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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η διπλωµατική αυτή εργασία είναι το αποτέλεσµα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων µηνών. Σε όλη αυτή την περίοδο η
υποστήριξη της επιβλέπουσας ∆ρ Κυριακής Κοσµίδου, διδάσκουσας στο Τµήµα
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο τµήµα
Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστήµιου Κρήτης, υπήρξε αµέριστη, η
καθοδήγησή της πολύτιµη για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας ενώ οι
κριτικές παρατηρήσεις και συµβουλές της συντέλεσαν στην πληρέστερη αντιµετώπιση
του γνωστικού αντικειµένου της εργασίας.
Θερµά ευχαριστώ, επίσης, τα µέλη της τριµελούς επιτροπής, τον Καθηγητή
Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη και τον Λέκτορα Μιχάλη ∆ούµπο, για το χρόνο που µου
αφιέρωσαν.
Οφείλω παράλληλα να ευχαριστήσω τα µέλη του εργαστηρίου Συστηµάτων
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης
του Πολυτεχνείου Κρήτης για την πολύτιµη συµβολή και καθοδήγησή τους.
Τέλος, θεωρώ υποχρέωση µου να ευχαριστήσω τους γονείς µου για την ηθική και
υλική συµπαράσταση που µου παρείχαν σε όλη τη διάρκεια φοίτησης µου, καθώς και
τους φίλους µου για την ηθική τους υποστήριξη.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα τελευταία χρόνια τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αναπτύσσουν δραστηριότητα σε
ένα περιβάλλον πιο ανοικτό, πιο σύγχρονο και πιο ανταγωνιστικό εξαιτίας διεθνών
εξελίξεων, όπως η παγκοσµιοποίηση των αγορών, η επανάσταση στην τεχνολογία της
πληροφορικής και των επικοινωνιών, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και η
ραγδαία ανάπτυξη της θεσµικής διαχείρισης. Ειδικότερα στην περίπτωση του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και της
απελευθέρωσής του συνέβαλλε, εκτός των παραπάνω, η προετοιµασία της Ελλάδας
για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, πιο πρόσφατα, για την είσοδο της
στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση καθώς και η επικείµενη αλλαγή του
συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας.
Το αποτέλεσµα ήταν η ενίσχυση του ανταγωνισµού και η έντονη κινητικότητα προς
την κατεύθυνση προσαρµογής στα νέα δεδοµένα µε τις ελληνικές τράπεζες να
επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική, τις επιλογές και τις λειτουργίες τους µε στόχο να
µπορέσουν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις νέες συνθήκες, να αντεπεξέλθουν στις
προκλήσεις και τελικώς να αντλήσουν τα προσδοκώµενα οφέλη. Έτσι καθίσταται
απαραίτητη, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, αφενός η εκτίµηση των οικονοµικών επιδόσεων των τραπεζών αφετέρου
ο προσδιορισµός των παραγόντων που επιδρούν στην αποδοτικότητα και κερδοφορία
τους.
Σκιαγραφώντας, λοιπόν, τις αλλαγές που έχει υποστεί το διεθνές και κυρίως ελληνικό
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, επισηµαίνοντας τις
επιπτώσεις τους στα τραπεζικά ιδρύµατα και προτείνοντας µεθόδους προσδιορισµού
και εκτίµησης της αποδοτικότητάς τους, στόχος της παρούσας µελέτης είναι η
εκτίµηση των επιδόσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος βάσει των
χρηµατοοικονοµικών δεικτών αποδοτικότητας, ρευστότητας και κεφαλαιακής
επάρκειας για τη χρονική περίοδο 1998 - 2003 και ο προσδιορισµός των παραγόντων
που χαρακτηρίζουν ένα τραπεζικό ίδρυµα ως µικρό ή µεγάλο βάσει του µεγέθους του.
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Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται περιγραφή του ρόλου των
τραπεζικών ιδρυµάτων, παράθεση των εξελίξεων στο διεθνές τραπεζικό σύστηµα και
επισήµανση των κυριότερων χαρακτηριστικών του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος και της συµβολής του προς το κοινωνικό σύνολο και την οικονοµική
ανάπτυξη της Ελλάδας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται µία ανασκόπηση πρόσφατων µελετών που έχουν
πραγµατοποιηθεί για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και κερδοφορίας των
ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις µεθοδολογίες, παραµετρικές και µη, που
έχουν προταθεί για την ανάπτυξη µοντέλων εκτίµησης οικονοµικών επιδόσεων καθώς
και διεξοδική παρουσίαση δύο από των παραδοσιακών παραµετρικών προσεγγίσεων,
µίας στατιστικής και µίας οικονοµετρικής.
Στο

τέταρτο

κεφάλαιο

πραγµατοποιείται

η

εφαρµογή

των

προτεινόµενων

µεθοδολογιών, της διακριτικής ανάλυσης και του λογιστικού υποδείγµατος
πιθανότητας, σε ένα σύνολο εµπορικών τραπεζών της Ελλάδας για την περίοδο 1998 2003,

