύ, αλλά παραμένουν
υψηλότερες

σε

σχέση

με

αυτές

των

άλλων

χωρών

της

Ευρωζώνης.

Χώρες του ευρωπαϊκού Νότου όμως με παρόμοια προβλήματα με τα δικά μας δανείζονταν,
τουλάχιστον πριν τη νέα κρίση, με πολύ καλύτερους όρους από τις αγορές. Τα τριετή
ομόλογα της Πορτογαλίας είχαν επιτόκιο κάτω από 1,5% ενώ της Ισπανίας κάτω από 1%.
Η Ελλάδα, όπως σημειώνουν διεθνείς αναλυτές, δανείζεται με υψηλότερο κόστος λόγω
της εκλογολογίας και της μανίας της αντιπολίτευσης να ζητά σχεδόν κάθε ημέρα εκλογές
απειλώντας

να

καταψηφίσει

Πρόεδρο

της

Δημοκρατίας

την

ερχόμενη

άνοιξη.

Δεν είναι τυχαίο το ότι ο νέος υπουργός Οικονομίας, αντιλαμβανόμε νος τον πολιτικό
κίνδυνο, τόνισε χαρακτηριστικά: «Ας λέμε λιγότερα για εκλογές και περισσότερα για το
μέλλον της οικονομίας» και ζήτησε από τους πολίτες να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις και
από τον πολιτικό κόσμο να επιδείξει σύμπνοια, γιατί, όπως ανέφερε « στο τέλος, τον
λογαριασμό τον πληρώνουμε εμείς και κανείς άλλος».
Γιατί θέλουν να μας «δέσουν» με νέο δάνειο;
Την ίδια ώρα οι δανειστές, συχνά-πυκνά, επαναφέρουν θέμα νέου πακέτου βοήθειας, με
την ελληνική κυβέρνηση να αντιστέκεται στις φωνές αυτές και απο κλείει το ενδεχόμενο
νέας βοήθειας η οποία θα συνοδεύεται από έναν ακόμη γύρο σκληρών μέτρων.
Γιατί όμως οι Ευρωπαίοι πιέζουν για νέο πακέτο βοήθειας –αν και μικρότερο των δύο
προηγούμενων που δεν θα ξεπεράσει τα 10 δισ.– το οποίο ασφαλώς θα συνοδευθεί με νέο
μνημόνιο;
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Πριν ακόμη βγούμε στις αγορές, το Βερολίνο και η Τρόικα ήταν αντίθετοι στο σχέδιο
επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές χρέους το 2014, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι η
Ελλάδα θα χαλαρώσει υπερβολικά τις προσπάθειες για την εξυγίανση της οικονομία ς.
Η Κομισιόν, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ υποστηρίζουν πως η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να
επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος αν βγει από το πρόγραμμα διάσωσης. Η επιτυχής
επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ της Τρόικας έν αντι
της ελληνικής κυβέρνησης. Με την οικονομία να είναι έτοιμη να εξέλθει από εξαετή
ύφεση και με πρωτογενές πλεόνασμα, η κυβέρνηση έχει πόρους για να καλύψει τους
μισθούς και τις συντάξεις. Ο δανεισμός είναι αναγκαίος μόνο για την αποπληρωμή του
χρέους των 320 δισ. ευρώ. Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους βρίσκεται στα
χέρια των ευρωπαίων εταίρων, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Οπότε, ακόμα και αν η Τρόικα
μετατρέψει την Ελλάδα στην πρώτη χώρα που θα δεν θα αποπληρώσει τα χρέη της στην
ίδια την κεντρική της τράπεζα, τόσο οι αγορές όσο και οι Έλληνες πολίτες έχουν κάποια
προστασία.
Η Τρόικα φοβάται ότι, καθώς χάνει τον έλεγχο έναντι της ελληνικής κυβέρνησης, η χώρα
θα

διολισθήσει

στα

λάθη

που

πυροδότησαν

την

ευρωπαϊκή

κρίση

χρέους.

Ένα νέο δάνειο είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει με
τις

απαραίτητες

αλλαγές

για

να

εξυγιάνει

την

οικονομία

της.

Έχοντας η Ελλάδα αποδείξει ότι μπορεί και πάλι να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές, ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς (και η κυβέρνηση) θα μπορέσει ν α αντισταθεί σε νέα
μέτρα λιτότητας και σε νέο πακέτο βοήθειας. Θα έχει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και
τα περιθώρια για να αντιμετωπίσει τις χειρότερες κοινωνικές επιπτώσεις της λιτότητας,
μετά μάλιστα και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
7.2 Αδιάλλακτη η Τρόικα
Όμως χωρίς την παραμικρή διάθεση διαλλακτικότητας απέναντι στην κυβέρνηση έφθασε
στην Αθήνα η Τρόικα και ήδη κυκλοφορούν φήμες από το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με
τις οποίες ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να πει το «όχι» στις απαιτήσεις των
εκπροσώπων

των

δανειστών

και

να

προσφύγει

στις

κάλπες

τον

Οκτώβριο.

Ο προβληματισμός που επικρατεί στην Τρόικα και την έχει θέσει σε επιφυλακή, για να
«επαναφέρει στην τάξη» την ελληνική κυβέρνηση, έχει και πάλι στο επίκεντρό του το αν
υπάρχει βούληση να συνεχιστεί η εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος, το οποίο,
παρότι τυπικά φθάνει στο τέλος του, εισέρχεται σε μια φάση που απαιτεί, όπως πιστεύουν
στην Τρόικα, ισχυρή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για
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εφαρμογή πολύ σκληρών μέτρων. Σε αυτήν τη φάση, η Τρόικα θα επιμείνει σε πολύ
αυστηρές θέσεις για ζητήματα που θεωρούνται «καυτά» από πολιτική άποψη ιδιαίτερα σε
μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τέτοια θέματα είναι:
• Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να καλυφθεί το δημοσιονομικ ό κενό του 2015,
που η Τρόικα έχει αρχικά υπολογίσει σε 2 δισ. Σε αυτά θα πρέπει να περιληφθούν και όλα
τα ισοδύναμα μέτρα που θα απαιτηθούν για να καλυφθού ν τα κόστη εφαρμογής
δικαστικών αποφάσεων (για δικαστικούς και ένστολους). Η ολοκλήρωση των διαδικασιών
για την απόλυση άλλων 6.500 δημοσίων υπαλλήλων ως το τέλος του χρόνου, ώστε να
συμπληρωθούν συνολικά οι 15.000 απαιτούμενες, βάσει του μνημονίου, απολύσεις.
• Η αντιμετώπιση του νέου κύματος ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία, που η Τρόικα
θέλει να γίνει με την επιτάχυνση των πλειστηριασμών, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να δοθεί
μία ακόμη ευκαιρία στους φορολογουμένους, με μια ευνοϊκή ρ ύθμιση με περισσότερες
δόσεις.
• Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τον συνδικαλισμό, με δυσκολότερο πλαίσιο έγκρισης
απεργιών και καθιέρωση της δυνατότητας των εργοδοτών να προσφύγουν σε ανταπεργία
(lock out).
• Το νέο «πακέτο» για το ασφαλιστικό, που δεν θα περιλαμβάνει μέτρα μόνο για τις
επικουρικές συντάξεις, αλλά θα φέρει περικοπές και στις κύριες συντάξεις, εάν
διαπιστωθεί από αναλογιστική μελέτη ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη.
7.3 Χ.Α.: Συγκρατημένες προσδοκίες για το β’ εξάμηνο
Η πολιτική αβεβαιότητα ο υπ. αριθμών 1 κίνδυνος για την αγορά
Η «ακτινογραφία» του α’ εξαμήνου του 2014
Το τέλος του πρώτου εξαμήνου βρήκε το Ελληνικό Χρ ηματιστήριο υψηλότερα από την
αρχή

του

έτους,

κλείνοντας

θετικά

ένα

πολύ

δύσκολο

εξάμηνο

από

πλευράς

χρηματοδοτικών αναγκών και διαχείρισης νέων. Η διπλή εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου
ναι μεν δημιούργησε κάποιες αναστολές στη δραστηριότητα των περισσότερων
επενδυτικών κεφαλαίων, όμως ο απολογισμός είναι θετικός, αφού η κινητικότητα στην
εγχώρια αγορά ήταν έντονη και δημιούργησε μια καλή «μαγιά» για τη συνέχεια.
Η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του έτους άφησε σημαντικό απολογισμό, καθώς
συντελέστηκαν μεγάλες αντλήσεις κεφαλαίων (με ΑΜΚ και ομόλογα), ενσωματώθηκε
στην αγορά ο πολιτικός κίνδυνος λόγω των διπλών εκλογών του Ιουνίου χωρίς και να έχει
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εκλείψει λόγω της προεδρικής εκλογής, ενώ σημειώθηκαν γεωπολιτικές αναταραχές σε
διάφορα σημεία (Συρία, Ουκρανία, Τουρκία, Ιράκ). Έτσι, τα σημαντικά κέρδη του πρώτου
τριμήνου (+15% για τον Γενικό Δείκτη) εξανεμίστηκαν σχεδόν στο εξάμηνο (+4,4%),
αποτυπώνοντας υψηλή μεταβλητότητα. Η αγορά στη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών
κατέγραψε ανώτερη τιμή στις 1.369,56 μονάδες (+17,79% από τις αρχές του έτους). Όμως
οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, η συνεχής έξοδος των εισηγμένων στις αγορές, το
πολιτικό ρίσκο, συνέβαλαν στον περιορισμό των αρχικών κερδών της αγοράς και των
μετοχών από τα υψηλά των 1.370 μονάδων. Το πρώτο εξάμηνο για την αγορά έκλεισε με
κέρδη για τον Γενικό Δείκτη της τάξης του 4,44%, χωρίς μεγάλες εξάρσεις στα χαρτιά του
25άρη.
Είναι χαρακτηριστικό το ότι μετοχές όπως τα ΕΛΠΕ, η Εθνική, η Coca Cola κ.ά., μπήκαν
στο δεύτερο και καθοριστικότερο εξάμηνο του έτους από χαμηλότερη αφετηρία σε σχέση
με το ξεκίνημα της χρονιάς. Η πτώση για τη μετοχή της Εθνικής έφθασε το 30,65%, της
Eurobank

το

33,27%,

των

ΕΛΠΕ

το

23,75%,

της

Coca

Cola

το

19,40%.

Σημαντικές ήταν οι αποδόσεις για τον ΟΠΑΠ (+34,44%), την «Ελλάκτωρ» (+29,56%), τη
MIG (+ 27,30%), τη Eurobank Properties (+28,72%), τη Folli Follie (+24,36%) και την
«Τιτάν» (+19,60%). Σημειωτέον, ότι οι παραπάνω μετοχές καταγράφουν απώλειες πάνω
από 10% σε πολλές περιπτώσεις από τα υψηλά που κατέγραψαν μέσα στη χρονιά.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2014 οι εισηγμένες άντλησαν 8,5 δισ. ευρώ από την αγορά σε νέες
εκδόσεις μετοχών, 8,3 δισ. ευρώ σε ομολογιακές εκδόσεις –μεταξύ αυτών και τα 3 δισ.
ευρώ της Ελληνικής Δημοκρατίας– και 16,1 δισ. ευρώ σε εκδόσεις εντόκων γραμματίων,
αν και πολλές από αυτές αποτελούσαν αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων εκδόσεων.
Οι ισχυρές εισηγμένες επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει στο μέτρο του δυνατού το
παράθυρο

ευκαιρίας

που

δημιουργεί

ο

πυρετός

για

νέες

εκδόσεις.

Η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου αυξήθηκε στα 80 δισ. ευρώ, από 67 δισ. ευρώ στο
ξεκίνημα της χρονιάς, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να εμφανίζεται αυξημένη
κατά 74%, στα 150 εκατ. ευρώ.
7.4 Οι ξένοι κάνουν παιχνίδι
Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν πλέον το 60,4%της κεφαλαιοποίησης του ελλη νικού
χρηματιστηρίου, από 49,6% που ήταν στο τέλος του 2013. Οι ξένοι επενδυτές
πραγματοποιούν το 64,5% της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών έναντι του 50,3% του
2013.
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Αυξημένη

ρευστότητα

προκάλεσαν

και

οι

αναδιαρθρώσεις

χαρτοφυλακίων

που

παρακολουθούν διεθνείς δείκτες, στους οποίους συμμετέχουν ελληνικές μετοχές.
7.5 Ανακοπή ροών τον Ιούνιο
Όμως κατά τον Ιούνιο καταγράφηκε σημαντική ανακοπή ροών ξένων κεφαλαίων προς
ελληνικές μετοχές, γεγονός που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη σε μίνι διόρθωση και σε
μείωση των συναλλαγών. Πάντως, παρά το θετικό πρώτο εξάμηνο, το Χ.Α. αναδείχθηκε
τον Ιούνιο το τρίτο πιο ασταθές χρηματιστήριο σε ολόκληρο τον κόσμο σύμφωνα με
έρευνα του Bespoke Investment Group, μετά την Αργεντινή και το Ντουμπάι.
Το

Χ.Α.

ήταν

πιο

ασταθές

και

από

το

χρηματιστήριο

της

Βουλγαρίας,

που

προβληματίζεται από την τραπεζική αναταραχή στη χώρα.
7.6 Η αποτίμηση του Χ.Α.
Με συνολική κεφαλαιοποίηση 79 δισ. ευρώ για τις εισηγμένες, το p/e της ελληνικής
αγοράς με βάση τα κέρδη του 2013 υπολογίζεται σε τουλά χιστον 30 φορές, ενώ οι ξένοι
αναλυτές το τοποθετούν ακόμη υψηλότερα (40-46 x), υπολογίζοντας στα προβλεπόμενα
κέρδη του 2014 μόνο τις εταιρείες του MSCI Greece. Το premium της ελληνικής αγοράς
είναι τεράστιο αν αναλογιστεί πως για το 2014 το μέσο P/E παγκ οσμίως υπολογίζεται από
την Bank of America, Merrill Lynch σε 15,2 φορές. Από την άλλη, το Χ.Α. εξακολουθεί
να παρουσιάζει discount αν συγκριθεί με τις ανεπτυγμένες αγορές της Δύσης ως προς την
κεφαλαιοποίηση προς το ΑΕΠ. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών η σχέση χ ρηματιστηριακής
αξίας /ΑΕΠ ανέβηκε από τις 10 φορές το 2012 στις 40 φορές σήμερα, λόγω κυρίως της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όμως ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών αγορών φτάνει
τις 70 φορές. Η εικόνα βελτιώνεται αισθητά από το 2015, όταν με βάση τις ίδιες
εκτιμήσεις οι δέκα μετοχές του MSCI Greece θα είναι διαπραγματεύσιμες 16,6 φορές τα
κέρδη τους αλλά και πάλι θα είναι ως και 60% ακριβότερες από όλες τις υπόλοιπες
ανεπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές.
7.7 Αναμένοντας νέα κεφάλαια το φθινόπωρο
Οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί παράγοντες εκτιμούν ότι η υπερβάλλουσα ρευστότητα
στις ξένες αγορές θα στραφεί προς την ελληνική κεφαλαιαγορά αν δουν ότι οι ελληνικές
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εισηγμένες

εμφανίζουν

βελτίωση

μεγεθών

και

περιοριστεί

το

πολιτικό

ρίσκο 2.

Ο συνωστισμός των επενδυτικών φορέων για ελληνικούς τίτλους που καταγράφηκε στο
roadshow της Ν. Υόρκης, δημιουργεί τις βάσιμες προσδοκίες για νέο κύκλο τοποθετήσεων
στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το φθινόπωρο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναμενόμενη
εξασθένηση των συναλλαγών την καλοκαιρινή περίοδο. Για το προσεχές διάστημα, το
πιθανότερο είναι να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα ο πήχης των προσδοκιών.
Ο τουρισμός, το real estate, η ενέργεια, οι τράπεζες και τα logistics βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος αμερικανικών funds, όπως καταγράφηκε στο τρίτο διεθνές
roadshow

της

ΕΧΑΕ

στη

Νέα

Υόρκη.Σύμφωνα

τόσο

με

τον

πρόεδρο

του

Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Σίμο Αναστασόπουλο, όσο και με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της ΕΧΑΕ και πρόεδρο του Χ.Α., Σ. Λαζαρίδη, προς το τέλος της χρονιά ς θα
υπάρξουν εισροές κεφαλαίων οι οποίες θα αποτυπώσουν εμπράκτως το αυξημένο
ενδιαφέρον

των

αμερικανών

επενδυτών

για

την

ελληνική

οικονομία.

Τα funds που συμμετείχαν φέτος στο roadshow στις ΗΠΑ ήταν νέα σε ποσοστό άνω του
60%, ενώ καταγράφηκε μεγάλη παρουσία, με τη συμμετοχή 81 funds και 160 αναλυτών,
και έγιναν 543 συναντήσεις με τους εκπροσώπους των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.
7.8 Μεγαλοεπενδυτές στρέφονται στα ελληνικά ομόλογα
Η καλή εικόνα που επικράτησε στην αγορά ομολόγων ενίσχυσε την ψυχολογί α των
επενδυτών στο Χ.Α. Τα ελληνικά ομόλογα απέφεραν κέρδη 30% από την αρχή της φετινής
χρονιάς έως τις 16 Ιουνίου, που είναι τα μεγαλύτερα στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τους
παγκόσμιους δείκτες ομολόγων του Bloomberg. Οι μεγαλύτεροι επενδυτές του κόσμου
εμπιστεύονται τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Η χρηματοπιστωτική εταιρεία Prudential
Financial έχει στο χαρτοφυλάκιό της ελληνικά ομόλογα που λήγουν σε πέντε χρόνια ή
λιγότερο. Η εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού Jupiter Asset Management αυξάνει τις
θέσεις της σε ελληνικούς τίτλους, ενώ η εταιρεία Fidelity Worldwide Investment δήλωσε
ότι κτίζει σταθερά μεγαλύτερες θέσεις το τελευταίο εξάμηνο. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές,
που έχουν ενεργητικό μεγαλύτερο από 1,4 τρισ. δολ., έχουν προστεθεί στις γραμμές άλλων
επενδυτών –όπως των εταιρειών Invesco, BlackRock και Legal & General Investment
Management– που κατέχουν ελληνικό χρέος.

2

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QCAO13001ELC.pdf
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7.9 Η συνέχεια…
Το πρόσημο του ελληνικού χρηματιστηρίου στο δεύτερο εξάμηνο θα κριθεί από τα εξής:
την ουσιαστική πρόοδο των μεταρρυθμίσεων με κορυφαίες τις αποκρατικοποιήσεις, την
υπέρβαση της τραπεζικής εσωστρέφειας με την αποφασιστική αντιμετώπιση του
προβλήματος των «κόκκινων δανείων», ώστε να ξεπεραστούν ανώδυνα τα φθινοπωρινά
stress tests, τις διαπραγματεύσεις για το χρέος και φυσικά την πολιτική κατάσταση.
7.10 Οι τράπεζες
Το κλίμα έχει χαλάσει στη χρηματιστηριακή αγορά μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης
του ΔΝΤ, η οποία ήταν αρνητική για τις τράπεζες, καθώς προσδιόριζε κεφαλαιακό
έλλειμμα 6 δισ. ευρώ, ενώ και οι τζίροι υποχώρησαν αισθητά, γεγονός που αποτυπώνει ότ
η αγορά έχασε τη δυναμική της. Επιπλέον, η φιλολογία για πιθανό κούρεμα μέρους των
επιχειρηματικών δανείων, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα
ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρ ήσεων, δημιούργησε
κλίμα αβεβαιότητας για τις τράπεζες, που θα κληθούν οριστικά να απεμπολήσουν κάποιου
ύψους απαιτήσεις τους, ενόψει μάλιστα των νέων stress test του φθινοπώρου.
Εν τω μεταξύ, ο νέος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρ ας,
μιλώντας στη Βουλή ανέβασε το ύψος των «κόκκινων» δανείων στα 77 δισ ευρώ.
Στον τραπεζικό κλάδο, με την αυξημένη βαρύτητα στους δείκτες, η έκθεση της S&P όπου
κατηγοριοποιεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην υψηλότερη κατηγορία ρίσκου
επιδεινώνει τις ανησυχίες ενόψει των stress test της ΕΚΤ το προσεχές φθινόπωρο.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα κινηθούν μεταξύ 2,5 με 5,5 δισ. στα stress test
της ΕΚΤ και η εξέλιξη αυτή βάζει σε ανησυχία τους επενδυτές και αποδεικνύει ότι ίσως
χρειαστεί και τρίτο κύμα ανακεφαλαιοποίησης. Ένα από τα βασικά προβλήματα της
αγοράς είναι τα διστακτικά βήματα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των
μεταρρυθμίσεων.Το βασικό μεσοπρόθεσμο θέμα, πλέον, της ελληνικής οικονομίας είναι η
αναδιάρθρωση του χρέους και είναι πολύ πιθανό να συνδεθεί και με τη διεξαγωγή των
«τεστ αντοχής» των ευρωπαϊκών τραπεζών το φθινόπωρο.
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7.11 Παραμένει ο εκλογικός κίνδυνος
Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι «ζυμώσεις» για την εκλογή
Προέδρου της Δημοκρατίας, ξαναβάζοντας τον πολιτικό παράγοντα στην εικόνα. Αν και οι
εκλογές τον Μάρτιο του 2015 είναι το σενάριο που επί του παρόντος φαίνεται να έχει τις
περισσότερες πιθανότητες, η ύπαρξη πολλών ανεξάρτητων βουλευτών αφήνει χώρο και
για το ενδεχόμενο αποφυγής της προσφυγής στις κάλπες. Ο κύριος κίνδυνος –καθώς η
δραστηριότητα ανακάμπτει– είναι η εκ νέου παρουσία πολιτικής αβεβαιότητας. Και ένα
τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. Το αποτέλεσμα των
πρόσφατων εκλογών αυξάνει τον κίνδυνο η κυβέρνηση να αποτύχει να συγκεντρώσει την
απαραίτητη πλειοψηφία για την εκλογή του επόμενου Πρόεδρου της Δημοκρατίας τον
Φεβρουάριο

του

2015,

και

ένα

τέτοιο

ενδεχόμενο

θα

οδηγήσει

σε

εκλογές.

Ο κίνδυνος της πολιτικής ασυνέχειας θα μπορούσε να μειώσει την άφθονη ροή κεφαλαίων
προς την Ελλάδα, αν και είναι δύσκολο να επανέλθει στα επίπεδα του 2012, και θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της προληπτικής αποταμίευσης και σε εκροή
καταθέσεων. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να βλάψουν την εύθραυστη ανάκαμψη, που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Το τελευταίο τετράμηνο έχουν μπει στο χρηματιστήριο σημαντικά
χρήματα από το εξωτερικό. Ωστόσο, η συμπεριφορά της κυβέρνησης μετά τις εκλογές έχει
φοβίσει πολύ κάποιους επενδυτές. Κάποια νέα στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων και
γενικά προς την κατεύθυνση της πολιτικής σταθερότητας θα μπορούσαν να βοηθήσουν
πολύ την κατάσταση. Αν συνεχιστεί η σημερινή αβεβαιότητα για το πότε θα πάμε στις
επόμενες εκλογές, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα νέα κεφάλαια που μπήκαν
στο χρηματιστήριο.
7.12 Η τεχνική εικόνα της αγοράς
Οι αισιόδοξοι προσδιορίζουν την επόμενη κορυφή στην ζώνη μεταξύ των 1.400 -1.450
μονάδων. Η ανοδική διάσπαση των 1.400 μονάδων, παρόλο που είναι λιγότερο πιθανή, θα
αναιρέσει

το

καθοδικό

σενάριο

και

θα

μας

οδηγήσει

στις

1.600

μονάδες.

Οι απαισιόδοξοι βλέπουν την αγορά να υποχωρεί έως και τα επίπεδα των 1.050 -1.000
μονάδων.

7.13 Τράπεζες: Και τρίτη ανακεφαλαιοποίηση;
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Προς νέες αυξήσεις κεφαλαίων από 2 δισ. (καλό σενάριο) έως και 6 δισ. (κακό
σενάριο)
Η «απειλή» της... ωρολογιακής βόμβας των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Έρχονται νέες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών; Μια μερίδα χρηματιστών δηλώνουν με
σιγουριά ότι θα υπάρξει και τρίτη ανακεφαλαιοποίηση τους. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι
ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια 6 δισ. ε υρώ. Αυτό αποτελεί το πιο
απαισιόδοξο σενάριο. Το καλό σενάριο είναι να προκύψουν γύρω στα 2 -2,5 δισ. ευρώ από
τα stress test της ΕΚΤ. Οι ξένοι επενδυτές επένδυσαν πάνω από 7 δισ. ευρώ στις αυξήσεις
κεφαλαίου των τραπεζών και τώρα βλέπουν ότι οι τράπεζες θ α χρειαστούν και νέα
κεφάλαια.
7.14 Βαριά ονόματα
Οι ελληνικές τράπεζες το προηγούμενο διάστημα προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον
μεγάλων διεθνώς επενδυτικών ονομάτων. Και ο Τζορτζ Σόρος και ο Τζον Πόλσον και η
Pimco (ο μεγαλύτερος διαχειριστής ομολόγων παγκοσμίως) πόνταραν στις ελληνικές
τράπεζες. Είχαμε τοποθετήσεις μεγάλων διεθνών funds και ισχυρών κερδοσκόπων
παγκοσμίως, όπως ο Τζορτζ Σόρος στην Εθνική ή ο Τζον Πόλσον στην Alpha και την
Πειραιώς, η Blackrock και η Blackstone, αλλά και η Pimco στην Εθνική και τη
Eurobank 3.
Στην Εθνική τοποθετήθηκε η αφρόκρεμα ξένων επενδυτών στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου. Ανάμεσα

στους

ξένους

επενδυτές

που

τοποθετήθηκαν

στην

ΑΜΚ

περιλαμβάνονται η Pimco, ο Τζορτζ Σόρος, το κράτος του Αμπου Ντάμπι, η Norges Bank,
το Och-Ziff Capital Management, το York Capital, η Blackrock, το Fidelity και η JP
Morgan. H Pimco, το μεγαλύτερο fund διαχείρισης ομολόγων του κόσμου, μπήκε και στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Απέκτησε περίπου το 1% του μετοχικού
της κεφαλαίου της Eurobank και αποτελεί πλέον έναν από τους πέντε κορυφαίους
μετόχους της τελευταίας, μετά την κοινοπραξία των επενδυτών υπό την καναδική Fairfax
του Prem Watsa. Είναι σίγουρα ασυνήθιστο να βλέπουμε την Pimco να αποκτά μια
εξέχουσα θέση σε μια σχετικά υψηλού ρίσκου αύξηση κεφαλαίου, καθώς από τα συνολικά
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υπό διαχείριση κεφάλαια του 1,94 τρισ. δολ. που διαθέτει, μόλις τα 9 δισ. δολ. είναι
επενδυμένα σε μετοχές, αφού είναι γνωστή η προτίμησή της στα ομόλογα.

7.15 Νέα βάρη
Οι ελληνικές τράπεζες με περίπου 80 δισ. ευρώ προβληματικά δάνεια (Ελλάδα και
εξωτερικό), δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί στο 40% των δανείων στην Ελλάδα ίσως
χρειαστεί να σηκώσουν και το βάρος μέρους των επιχειρηματικών δανείων, που
ανέρχονται στα 42 δισ. ευρώ. Ο νέος διοικητής της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρας, με υπόδειξη της
Τρόικας, ζητά από τις τράπεζες, εμμέσως πλην σαφώς, να «τραβήξουν την πρίζα στις μη
βιώσιμες επιχειρήσεις». Η φιλολογία για πιθανό «κούρεμα» μέρους των επιχειρηματικών
δανείων, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα ώστε να
δρομολογηθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, δημιούργησε κλίμα
αβεβαιότητας για τις τράπεζες, που θα κληθούν οριστικά να απεμπολήσουν κάποιου ύψους
απαιτήσεις

τους,

ενόψει

μάλιστα

των

νέων

stress

test

του

φθινοπώρου.

Από την αρχή του έτους, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες άντλησαν μέσω ΑΜΚ 8,31δισ.
ευρώ. Συγκεκριμένα, η Eurobank χρειάστηκε 2,86 δισ., η Εθνική 2,5 δισ., ακολουθούμενες
από την Πειραιώς με 1,75 δισ. και την Alpha με 1,2 δισ. Και τώρα ίσως χρειαστούν και
πρόσθετα κεφάλαια, ενώ από τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό η επάρκεια των σχεδόν 10 δισ. ευρώ που άντλησαν οι ελληνικές τράπεζες μέσω των
αυξήσεων κεφαλαίου και των ομολογιακών εκδόσεων.
7.16 Το «καμπανάκι» του ΔΝΤ
Τον «κώδωνα του κινδύνου» για την «απειλή» της... ωρολογιακής βόμβας των μη
εξυπηρετούμενων
προτρέποντας

τις

δανείων

(NPLs)

ελληνικές

έκρουσε

τράπεζες

να

το

Διεθνές

λάβουν

Νομισματικό

επιπρόσθετες

Ταμείο,

προβλέψεις.

Στη αποκάλυψη ότι τα «κόκκινα δάνεια» στην Ελλάδα ανέρχονται σε 77 δισ. ευρώ
προχώρησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νέος διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια ανήλθαν στο 33,5% στα τέλη του πρώτου τριμήνου 2014, από 32% στα τέλ η του
2013. Ο νέος διοικητής προσδιόρισε τα «κόκκινα δάνεια» στα 77 δισ., εκ των οποίων τα
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42 δισ. αφορούν σε μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, τα 25 δισ. είναι
στεγαστικά

δάνεια

και

τα

10

δισ.

είναι

καταναλωτικά

δάνεια.

Οι ζημίες που εμφάνισαν οι ελληνικές τράπεζες στο πρώτο τρίμηνο του 2014 φθάνουν στα
600 εκατ. ευρώ και προκλήθηκαν κυρίως από το ύψος των «κόκκινων δανείων».
Το ΔΝΤ κάνει λόγο για επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες έως και 6 δισ. στο ακραία
δυσμενές σενάριο και τοποθετεί συνολικά τα NPLs και τα αναδιαρθρωμένα δάνεια στο
40% του συνόλου των δανείων στο τέλος του 2013, ήτοι στα 86,7 δισ.
7.17 S&P: Στην υψηλότερη ομάδα ρίσκου οι ελληνικές τράπεζες
Κόντρα στις καλές εκθέσεις των ξένων οίκων για τις ελληνικές τράπεζες, η Standard &
Poor’s τοποθετεί τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο στην υψηλότερη κατηγορία ρίσκου, στην
ομάδα «10», στο πλαίσιο της αξιολόγησης για τον κίνδυνο του τραπεζικού συστήματος
(BICRA) 4.
Ο οίκος χρησιμοποιεί ένα σύστημα από το 1 μέχρι το 10, με το 1 να αντιπροσωπεύει τ ο
χαμηλότερο ρίσκο. Άλλες χώρες στην ομάδα 10 είναι η Αίγυπτος και η Λευκορωσία,
σημειώνει στην ανάλυσή του ο οίκος. Ο οίκος σημειώνει ότι αν και η ελληνική οικονομία
αρχίζει να σταθεροποιείται, η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αδύναμες οικονομικές
προοπτικές. Εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί ελαφρώς το 2014, ενώ τα
επόμενα

λίγα

χρόνια

η

χώρα

θα

βιώνει

αδύναμη

οικονομική

ανάπτυξη

και

αποπληθωριστικές πιέσεις. Ο οίκος σημειώνει ότι η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και
οι πιστωτικές πιέσεις θα μεγεθύνουν τον πιθανό αντίκτυπο των συσσωρευμένων
ανισορροπιών στο τραπεζικό σύστημα. Κατά την άποψη του οίκου, ο κίνδυνος υλοποιείται
με τη μορφή πολύ υψηλών πιστωτικών ζημιών στα εγχώρια χαρτοφυλάκια των τραπεζών.
Όπως σημειώνει, οι ζημιές αυτές είναι σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που
καταγράφηκαν σε άλλες χώρες με παρόμοιο βαθμό μόχλευσης στον ιδιωτικό τομέα.
Επισημαίνει επίσης ότι αν και οι εγχώριες καταθέσεις έχουν αρχίσει πρόσφατα να
δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης και ορισμένες τράπεζες απέκτησαν πρό σβαση στις
διεθνείς αγορές, «δεν περιμένουμε οι ελληνικές τράπεζες να καταφέρουν να εξομαλύνουν
αυτές τις ανισορροπίες επιτυχώς σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο».
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7.18 Το «σωσίβιο» της ΕΚΤ
Τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ως εγγύηση δάνεια ύψους 139 δισ. για να λ άβουν από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φθηνή χρηματοδότηση ύψους 21 δισ. ευρώ θα έχουν οι
ελληνικές

τράπεζες

σύμφωνα

με

ανάλυση

της

Goldman

Sachs.

Βάσει της μεθοδολογίας της ΕΚΤ, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να δώσουν ως
εγγυήσεις στην ΕΚΤ δάνεια που αντιστοιχούν στο 34,5% του ενεργητικού τους, ήτοι
δάνεια ύψους 139 δισ. ευρώ. Η ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα έχει ισχυρά
θεμέλια, υποστηρίζει η Goldman Sachs και υποστηρίζει πως οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες

είναι

πολύ

καλύτερα

κεφαλαιοποιημένες

μετά

τον

πρόσφατο

γύρο

ανακεφαλαιοποίησης και αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά από την τρέχουσα
οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, αλλά και τις βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές.
Η Goldman Sachs ξεκαθαρίζει πως η ανάκαμψη της κερδοφορίας των ελληνικών τ ραπεζών
αναμένεται να πάρει χρόνο, αλλά τελικά οι τράπεζες θα μπορούν να προσφέρουν
κορυφαίες αποδόσεις σε σχέση με άλλες τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Στο σημείο αυτό
σημειώνει πως τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών
υποστηρίζουν

την

ανάκαμψη

της

κερδοφορίας

τους

σε

μεσοπρόθεσμη

βάση.

Σε μακροπρόθεσμη βάση η Goldman Sachs χαρακτηρίζει την κεφαλαιακή κάλυψη των
ελληνικών τραπεζών καλή σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ωστόσο
σημειώνει πως βραχυπρόθεσμα η κεφαλαιοποίησή τους πιθανό να μειωθεί, γεγονός που
σχετίζεται με την εξόφληση των προνομιούχων μετοχών και την πλήρη εναρμόνιση με τη
Βασιλεία III. Έτσι, εκτιμά πως ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) των ελληνικών
τραπεζών θα διαμορφωθεί μεταξύ 8 και 12%.
7.19 Η Morgan Stanley
Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αγορά υποτιμά την προοπτική που έχει για τις ελληνικές
τράπεζες η ανατιμολόγηση των καταθέσεων, ως έμμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών της
ΕΚΤ 5. Προβλέπει ότι η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους και των προμη θειών
για τις τράπεζες θα οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης των εμπράγματων ιδίων κεφαλαίων
κατά 11-14% ετησίως έως το 2017. Σύμφωνα με τον οίκο, τα κόστη χρηματοδότησης των
ελληνικών τραπεζών είναι μακράν τα υψηλότερα στην ευρωπεριφέρεια, και ως εκ τούτου
οι ελληνικές τράπεζες είναι εμμέσως οι βασικοί ωφελούμενοι από το πακέτο που
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ανακοίνωσε τον Ιούνιο η ΕΚΤ, καθώς μειώνει το κόστος των εγχώριων καταθέσεων. Η
Morgan Stanley εκτιμά πως η αγορά υποτιμά το εύρος και την ταχύτητα αυτής της
εξομάλυνσης, σημειώνοντας πως η εκτίμησή της για τα καθαρά έσοδα από επιτόκια για το
2014

είναι

Πάντως,

ο

οίκος

12-16%
σημειώνει

υψηλότερη

από

αυτήν

πως

του

βασίζεται

η

θέση

της
στην

αγοράς.
υπόθεση

της

μακροοικονομικής ανάκαμψης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμη φάση και είν αι
ενδεχομένως εύθραυστη. Παράλληλα, η πολιτική κατάσταση παραμένει περίπλοκη, ενώ θα
πρέπει να δοθεί προσοχή στην επερχόμενη εξέταση της ποιότητας των assets των
τραπεζών (AQR). Με την Ελλάδα να βρίσκεται τώρα στους δείκτες των αναδυόμενων
αγορών, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι επενδυτές των παγκόσμιων αναδυόμενων αγορών
θα πρέπει να αγοράσουν ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Εκτιμά πως οι ενισχυμένοι
ισολογισμοί και η ισχυροποίηση του τομέα μετά τη συγκέντρωσή του περιορίζουν το
διαρθρωτικό πτωτικό ρίσκο.
7.20 Τα τρία σενάρια για την επόμενη μέρα των τραπεζών
Για «Ηράκλεια ανάκαμψη» κάνει λόγο η Citigroup, αναφερόμενη στον ελληνικό
τραπεζικό κλάδο, προχωρώντας παράλληλα και σε αύξηση των προβλέψεών της για την
κερδοφορία

των

τεσσάρων

ελληνικών

τραπεζών. H

Citigroup

θεωρεί

ότι

η

υπερσυγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς της Ελλάδας –κατέχουν το 98% της αγοράς–
καθιστά ευκολότερο τον στόχο για τις τέσσερις τράπεζες να αυξήσουν την κερδοφορία
τους. Σύμφωνα με τη Citigroup, το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών, τα NPLs,
θα αποκλιμακωθούν όταν η ανεργία μειωθεί σημαντικά. Οι μέχρι τώρα αναλύσεις άλλωστε
έχουν καταδείξει ότι τα NPLs βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με τα επίπεδα ανεργίας.
Αξίζει εδώ να υπενθυμιστεί ότι το ΔΝΤ έχει προβλέψει ότι η ανεργία στην Ελλάδα θ α
μειωθεί στο 14% μέχρι το 2019. Έτσι, το βασικό σενάριο είναι πως το 2018 η κερδοφορία
των τραπεζών θα φτάσει το 1,9% του ΑΕΠ και η κεφαλαιοποίηση το 17% του ΑΕΠ.
Η εξέλιξη αυτή θα τοποθετούσε την Ελλάδα τα ίδια επίπεδα αποτίμησης με εκείνα της
Βραζιλίας και της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το επόμενο σενάριο –το αισιόδοξο– η
κερδοφορία των τραπεζών θα φτάσει το 2% του ΑΕΠ, ενώ το 40% της τρέχουσας
κεφαλαιοποίησης της αγοράς θα επιστραφεί στους μετόχους. Τέλος, στο απαισιόδοξο
σενάριο η κερδοφορία θα ανέλθει στο 1,2% του ΑΕΠ, όπως και στην Τουρκία ή στη
Ρωσία, με την κεφαλαιοποίηση να φτάνει στο 25% του ΑΕΠ, όπως αυτή της Αυστραλίας.
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7.21 Οι τράπεζες θα «τραβήξουν την πρίζα» στις υπερχρεωμένες εισηγμένες;
Έντονες ήταν οι διεργασίες στο πρώτο εξάμηνο σε επιχειρ ηματικό επίπεδο, και αυτό
αποδεικνύεται από το μίνι μπαράζ από συμφωνίες μετοχικού και επιχειρηματικού
χαρακτήρα που ανακοινώθηκαν, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 οι εισηγμένες άντλησαν
8,5 δισ. ευρώ από την αγορά σε νέες εκδόσεις μετοχών. Όμως, ο νέος διοικητής της
Τραπέζης της Ελλάδος, Γ. Στουρνάρας, τονίζει προς τους τραπεζίτες ότι οι χορηγήσεις
νέων δανείων πρέπει να κατευθυνθούν μόνο σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Και αυτό θα
μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστη θέση και μεγάλο αριθμό εισηγμένων
εταιρειών. Η Τρόικα, που είναι πλέον καλός γνώστης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς,
γνωρίζει ότι κάτω από το χαλί των τραπεζών «κρύβονται» περίπου 20 με 25 δισ. ευρώ που
αφορούν σε ομολογιακά επιχειρηματικά δάνεια, μεταξύ των οποίων και αρκετών
εισηγμένων ομίλων, που απλά αναχρηματοδοτούνται στο ελάχιστο, και πολλά δάνεια από
αυτά καταλήγουν σε υπεράκτιες ή «κρυμμένες χορηγήσεις». Γι’ αυτό και το ΔNT τον
περασμένο το Φεβρουάριο υπολόγιζε τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών σε 20 δισ.
ευρώ! Πλέον, τα «κόκκινα δάνεια» των επιχειρήσεων αφορούν το 54,5% του συνόλου των
προβληματικών χορηγήσεων των τραπεζών. Το κέντρο βάρους των τραπεζών πέφτει σε
μια σειρά εταιρειών οι οποίες βρίσκονται σε κλοιό ζημιών, έχοντας παράλληλα και
«κόκκινα δάνεια» άνω των 10 δισ. ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν το ένα τρίτο από το σύνολο των
επιχειρηματικών δανείων που είναι σε καθυστέρηση αποπληρωμής για διάστημα
μεγαλύτερο των 90 ημερών. Πέραν αυτών, υπάρχουν άλλα 25 δισ. «κόκκινα δάνεια» σε
επιχειρήσεις, από τις οποίες όμως ένα σημαντικό κομμάτι μπορε ί να επιβιώσει, υπό όρους
και προϋποθέσεις.
7.22 Αναγκαστικά deals
Όπως επισημαίνουν χρηματιστηριακοί παράγοντες, είτε λόγω συνθηκών και αναγκών είτε
λόγω αναπτυξιακών σχεδίων, προσεχώς θα υπάρξουν και άλλα deals στον ευρύτερο
μεσαίο χώρο, ο οποίος ξεκινά από τις παρυφές του 25άρη και φθάνει έως τα πάνω
στρώματα της small cap 6. Κινήσεις, ζυμώσεις και deals, όπως σε Σελόντα, Forthnet,
Πόρτο Καρράς, Lamda, Sarantis, Cyclon κ.λπ., κατέδειξαν πως οι διεργασίες δεν αφορούν
μόνο τις τράπεζες και τη ΔΕΗ, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και σε άλλες βαθμίδες της
6

http://www.acci.gr/acci/Home/EBEA_President_Articles/tabid/768/ItemID/2264/View/Details/language/enUS/Default.aspx
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επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Επιπλέον, οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στις
αποτιμήσεις των επιχειρήσεων, καθώς εν μέσω επενδυτικών προσφορών ή και
κερδοσκοπικών επιδιώξεων, αποδεικνύουν πως υπάρχουν κρυμμένες αξίες ακόμη και
προβληματικές επιχειρήσεις. Με κλάδους όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, το real estate, ο
τουρισμός, η βιομηχανία, οι υποδομές, τα telecoms, η ενέργεια, η ακτοπλοΐα, η υγεία, το
εμπόριο κ.λπ. να ξεχωρίζουν στις τάξεις των υποψήφιων επενδυτών, στρατηγικών ή απλά
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι κάποιες από τις κινήσεις
και τις συμφωνίες που είτε κλείνουν είτε αποτελούν σχέδια επί χάρτου προωθούνται για
λόγους επιβίωσης και ανάγκης. Δηλαδή, πολλές επιχειρήσεις, έχοντας βρεθεί σε δυσμενή
θέση λόγω έλλειψης ρευστότητας και εμφάνισης υψηλού δανεισμού, υποχρεώνονται σε
αναζήτηση εταίρου ή σε εξεύρεση λύσης υπό τη «δαμόκλ ειο σπάθη» των τραπεζών.
Από την άλλη πλευρά πάντως, δεν είναι όλες οι κινήσεις στο πλαίσιο της επιβίωσης, αλλά
γίνονται για σοβαρούς αναπτυξιακούς λόγους ή γιατί η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες.
Περιπτώσεις όμως όπως οι εν εξελίξει προσπάθειες συγκέντρωσης στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών, με επίκεντρο τη Forthnet (και ο ΟΤΕ μπήκε στο παιχνίδι χτυπώντας τη
Nova, με την εισηγμένη εταιρεία να αναδεικνύεται σε «πολύφερνη νύφη» τόσο για τη
Wind και τη Vodafone όσο και για τον ΟΤΕ), ή οι συγχωνεύσεις που δρομολογο ύν οι
τράπεζες στις ιχθυοκαλλιέργειες με άξονα τον Νηρέα και τη Σελόντα (ήδη η δεύτερη
προωθεί έκδοση ομολογιακού 105 εκατ. ευρώ, ενώ θα μετοχοποιηθούν χρέη 50 -60 εκατ.
ευρώ, με ανάλογες εξελίξεις να αναμένονται και στην πρώτη), οι συζητήσεις που γίνονται
αυτή την περίοδο για εξαγορές μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων –με ενδεικτική την
προσέγγιση της Τεχνικής Ολυμπιακής με τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Hines για την
πώληση του Πόρτο Καρράς– οι δημόσιες προτάσεις της Motor Oil για τη Cyclon (στα 0,7
ευρώ) και της HIG Luxemburg και της «Μαΐλλης «(στα 0,015 ευρώ), τα μετοχικά
placements σε Lamda και Eurobank Properties, η πρόσφατη συμφωνία MIG -Πειραιώς,
αναθερμαίνουν ένα σημαντικό κομμάτι της χρηματιστηριακής αγοράς και ερμηνεύονται
ως προάγγελος ευρύτερων επιχειρηματικών κινήσεων το επόμενο διάστημα.
7.23 Διεθνείς αγορές: Οι «μαύροι κύκνοι» καραδοκούν
Τραπεζικές «σκιές» πάνω από τα χρηματιστήρια
Goldman Sachs: Δεν θα διαρκεί για πάντα η ηρεμία στις αγορές
Μπορεί οι αγορές να φαίνεται ότι ξεπέρασαν το σοκ της Banco Espírito Santo («Τράπεζα
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του Αγίου Πνεύματος») της Πορτογαλίας, όμως ο «μαύρος κύκνος», ένα απρόβλεπτο
καταστροφικό γεγονός, μπορεί να τροφοδοτεί τους χειρότερους φόβους των διεθνών
επενδυτών για ένα ντόμινο ανάλογο ή και μικρότερο με εκείνο της Leh man Brothers.
Στις διεθνείς αγορές αναβίωσαν μνήμες από τις πιο σκοτεινές μέρες της κρίσης χρέους της
ευρωζώνης. Η ανακοίνωση του πορτογαλικού ομίλου Espirito Santo Financial Group ότι
υπήρξε μια καθυστέρηση στις πληρωμές ορισμένων βραχυπρόθεσμων τίτλων χ ρέους που
εκδόθηκαν από τη μητρική Espirito Santo International, αναζωπύρωσε τους φόβους για το
εύθραυστο της ανάκαμψης στην ευρωπεριφέρεια. Μολονότι η εξέλιξη επηρεάζει μόνο μια
μικρή μερίδα πελατών, το γεγονός ότι κάποιοι επενδυτές κλήθηκαν να ανταλλάξου ν τα
χρεόγραφά τους με μετοχές και νέους μακροπρόθεσμους τίτλους ήταν αρκετό για να
αναζωπυρώσει το κλίμα αναταράξεων στον ευρωπαϊκό Νότο. Πάντως, κορυφαίοι αναλυτές
έσπευσαν να υποβαθμίσουν το ζήτημα, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε πανικός στην αγορά
των ομολόγων της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ενώ η Goldman Sachs υποβαθμίζει την κρίση
που ξέσπασε στην Πορτογαλία λόγω των προβλημάτων της Banco Espirito Santo. Η
αμερικανική επενδυτική τράπεζα παραθέτει τρεις λόγους για τους οποίους εκτιμά ότι η
αρχική

αρνητική

αντίδραση

των

αγορών

στις

εξελίξεις

είναι

υπερβολική:

Πρώτον, σύμφωνα με τους αναλυτές, η κρίση στην πορτογαλική τράπεζα δεν θα
προκαλέσει συστημικές επιπτώσεις, λόγω του περιορισμένου μεγέθους του ενεργητικού
της. Δεύτερον, η έκθεσή της στο εξωτερικό είναι περιορισμένη. Τρίτον, το «ανάχωμα»
ρευστότητας

από

την

Ευρωπαϊκή

Κεντρική

Τράπεζα

(ΕΚΤ)

είναι

επαρκές.

Οι καταθέσεις στις πορτογαλικές τράπεζες διαμορφώνονται σε 294 δισ. ευρώ και τα
δάνεια σε 273 δισ. ευρώ. Στο σύνολο της ευρωζώνης το ενεργητικό τους αντιπ ροσωπεύει
το 1,6%, οπότε σύμφωνα με την Goldman Sachs η περιορισμένη κλίμα των πορτογαλικών
τραπεζών καθιστά απίθανη την αποσταθεροποίηση της νομισματικής ένωσης.
7.24 Τραπεζικές «σκιές»
Στην αρχή μια βουλγαρική τράπεζα δέχεται επίθεση και καταρρέει. Η κ ολοσσιαία γαλλική
BNP δέχεται πρόστιμο 8,9 δισ. δολ. από τις αμερικανικές αρχές. Μετά γίνεται γνωστό ότι
η γερμανική Commerzbank θα υποστεί επίσης πρόστιμο τουλάχιστον 500 εκατ. δολ. και
πως στον ίδιο δρόμο δείχνουν να βαδίζουν και οι γαλλικές Crédit Agric ole και Société
Générale, η γερμανική Deutsche Bank και η ιταλική UniCredit. Η πορτογαλική Espirito
Santo χάνει μια πληρωμή βραχυπρόθεσμου ομολογιακού χρέους αλλά έρχεται και η
είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πως η Citigroup Inc ενδέχεται να πληρ ώσει
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πρόστιμο 7 δισ. δολ. στο πλαίσιο συμβιβασμού με τις αμερικανικές αρχές για πρακτικές
της στην αγορά στεγαστικών δανείων πριν την κρίση. Οι επενδυτές, παρακολουθώντας την
αλληλουχία αυτή των γεγονότων σιγά -σιγά περιορίζουν το τραπεζικό ρίσκο στα
χαρτοφυλάκια,

ενώ

έρχονται

και

τα

stress

test

της

ΕΚΤ

τον

Οκτώβριο.

Όλα τα παραπάνω συνάδουν στην εκτίμηση ότι το συστημικό ρίσκο επιστρέφει και μαζί
του και οι ανάγκες για εκατοντάδες δισεκατομμύρια κεφαλαίων, με στόχο την
ανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ομίλων. Σίγουρα τα παραπάνω
δεν είναι παρά τα πρώτα επεισόδια του σήριαλ που θα ζήσει ειδικά η Γηραιά Ήπειρος
καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την κοινή ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία ξεκινάει. Και
μαζί

της

επανεμφανίζονται

αδυναμίες

πολλές

στο

τραπεζικό

σύστημα.

Σε μερικούς μήνες η ΕΚΤ θα γνωστοποιήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες για 128 μεγάλες
ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ μαζί τους θα αξιολογηθούν και άλλες 472 περίπου. Και από
εκείνη τη στιγμή και μετά θα έχουν προθεσμία έως τα μέσα του 2015 για να
συγκεντρώσουν τα ποσά αυτά. Το άθροισμα δε θα μετριέται σε εκατοντάδες δισ. δολ.
7.25 Αφορμή για διόρθωση;
Για μερίδα των αναλυτών οι τραπεζικές «σκιές» θα μπορούσαν να προκαλέσουν αφορμή
για μια μεγάλη διόρθωση των διεθνών χρηματιστηρίων. Στις 9 Οκτωβρίου του 2007 ο
Dow Industrials «χτύπησε» τις 14.164,53 μονάδες. Μετά, η αγορά κατέρρευσε μέχρι το
χαμηλό των 6.547,05 μονάδων στις 9 Μαρτίου του 2009, καταγράφοντας μια υποχώρηση
από τις 7.617,48 μονάδες. Από τότε μέχρι σήμερα ο Dow Jones κερδίζει πάνω από 200%
σε σύγκριση με το ναδίρ της ύφεσης, πριν από πέντε χρόνια. Ο S&P 500 έχει άνοδο 180%
από τον Μάρτιο του 2009, οπότε ξεκίνησε η ανοδική τάση της αγοράς. Δηλαδή οι δείκτες
στην Wall Street έχουν εκτοξευθεί και δεν έκαναν «παύση» ούτε όταν η άνοδός τους
έφτασε στο 50%. Αυτό ακριβώς ανησυχεί τους αναλυτές, οι οποίοι παρακολουθούν τις
διαδρομές των χρηματιστηρίων κατά τις ανοδικές και πτωτικές περιόδους. Και μπορεί η
διάρκεια των bull market να ποικίλλει (η παρούσα διαρκεί 56 μήνες, ενώ τη δεκαετία του
1990 ήταν, για παράδειγμα, 113 μήνες), ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι πως οι αποτιμήσεις
έχουν «φουσκώσει» επικίνδυνα. Γι’ αυτό και υπάρχουν αναλυτές και οικονομολόγοι που
κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου» για βίαιη πτώση των αγορών το επόμενο διάστημα.
7.26 Σύμπτωμα αδύναμης οικονομίας η άνοδος του Dow Jones
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Την εκτίμηση ότι τα υφιστάμενα επίπεδα των δεικτών στο αμερικανικό χρηματιστήριο δεν
αντιστοιχούν

στην

οικονομική

ανάκαμψη

των

ΗΠΑ

εξέφρασε

ο

νομπελίστας

οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτζ, υποστηρίζοντας ότι ο μόνος λόγος που είναι σε υψηλά
επίπεδα σχετίζεται με το ότι τα επιτόκια είναι σε χαμηλά επίπεδα, οι μισθοί είναι χαμηλοί
και οι αναδυόμενες αγορές εξακολουθούν να ανακάμπτουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η
οικονομία των ΗΠΑ ή η Ευρώπη. «Αυτές οι πολύ υψηλές τιμές του χρηματιστηρίου είναι
κατά μία έννοια ένα σύμπτωμα της αδύναμης οικονομίας, όχι ένα σύμπτωμα πως είμαστε
έτοιμοι να έχουμε μια ισχυρή ανάκαμψη στην πραγματική μας οικονομία», δήλωσε ο
Στίγκλιτζ. Αλλά και ο γνωστός «καταστροφολόγος» Nouriel Roubini τονίζει ότι η bull
market στις αγορές δεν έχει θεμέλια. «Σχιζοφρενικά» χαρακτηρίζει ο διάσημος
οικονομολόγος τα μηνύματα που στέλνουν οι αγορές και τα ομόλογα στους επενδυτές.
«Επικρατεί σχιζοφρένεια ανάμεσα σε όσα υποδεικνύουν οι αγορές μετοχών και όσα
υποδεικνύουν οι αγορές ομολόγων» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Roubini, η
bull market στις αγορές δεν έχει γερά θεμέλια, ενώ αν εκδηλωθεί κι άλλη
χρηματιστηριακή εκτίναξη στις μετοχές, όπως το 2013, θα βρεθούμε σε επικίνδυνα εδάφη.
7.27 Προσοχή στην επόμενη ημέρα
Στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών βρίσκεται ο δείκτης φόβου της Credit Suisse,
προειδοποιώντας για τις πραγματικές αξίες που υπάρχουν στις παγκόσμιες αγορές και
ιδιαίτερα στην αμερικανική. Ο δείκτης της ελβετικής τράπεζας βρίσκεται στο 37%, σε
επίπεδα που δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ, με τους αναλυτές να έχουν αρχίσει να συστήνουν
«προσοχή» στην επόμενη ημέρα. Συστάσεις προς τους επενδυτές να βρίσκονται διαρκώς
σε εγρήγορση απευθύνει ο Lloyd Blankfein, πρόεδρος και CEO της αμερικανικής
Goldman Sachs, σε μία από τις σπάνιες, αλλά πάντα ηχηρές, τοποθετήσεις του.
«Οι διεθνείς αγορές στην τρέχουσα συγκυρία διακατέχονται από ηρεμία, ωστόσο οι
επενδυτές δεν πρέπει για κανέναν λόγο να εφησυχάσουν. Ο εφησυχασμός αυτός μπορεί να
προκαλέσει νέα σοκ στις αγορές», δηλώνει ο ισχυρός άντρας της Goldman Sachs.
«Η πολυτέλεια μιας σταθερής, ήρεμης και ήσυχης αγοράς μπορεί να διαρκέσει λίγο, αλλά
δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα...» προειδοποιεί 7. Στο τέλος της ημέρας δεν είναι
φυσιολογικό

7

να

παρατηρήσουμε

ότι

https://oxtapus.wordpress.com/tag/η-επομενη-μερα/page/3/
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διαθέτουμε

μηδενικά

επιτόκια.

Ταυτόχρονα επισημαίνει πως «πάντα θα υπάρχει κάποιος εξωγενής παράγοντας που
ενδεχομένως να οδηγήσει τους επενδυτές σε πλήρη επανακαθορισμό των επενδυτικών
τους χαρτοφυλακίων».
7.28 Μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων
-Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης χρέους
Οι εξελίξεις στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, απέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την
ισχυρή σχέση κράτους – χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Έχουν αναπτυχθεί αρκετές
οικονομικές προσεγγίσεις που αναπαριστούν και προσδιορίζουν με τον πλέον πειστικό
τρόπο πως τα αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους οδηγούν νομοτελειακά στην λήψη
επιπρόσθετων, επώδυνων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, στην μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στην περαιτέρω επιδείνωση των επιχειρηματικών
συνθηκών, στην αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, στην αύξηση της ανεργίας, στην
αναποτελεσματικότητα των μέτρων κεντρικής παρέμβασης, και τελικά σε μια βαθύτερη
κρίση του Τραπεζικού συστήματος, όπου επιχειρήσεις και ιδιώτες αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Η δυναμική αυτή σχέση, όπως περιγράφεται
ανωτέρω, έχει επικρατήσει να αναφέρεται ως negative feedback loop, και στο επίπεδο της
οικονομίας, προσομοιάζει με ένα καθοδικό σπιράλ, όπου η ύφεση γεννάει ύφεση.
Είναι γεγονός ότι η τρέχουσα κρίση χρέους έχει τελείως αλλάξει το τοπίο στο εγχώριο
Τραπεζικό σύστημα. Προτού αβίαστα κρίνει κάποιος ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα της
κοινωνίας, αλλά μεμονωμένο θέμα των διοικήσεων των Τραπεζών και των μεγαλομετόχων
τους, θα τον παροτρύναμε να το σκεφτεί εκ νέου… η σημαντικότητα της συνεισφοράς του
ρόλου των Τραπεζών στην οικονομική ευημερία και ομαλή λειτουργία μια αναπτυγμένης
κοινωνίας είναι αδιαμφισβήτητη. Οι Τράπεζες είναι αυτές που λειτουργούν ως καταλύτης,
και οδηγούν στην παραγωγική αξιοποίηση των καταθέσεων μέσω της διοχέτευσης τους
στο επιχειρηματικό περιβάλλον για την δημιουργία νέου κεφαλαίου και θέσεων εργασίας.
Με αφορμή τις σημερινές συνθήκες στην Ελλάδα, οι Τράπεζες δεν θα πρέπει να
αποξενωθούν από την κοινωνία. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε τα θέματα κεφαλαιακής
επάρκειας και ρευστότητας που αντιμετωπίζουν ως μια κοινωνικά αδιάφορη κατάσταση,
και ούτε πρέπει να υποτιμήσουμε το κοινωνικό ανταποδοτικό κίνητρο που θα προκύψ ει ως
αποτέλεσμα της ισχυροποίησης τους. Προφανώς, υπάρχουν παραδείγματα όπου οι
Τράπεζες στο παρελθόν δεν επιτέλεσαν άμεμπτα τον ρόλος τους αναφορικά με τις
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χρηματοδοτήσεις υγιών επιχειρήσεων και της οικονομίας εν γένει. Παρά ταύτα, αποτελεί
γεγονός

ότι

στην

Ελλάδα

οι

Τράπεζες

δεν

αντιμετώπισαν

προβλήματα

λόγω

παρακινδυνευμένων επενδύσεων τους σε εξωτικά προϊόντα παραγώγων ή μεγάλης έκθεσης
τους σε θυγατρικές εξωτερικού και σε ομίλους επιχειρήσεων που πτώχευσαν. Οι Τράπεζες
επλήγησαν επειδή το κράτος χρεοκόπησε στα μάτια του διεθνούς επενδυτικού κόσμου, και
οι κρατικοί τίτλοι που είχαν στην κατοχή τους απώλεσαν πολύ μεγάλο μέρος της αξίας
τους. Η απομείωση αυτή προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον ισολογισμό τους, ζημιές που δεν
ήταν σε θέση να διαχειριστούν, ενώ παράλληλα δεν ήταν εφικτός ο εκ νέου δανεισμός και
η ανακεφαλαιοποίηση τους, καθώς κανείς δεν ήταν πρόθυμος να επενδύσει πια στην
Ελλάδα. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης χρέους είναι εμφανής και βιώνεται με τον
πιο σκληρό τρόπο στη καθημερινότητα μας. Στους αστέγους που συναντούμε πια στα
πεζοδρόμια, στις ουρές για το επίδομα ανεργίας, στα κλειστά ρολά των επιχειρήσεων,
στην πληθώρα των χώρων προς ενοικίαση, στις ουρές στα συσσίτια της εκκλησίας, στην
ανυπαρξία της κτηματομεσιτικής αγοράς, στις αυτοκτ ονίες συνανθρώπων μας, και στο
κύμα μετανάστευσης νέων επιστημόνων που εκτυλίσσεται τελευταία. Ο μεγαλύτερος και
συνάμα υπαρκτός πια κίνδυνος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες, στο γεγονός ότι
συνηθίσαμε πια σε όλα αυτά τα προβλήματα και στο ότι απεμπολήσαμε το πάθος μας για
ένα καλύτερο μέλλον και εμφυτεύσαμε στα παιδιά μας την ιδέα ότι η ελπίδα δεν κατοικεί
πια σε αυτό τον τόπο.

7.29 NΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Αποτελεί μια ρεαλιστική προσέγγιση ότι το πρόσφατο μοντέλο ζωής, διαβίωσης και
επιχειρηματικότητας, χρεοκόπησε μαζί με το κράτος κάποια χρόνια πριν. Γενικεύοντας το
μοντέλο της κ. Kübler-Ross (αναφορικά με τα 5 στάδια του πένθους), σαν κοινωνία
περάσαμε από τον κύκλο της άρνησης, στον θυμό, στην διαπραγμάτευση, στην
απογοήτευση και στην αποδοχή. Στην οικονομία, όπως και στην ζωή, όταν ένας κύκλος
κλείνει, τότε ο επόμενος ξεκινάει. Είναι πια καιρός να το συνειδητοποιήσουμε και να
προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Κάθε χώρα που πρεσβεύει και προστατεύει την
ανεξαρτησία

της,

οικονομική

και

πολιτική,

βασίζεται

στον

καίριο

ρόλο

που

διαδραματίζουν οι Τράπεζες στην καθημερινότητα και στην οικονομία της. Οι Τράπεζες
καλούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων και
να διαχειριστούν αποτελεσματικά σημαντικούς κινδύνους, ενώ ταυτόχρ ονα θα πρέπει να
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εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση και επανεκκίνηση
της οικονομίας. Τι στέκεται εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια επανάκαμψης;
Το κρίσιμο ζήτημα που έχει προκύψει και κλονίζει τα θεμέλια του εγχώριου Τραπεζικού
συστήματος και της οικονομίας μας, αποτελεί το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι τόσο η πολιτική ηγεσία, οι διεθνείς
οργανισμοί εποπτείας, όσο και οι τραπεζικές διοικήσεις έχουν αξιολογήσει με την δέουσα
σημασία την κρισιμότητα του συγκεκριμένου προβλήματος. Με όσα διαδραματίζονται
τελευταία, η επιτυχημένη αντιμετώπιση του φαινομένου φαίνεται ότι θα κρίνει και το
μέλλον της χώρας μας. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι με τον αόριστο και
απρόσωπο όρο «κόκκινα» ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ένα
πολύ προσωποκεντρικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο αφορά έναν πολύ μεγάλο αριθμό
συνάνθρωπων μας, μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, την
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που λόγω των συνθηκών δεν μπορούν να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Υιοθετώντας αυτή την ερμηνεία, το πρόβλημα δεν
θεωρείται πια οικονομικής φύσεως, αλλά πρωτίστως κοινωνικής. Το διακύβευμα δεν είναι
η σωτήρια των ισολογισμών των τραπεζών αλλά η ίδια μας η κοινωνία.
7.30 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Εστιάζοντας στο σήμερα και στο εγχώριο Τραπεζικό σύστημα, παρατηρούμε ότι στον
οικονομικό τύπο γίνονται τελευταία εκτενείς αναφορές στις στρατηγικές αντιμετώπισης
του προβλήματος της εκρηκτικής αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όλες αυτές
οι αναφορές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για σκοπούς ενημέρωσης της κοινής γνώμης αλλά
συνήθως προσεγγίζουν το θέμα από συγκεκριμένη οπτική γωνία κάθε φορά. Αυτό που
απαιτείται όμως είναι να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση αντιμετώπισης του
προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με γνώμονα την επανεκκίνηση της
οικονομίας,

την

(ανα)χρηματοδότηση

της

υγιούς,

εξωστρεφούς

και

καινοτόμας

επιχειρηματικής προσπάθειας (new credit), την ισχυροποίηση των Τραπεζών, τόσο σε
επίπεδο κεφαλαίων όσο και ισολογισμού (Balance Sheet Optimization) καθώς και τον
περιορισμό του κοινωνικού κόστους. Προτού όμως οι Τράπεζες ηγηθούν μιας στοχευμένης
προσπάθειας επανεκκίνησης της οικονομίας, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις
τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που καλούνται
να αντιμετωπίσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προκύπτει, οι Τράπεζες έχουν θέσει και
υιοθετήσει τις ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις:
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• Nα εναρμονιστούν με τους αυστηρότερους κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης,
• Nα

κερδίσουν

εκ

νέου

την

εμπιστοσύνη

των

θεσμικών

επενδυτών

ώστε

να

ισχυροποιηθούν κεφαλαιακά περαιτέρω,
• Nα ανεξαρτητοποιηθούν από τον σφικτό εναγκαλισμό της ΕΚΤ ως προς το θέμα της
ρευστότητας, και να αποκτήσουν πρόσβαση στις χρηματαγορές
• Να

επιστρέψουν

στον

δρόμο

της

ανάπτυξης

και

της

κερδοφορίας

Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω, καθολικά το τρίπτυχο της στρατηγικής τους
περιλαμβάνει:
ποιότητας

απομόχλευση του ενεργητικού (asset deleveraging), βελτίωση της
του

χαρτοφυλακίου

και

εσωτερική

δημιουργία

κεφαλαίου.

Το άμεσο αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης, με την ταχύτητα και την
σφοδρότητα που εκδηλώθηκε στην οικονομία της χώρας μας, έφερε στην επιφάνεια
συστημικές αδυναμίες που επιβάλλουν την υιοθέτηση ενός διαφορετικού μοντέλου
αξιολόγησης κινδύνου, διαχείρισης των καθυστερήσεων και (ανα)χρηματοδότησης κάθ ε
επιχειρηματικής προσπάθειας.
Για αρκετά χρόνια οι Τράπεζες έδωσαν έμφαση σε νέες χορηγήσεις, περιθώρια επιτοκίων,
νέα

προϊόντα,

καμπάνιες,

και

μερίδια

αγοράς.

Στη

συνέχεια,

στράφηκαν

σε

πελατοκεντρικά συστήματα, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν και να διακρατήσουν
τους πιο εύπορους πελάτες στοχεύοντας σε σταυροειδείς (cross selling) πωλήσεις. Σήμερα,
και για το άμεσο μέλλον, όλες οι προσπάθειες κατευθύ νονται στην διαχείριση των
καθυστερήσεων, στην υλοποίηση συστημάτων και την ανάπτυξη πελατοκεντρικών
στρατηγικών που θα επιτρέπουν στην διοίκηση να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις, να
δημιουργεί ένα στοχευμένο σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο στις τρέχουσες συνθήκες , και
να

μπορεί

δυναμικά

να

το

αναπροσαρμόζει

με

βάση

τα

αποτελέσματα

του.

7.31 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Στο

γενικότερο

πλαίσιο

της

προσπάθειας

αποτελεσματικής

διαχείρισης

των

μη

εξυπηρετούμενων δανείων, οι Τράπεζες, συνεπικουρούμενες από την αυξανόμενη
ωριμότητα της αγοράς, διαθέτουν στην φαρέτρα τους τις ακόλουθες στρατηγικές
επιλογές.
1. Αναδιαρθρώσεις δανείων:
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Είναι γεγονός ότι από την αρχή της κρίσης, οι Τράπεζες προέβησαν σε εκτεταμένες και
επαναλαμβανόμενες αναδιαρθρώσεις δανείων 8. Πιο συγκεκριμένα, η τυπική λύση που
προτείνεται

στον

δανειολήπτη

περιλαμβάνει

επέκταση

του

χρονικού

αποπληρωμής και αντίστοιχη μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης.

ορίζοντα

Επιπρόσθετα, σε

συγκεκριμένες περιπτώσεις με την σύμφωνη γνώμη του δανειολήπτη, οι Τράπεζες
προχώρησαν και σε εγγραφές βαρών και εγγυήσεων. Στον οικονομικό τομέα, αυτή η
ευρέως διαδεδομένη πρακτική ονομάζεται γλαφυρά “Extend and Pretend”. Αναμφισβήτητα
αποτελεί μια άμεση και εύκολα υλοποιήσιμη τακτική μαζικής διαχείρισης. Δυστυχώς
όμως, οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αμφισβητούν τις ωφέλειες αυτής της
στρατηγικής, που κρίνεται αποτελεσματική όταν το πρόβλημα είναι μικρό, αλλά όχι όταν
το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει φτάσει σε επίπεδα 40% του ΑΕΠ.
2. Εσωτερικές εξειδικευμένες μονάδες καθυστερήσεων:
Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των εκτεταμένων αναδιαρθρώσεων, οδήγησε τις
Τράπεζες στο επόμενο λογικό βήμα: στην δημιουργία νέων εσωτερικών ειδικών Μονάδων
και Υπερδιευθύνσεων διαχείρισης καθυστερήσεων. Αυτές οι νέες οργανωτικά μονάδες
αποτελούν το τρέχον υπερόπλο των Τραπεζών στην μάχη των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Πρέπει να ειπωθεί ότι αυτή η εσωτερική αναδιοργάνωση των Τραπεζών κρίθηκε
απαραίτητη με βάση τις συνθήκες της αγοράς και αποτελεί βήμα στην σωστή κατεύθυνση.
Παρά ταύτα, ο τεράστιος όγκος των υποθέσεων προς διαχείριση, σε συνδυασμό με την
απαράμιλλη ποικιλία που τις διακρίνει, με βάση τον τύπο αντισυμβαλλομένου, την
διάρκεια, τον τύπο της χορήγησης, τον κλάδο οικονομίας, τις εγγυήσεις, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά αποπληρωμής, κλπ, αυξάνει πολλαπλασιαστικά την πολυπλοκότητα του
εγχειρήματος.

Με αυτά τα δεδομένα, η αξιοποίηση εξειδικευμένων συστημάτων

διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κρίνεται επιβεβλημένη για τον καθορισμό των
βέλτιστων στρατηγικών ανά τμήμα του χαρτοφυλακίου, καθώς και της άμεσης υλοποίησης
τους
3.

για

την

μεγιστοποίηση

Συν-διαχείριση

και

της

πωλήσεις

απόδοσης

και

χαρτοφυλακίων

της
μη

αποτελεσματικότητας.

εξυπηρετούμενων

δανείων:

Στην Ευρώπη, οι συνολικές πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων το προη γούμενο έτος
προσέγγισαν τα 60 δις - αυξημένες κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά - μια

8
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τάση που αναμένεται να συνεχιστεί αυξανόμενη. Σημειώνεται ότι ως οικονομική
συναλλαγή, μια ενδεχόμενη πώληση χαρτοφυλακίου αποτελεί μια στρατηγική απόφαση
και συνάμα μια επιλογή αυξημένης πολυπλοκότητας, στην βάση της οποίας πρέπει να
σταθμιστούν μια σειρά κρίσιμων παραμέτρων: οι προσδοκίες για την εξέλιξη των
μακροοικονομικών συνθηκών, η ωριμότητα της αγοράς, η επιλογή του χαρτοφυλακίου
προς πώληση, το ύψος τους τιμήματος, οι αντίστοιχες προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί,
οι εμπράγματες εγγυήσεις των αντίστοιχων δανείων, η ύπαρξη φορολογικών κινήτρων, ο
οικονομικός αντίκτυπος της συναλλαγής στο επίπεδο της κερδοφορίας, στα σταθμισμένα
στοιχεία του ενεργητικού (ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο), και στον δείκτη κάλυψης των
προβλέψεων, καθώς και το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση, και η βελτίωση που
θα επιφέρει στους αντίστοιχους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.
Επιπρόσθετα, πιο επιχειρησιακά θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως: ποιος θα
είναι ο αντισυμβαλλόμενος, πως θα υλοποιηθεί η συναλλαγή (μέσω private placement ή
δημοπρασίας), καθώς και αν τίθεται θέμα reputational risk για την Τράπεζα. Σήμερα, για
την διευκόλυνση τέτοιου τύπου συναλλαγών, έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένες εταιρείες
που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, και μπορούν να εξυπηρετήσουν την
αποτελεσματική

διαχείριση

αυτών

των

χαρτοφυλακίων

μετά

την

πώληση.

Εναλλακτικά, οι Τράπεζες, τελευταία, φαίνεται να εξετάζουν όλο και πιο συχνά την
στρατηγική επιλογή συν-διαχείρισης μέρους του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων
δανείων τους, με στόχο την δημιουργία συνεργειών και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας,
της διεθνούς εμπειρίας και της εξειδικευμένης γνώσης εταιρειών που δραστ ηριοποιούνται
και επενδύουν στον συγκεκριμένο χώρο.
7.32 ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το ζήτημα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (τα οποία ξεπερνούν το 32%
του συνόλου των χορηγήσεων, χωρίς να προσμετρούνται οι αναδι αρθρώσεις δανείων) δεν
περιορίζεται μόνο στην Ελληνική επικράτεια ως απόρροια της κρίσης χρέους που
βιώσαμε, αλλά αποτελεί μια διεθνή πραγματικότητα. Σημειώνεται ότι λόγω της
εκρηκτικής αύξησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, το σύνολο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη προσεγγίζει το 1.2 τρις (από 500 δις το 2008),
και αποτυπώνει την παγκοσμιοποίηση του φαινομένου. Με βάση την διεθνή εμπειρία, και
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελληνικής αγοράς, δύναται να
προσδιοριστούν οι συγκεκριμένοι πυλώνες ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης,
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προκειμένου να περιοριστεί ο οικονομικός και ο κοινωνικός αντίκτυπος της αύξησης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, και σταδιακά να ξεκινήσει η αποκλιμάκωση του
φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα:
1. Εξειδικευμένες λύσεις τεχνολογίας:
Η συνδρομή της τεχνολογίας μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων συστημάτων
διαχείρισης καθυστερήσεων είναι καταλυτική, επιτρέποντας την καθημερινή
παρακολούθηση της εξέλιξης της ποιότητας των χαρτοφυλακίων, την εκτέλεση
σεναρίων

και

την

έγκαιρη

εφαρμογή

διορθωτικών

ενεργειών.

2. Τμηματοποίηση και στοχευμένες στρατηγικές διαχείρισης:
Η

εμπεριστατωμένη

και

σε

βάθος

ανάλυση

και

τμηματοποίηση

των

χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση επιτρέπει την ανίχνευση και τον εντοπισμό
εκείνου του

πληθυσμού που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να

επιστρέψει σε ενήμερο καθεστώς. Η διαφοροποίηση του πληθυσμού με βάση την
επιθυμία / ικανότητα (willingness vs ability to pay) να αποπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο σε μια επιτυχημένη στρατηγική
διαχείρισης.

Με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης και της αντίστοιχης

τμηματοποίησης του πληθυσμού-χαρτοφυλακίων, θα προσδιοριστούν και θα
υιοθετηθούν εκείνες οι στρατηγικές που θα επιτρέψουν την μεγιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας.
3. Θεσμικό πλαίσιο:
Η υλοποίηση αλλαγών στον πτωχευτικό κώδικα και στην προπτωχευτική
διαδικασία, σε συνδυασμό με την δημιουργία και υιοθέτηση ενός σύγχρονου
θεσμικού πλαισίου, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα, που να
επιτρέπει την ενιαία διαχείριση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, έτσι
ώστε να αξιολογείται συνολικά η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών,
είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Ο στόχος των αλλαγών θα πρέπει να
εστιάζεται στην απλοποίηση και επιτάχυνση των νομικών διαδικασιών, πτώχευσης
και εκκαθάρισης, καθώς και στην δημιουργία ενός πλαισίου εξωδικαστικών
διαδικασιών. Η θέσπιση ενός Κώδικα Δεοντολογίας είναι σημαντική, όπως και η
θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις Τράπεζες αναφορικά με τις εγ γραφές
ζημιών.

Ο υπέρτατος όμως στόχος της ύπαρξης ενός δίκαιου και ευέλικτου

θεσμικού – νομοθετικού πλαισίου, θα πρέπει να είναι η προστασία του υπεύθυνου
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δανειολήπτη, ιδιώτη ή επιχειρηματία, που αντιμετωπίζει δυσκολίες να ανταπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του λόγω των συνθηκών της αγοράς και της έλλειψης
ρευστότητας.
4. Διαδικασίες αξιολόγησης και πλάνο αναχρηματοδότησης:
Η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου όπως περιγράφηκε ανωτέρω θα πρέπει να
συνδυαστεί και με ένα ευέλικτο και στοχευμένο πλάνο αναχρηματοδότησ ης της
οικονομίας. Μέσω της εισαγωγής συγκεκριμένων δεικτών βιωσιμότητας, να είναι
εφικτή η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και της
ουσιαστικής δυνατότητας αποπληρωμής των χρεών που διαθέτει. Εν συνεχεία,
μέσω της θέσπισης μιας, προσαρμοσμένης στις σημερινής συνθήκες της ελληνικής
αγοράς, «εργαλειόθηκης» ρυθμίσεων, θα πρέπει να καταρτίζονται ανά περίπτωση
σχέδια

αναδιάρθρωσης

μιας

επιχείρησης

και

εξεύρεσης

των

βέλτιστων

εναλλακτικών (κεφαλαιοποίηση χρεών, πωλήσεις περιουσιακών στοιχε ίων ή
αναχρηματοδότηση οφειλών), που να επιτρέπουν την επιστροφή στην κερδοφορία.
Στον αντίποδα, χρεωμένες επιχειρήσεις με φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα
που θα αξιολογούνται ως μη βιώσιμες θα πρέπει να οδηγούνται σε γρήγορη
εκκαθάριση και εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, οι
κανόνες και οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαφανείς, δίκαιες, και στην λογική της
θέσπισης

εξατομικευμένων

οριζόντιων

μέτρων

λύσεων,

με

τακτοποίησης

ταυτόχρονη
και

αποφυγή
ρύθμισης

μαζικών

και

οφειλών.

7.33 ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
Ολοκληρώνοντας την προσέγγιση μας, και προσπαθώντας να βάλουμε τα πράγματα
σε σωστή διάσταση, θα συμπεράνουμε ότι η αποτελεσματική διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων δεν είναι αυτοσκοπός. Ο πρωταρχικός στόχος θα πρέπει
να είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας, η χρηματοδότηση νέων, καινοτόμων
επιχειρηματικών

προσπαθειών,

καθώς

και

η

αναχρηματοδότηση

των

μακροπρόθεσμα βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων σε διαφόρους στρατηγικούς
τομείς της οικονομίας.

Η επιτυχής και αποτελεσματική διαχείριση των μη

εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί το μέσο υλοποίησης μιας στρατηγικής εξόδου
από την κρίση. Η μετατροπή ενός μέρους μόνο αυτών των αδρανών και
κοστοβόρων από άποψη ρευστότητας και κεφαλαίων χαρτοφυλακίων θα βελτιώσει
τους κρίσιμους δείκτες των Τραπεζών, θα ενισχύσει τα επίπεδα ρευστότητας τους
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και θα συμβάλει στην εισροή νέων κεφαλαίων. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει η
πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων
που πραγματικά αξίζει να χρηματοδοτηθούν, και της διευθέτησης του χρέους των
ιδιωτών με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες ώστε να ξαναγίνουν ενεργοί στο
Τραπεζικό

σύστημα,

εξέλιξη

που

πρώτοι

οι

ίδιοι

έχουν

ανάγκη.

Δεν μας επιτρέπεται να αγνοούμε τις διεθνείς πρακτικές, αλλά και δεν πρέπει να τις
υιοθετούμε άκριτα, πρέπει να τις προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα. Το να
επιστρέψουν οι Τράπεζες δυνατές και να αναλάβουν τον ρόλο τους στην οικονομία
αποτελεί ένα στοίχημα που δεν μπορούμε να χάσουμε. Οφείλουμε λοιπόν να
εξετάσουμε και να υλοποιήσουμε κάθε στρατηγική απόφαση προς αυτή την
κατεύθυνση. Οι συνθήκες πια είναι ώριμες και δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.
Το διάστημα της προετοιμασίας έχει εξαντληθεί και τώρα απαιτείται η εφαρμογή
των λύσεων.
7.34 Αβεβαιότητα ενόψει των stress tests τον Οκτώβριο
Η αβεβαιότητα σχετικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών ενόψει των stress tests
τον Οκτώβριο, το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώθηκε σε σχέση με τη ψήφιση του
νομοσχεδίου για την «μικρή ΔΕΗ», καθώς και η αναταραχή που προκάλεσε στις διεθνείς
αγορές η υπόθεση της πορτογαλικής τράπεζας Banco Espirito Santo, δημιούργη σαν
αρνητικό κλίμα στην αγορά.To κλίμα άρχισε να επιδεινώνεται στην αγορά μετά τη
δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΔΝΤ η οποία ήταν αρνητική για τις τράπεζες καθώς
προσδιόριζε κεφαλαιακό έλλειμμα 6 δισ. ευρώ.Έρχονται νέες αυξήσεις κεφαλαίου των
τραπεζών; Μία μερίδα χρηματιστών δηλώνουν με σιγουριά ότι θα υπάρξει και τρίτη
ανακεφαλαιοποίηση τους , αβεβαιότητα που «γκρέμισε» τις τραπεζικές μετοχές.Το ΔΝΤ
εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια 6 δισ. ευρώ. Αυτό
αποτελεί το πιο απαισιόδοξο σενάριο.Το καλό σενάριο είναι να προκύψουν περί τα 2- 2,5
δισ. ευρώ από τα stress tests της ΕΚΤ 9.Τα hedge funds του 2012 και 2013 αλλά και
ορισμένα που πρόσφατα τοποθετήθηκαν στις ελληνι κές τράπεζες στο δεύτερο κύμα
ανακεφαλαιοποίησης, αποχωρούν από το ελληνικό χρηματιστήριο.Σύμφωνα με την
τεχνική ανάλυση κρίσιμη στήριξη για την αγορά αποτελούν οι 1.130 μονάδες, οι οποίες
εάν διασπαστούν καθοδικά επόμενες στηρίξεις υπάρχουν τις 1.100 και χαμηλότερα στις

9
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1.063 μονάδες (το χαμηλότερο σημείο του 2014). Για αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης
τάσης η αγορά πρέπει να επανέλθει άμεσα πάνω από τα επίπεδα των 1.180 μονάδων.
Πτώση έως τα επίπεδα των 1.050-1.060 μονάδων δεν μεταβάλλει την μεσοπρόθεσμη
ανοδική τάση της αγοράς. Στα επίπεδα των 1.050 μονάδων φαίνεται ότι θα παιχθεί το
μέλλον της χρηματιστηριακής αγοράς.Η διατήρηση του γενικού δείκτη πάνω από τις
εικόνας του γενικού δείκτη αλλιώς η περιοχή των 1100 με 1060 μονάδες είναι η επόμενη
περιοχή στήριξης που θα κρίνει πολλά για την μελλοντική πορεία του δείκτη. Η εικόνα
του τραπεζικού δείκτη είναι επίσης πτωτική με τις επόμενες στηρίξεις στις 150 με 144
μονάδες ενώ για να αλλάξει η εικόνα του θα πρέπει να επανέλθει αρχικά πάνω από τις 164
μονάδες και στη συνέχεια να αντιμετωπίσει την αντίσταση των 177 μονάδων.
Η διατήρηση του ΓΔΤ πάνω από τις 1.165 μονάδες και η άμεση επαναφορά πάνω από τις
1185 μονάδες που είναι ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών θα ήταν ένα θετικό πρώτο βήμα για
την βελτίωση της τεχνικής εικόνας της αγοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Συμπεράσματα
Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας αλλά και το σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωση η συνοχή μέσω των ενισχύσεων από τις ισχυρές χώρες προς τις πιο
ασθενής της ευρωζώνης θα δώσει ανάσα ζωής στο όραμα της ένωση και σίγουρα έχουν να
κερδίσουν όλοι απ’ αυτό. Ειδικότερα η Ελλάδα θα πρέπει να βασιστεί τόσο στις
επιδοτήσεις - ενισχύσεις από την πλευρά της Ε.Ε. όσο και στην αναδιάρθρωση των
οικονομικών της στοχεύοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας της που σίγουρα θα πρέπει
να περάσει μέσα από τις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις που είναι και η πλειονότητα των
επιτηρήσεων σήμερα. Η συρρίκνωση της ρευστότητας των ΜΜΕ ή αλόγιστη αύξηση των
φορολογικών

συντελεστών

όπως

του

ΦΠΑ

έχουν

φέρει

δυστοκία

στην

αγορά

στραγγαλίζοντας ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις.
Οι τράπεζες καλούνται για άλλη μια φορά να πάρουν το ρόλο που τους αναλογεί
εισάγοντας ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και σταματώντας το φαύλο κύκλο και
ενισχύοντας τις πραγματικά υγιείς επιχειρήσεις. Δεν είναι παράλογος ο ρόλος κλειδί που
τους έχει δοθεί στο να περνά το μεγάλο μέρος των κοινοτικών πόρων μέσα από αυτές
αφού και ελεγκτικούς μηχανισμούς πολύ ισχυρούς διαθέτουν και υπόκεινται και σε
αυστηρούς κανόνες όπως η Βασιλεία ΙΙΙ καθώς και οι Κοινοτικοί ελέγχει μέσω της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας, διεθνών οίκων και της τράπεζας της Ελλάδος. Από την
άλλη πλευρά οι τράπεζες κάνουν και ουσιαστικό πολλαπλασιασμό των επιδοτήσεων, και
άμεση κατανομή αυτών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

117

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Χάρης Βήτας «Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αιτίες και επιπτώσεις», , Αθήνα
2012
Νιάρχος N., << Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων >>,
έβδομη έκδοση,
εκδ. Αθ. Σταμούλης
Πετράκη A. Κώττη και Γ. Χ. Κώττη ( 2000), << Σύγχρονη Μακροοικονομική >>,
εκδ. Ευγ.Μπένου, Αθήνα.
Σπύρου Σ. (2003), << Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου >>, εκδ. Ευγ. Μπένου
Τράπεζα της Ελλάδος, 2011, <<Νομισματική Πολιτική 2010 – 2011>>, Αθήνα.
Τράπεζα της Ελλάδος, Απρίλιος 2011, <<Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2010>>,
Αθήνα
Υπουργείο Οικονομικών, 2010,Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής στην
Ελλάδα, Αθήνα
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα 2010
Ρομπόλης Σ., 2010, Οικονομική κρίση, κρίση απασχόλησης και κρίση κοινωνικής
ασφάλισης,Αθήνα
Τράπεζα της Ελλάδος, 2012 Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη
του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα Δεκέμβριος 2012
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, (2010), «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009»,
Αθήνα
Ελληνική Ένωση Τραπεζών , (2008). Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην
Ελληνική Οικονομία, Αθήνα.
Ελληνική Ένωση Τραπεζών , «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το 2010», Αθήνα
2011.
Ελληνική Ένωση Τραπεζών. (2009). Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το 2009,
Αθήνα.
Νούλας, Α.Γ, (2005), Χρήμα και Τράπεζες, Θεσσαλονίκη
Συγχώνευση ελληνικών τραπεζών, Αθήνα, Μάρτιος 2002
Τράπεζα Alpha Bank,(2010), Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2009, Αθήνα
Τράπεζα Eurobank EFG, (2010), Ετήσιος Απολογισμός 2009, Αθήνα
Τράπεζα Αγροτική, (2010), Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009, Αθήνα.
Τράπεζα Εθνική, (2010), Ετήσια Έκθεση 2009, Αθήνα.
Τράπεζα Εμπορική, (2010), Ετήσια Έκθεση 2009, Αθήνα.

Τράπεζα Πειραιώς, (2010), Ετήσια Έκθεση 2009, Αθήνα.
Τράπεζα Κύπρου, (2010), Ετήσια Έκθεση 2009, Αθήνα.
Χαρδούβελης, Γ. (2011) Ο χρηματοοικονομικός τομέας και το αβέβαιο μέλλον της
ελληνικής οικονομίας, «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα». Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Γκίκας Χαρδούβελης, «Η κρίση του 2007-09: τα αίτια, η αντιμετώπιση, οι
προοπτικές», Αθήνα 2009
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Απολογιστική Έκθεση, Αθήνα 2013
Αγγελόπουλος Π., (2010) Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Σταμούλη:
Αθήνα.
Αγγελόπουλος, Π., (2008). Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αθήνα
Χρήστος Γκόρτσος ,Βασιλεία ΙΙΙ,η αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού
πλαισίου για την Τραπεζική Εποπτεία

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Mishkin, S.F., (1996), << Understanding Financial Crises: A Developing
Country Perspective >>
Belka, (2009). The impact of the crisis on new EU member states, Role and
Contribution of the Fund in the Crisis', IMF.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.tovima.gr/finance/
http://www.tovima.gr/politics/
http://www.inews.gr/
http://www.newsbeast.gr/
http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisitis2
http://europedirect.eliamep.gr/archives
http://www.banksnews.gr/portal/
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Τράπεζα

Κύπρου

(2012)

Προφίλ.

http://www.bankofcyprus.gr/greece_gr/About-Us-Gr/ .

Διαθέσιμο

από:

Τράπεζα

Πειραιώς

(2012).

Ο

Όμιλος.

Διαθέσιμο

από:

http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=233249&nt=19&lang=1.
Τράπεζα της Ελλάδος (2008). Εποπτεία Πιστωτικού Συστήματος. Ανακτήθηκε από:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx
Τράπεζα

της

Ελλάδος

(2010).

Δελτία

τύπου.

Διαθέσιμο

από:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/default.aspx?

Filter

by Subj=4

http://www.newmoney.gr/article/71454/credit-suisse
http://www.moneyconferences.com/uploads/file/Banking%20Money%20Conference
%202010/Σαπουντζόγλου_παρουσίαση%20έρευνας.pdf
http://greekeconomistsforreform.com/EL/press/panel-discussion-on-the-greekfinancial-crisis/
http://www.epant.gr/main.
http://e-rooster.gr/crisis
http://www.epohi.gr/portal/theoria/12495-2013-05-12-17-45-19
http://www.hardouvelis.gr/FILES/PROFESSIONAL%20WORK/Economy%20and%20Markets%20IV_8_D
EC2009.pdf
http://www.fxcm.gr/resources/video-library/new-to-forex/what-is-leverage/
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_κρίση_χρέους_2010-σήμερα
http://oikonomia24.blogspot.gr/2011/07/19-1987.html
www.bankofgreece.gr/pages/el/other/links.aspx
http://www.epr.gr/company/12716/
www.hba.gr/Hebic/hebic.asp

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/orga/html/or_001.el.html
http://www.kathimerini.gr/780351/article/epikairothta/politikh/oi-oikoi-a3iologhshs
http://www.naftemporiki.gr/finance/tag/354/mikromesaies-epixeiriseis