αφού

αρχικά

γίνει

περιγραφή

του

δείγµατος

δεδοµένων και

των

χρηµατοοικονοµικών δεικτών, ενώ ακολουθεί ανάλυση και σύγκριση των
αποτελεσµάτων.
Τέλος, το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα βασικά συµπεράσµατα της παρούσας
εργασίας, συνοψίζει τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν από την έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε και προτείνει µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις για την
εκτίµηση των οικονοµικών επιδόσεων των τραπεζών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ρόλος του χρηµατοοικονοµικού µηχανισµού σε µια οικονοµία είναι η συγκέντρωση
των αποταµιεύσεων και, στη συνέχεια, η αποτελεσµατική κατανοµή τους σε επενδυτικές
ή καταναλωτικές χρήσεις. Έτσι το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα ασχολείται µε τη
διοχέτευση κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές οικονοµικές µονάδες, αυτές δηλαδή που
αποταµιεύουν στην τρέχουσα διαχείριση, στις ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες, εκείνες
που δανείζονται για να επενδύσουν στις παραγωγικές ευκαιρίες που έχουν επισηµάνει.
Τόσο η διάρθρωση όσο και η λειτουργία του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος είναι
πολύπλοκα. Πυρήνας του χρηµατοοικονοµικού τοµέα είναι το τραπεζικό σύστηµα ενώ
περιλαµβάνει και τους θεσµικούς επενδυτές, όπως είναι οι εταιρείες επενδύσεων
χαρτοφυλακίων, τα συνταξιοδοτικά ταµεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και οι
εταιρείες αµοιβαίων κεφαλαίων.
Αναφορικά µε το τραπεζικό σύστηµα, αυτό αποτελείται από την κεντρική τράπεζα, τις
εµπορικές τράπεζες και τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισµούς. Η κεντρική τράπεζα
έχει τρεις βασικούς ρόλους. Έχει το αποκλειστικό δικαίωµα της έκδοσης του εθνικού
νοµίσµατος και την υποχρέωση να ασκεί την κατάλληλη νοµισµατική και
συναλλαγµατική πολιτική που εξασφαλίζει τη σταθερότητα των τιµών στην οικονοµία.
Τέλος, ελέγχει την εύρυθµη λειτουργία της τραπεζικής αγοράς και τη φερεγγυότητα
των τραπεζικών ιδρυµάτων και εγγυάται τις καταθέσεις των πολιτών. Όσον αφορά τις
εµπορικές τράπεζες, αυτές ασχολούνται µε πάσης φύσεως τραπεζικές εργασίες
διαµεσολαβώντας µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών µονάδων. Οι ειδικοί
πιστωτικοί οργανισµοί, από την άλλη, διαθέτουν άδεια για τη διεξαγωγή περιορισµένων
τραπεζικών εργασιών και σε αυτούς ανήκουν οι τράπεζες που εξειδικεύονται στη
στεγαστική και κτηµατική πίστη, οι επενδυτικές τράπεζες που εξειδικεύονται στη
χρηµατοδότηση µακροπρόθεσµων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και οι τράπεζες που
εξειδικεύονται στην αγροτική πίστη.
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1.1 Οι λειτουργίες των τραπεζών
Οι τράπεζες βρίσκονται στο κέντρο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από τη στιγµή
που έχουν την ικανότητα να µεταβάλλουν την προσφορά χρήµατος µιας χώρας, να
επιδρούν στην αγοραστική δύναµη καθώς και να ενοποιούν την οικονοµική διαδικασία
της παραγωγής, της διανοµής και της κατανάλωσης. Ο παραδοσιακός ρόλος τους είναι
αυτός του διαµεσολαβητή ανάµεσα σε αποταµιευτές και πιστούχους. Συγκεκριµένα,
δέχονται καταθέσεις από διάφορες µονάδες και διαθέτουν κεφάλαια µέσω του
δανεισµού και των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και
κυβερνήσεις. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνουν τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών από
τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές αλλά και τις χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες της κυβέρνησης συµβάλλοντας έτσι στην αναπτυξιακή διαδικασία µιας
χώρας.

1.1.1 Η διαµεσολάβηση
Στην περίπτωση που δεν υπήρχαν τράπεζες ο υποψήφιος δανειστής θα έπρεπε να εκτιµήσει
ο ίδιος τον πιστωτικό κίνδυνο για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη και να προβεί σε
τιµολόγηση τόσο του επασφάλιστρου κινδύνου όσο και της υπηρεσίας αξιολόγησης του
κινδύνου που προσέφερε. Αυτό θα είχε ως συνέπεια το ιδιαίτερα υψηλό κόστος για να
έρθουν σε επαφή οι ελλειµµατικές µε τις πλεονασµατικές οικονοµικές µονάδες. Όµως, η
ύπαρξη του τραπεζικού συστήµατος εξασφαλίζει χαµηλό κόστος διαµεσολάβησης χάρη
στην αξιοποίηση των οικονοµιών κλίµακας και εύρους που διαθέτει.
Ειδικότερα, το τραπεζικό σύστηµα λειτουργεί ως µια δεξαµενή συλλογής αποταµιευτικών
πόρων µε αποτέλεσµα το κόστος συναλλαγών για κάθε επί µέρους επενδυτή να είναι
πολύ µικρότερο. Το φαινόµενο των οικονοµιών κλίµακας υφίσταται επειδή το συνολικό
κόστος διεκπεραίωσης µιας συναλλαγής στο τραπεζικό σύστηµα αυξάνει όλο και
λιγότερο καθώς ο όγκος των συναλλαγών ανέρχεται. Από την άλλη, οι οικονοµίες
εύρους υφίστανται όταν δύο ή περισσότερα τραπεζικά προϊόντα µπορούν να
προσφερθούν από τον ίδιο οργανισµό µε µικρότερο κόστος από ό,τι εάν προσφέρονταν
από διαφορετικές οικονοµικές µονάδες. Οι τραπεζικές εργασίες χαρακτηρίζονται από
οικονοµίες εύρους κατά τη λήψη αποφάσεων για χορηγήσεις δανείων αφού υπάρχει
2

πρόσβαση σε προνοµιακή πληροφόρηση σχετικά µε την οικονοµική επιφάνεια των
υποψήφιων πιστούχων, εφόσον οι τελευταίοι διατηρούν λογαριασµούς στην τράπεζα.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες δραστηριότητες που µια σύγχρονη τράπεζα εκτελεί, όπως οι
εργασίες εκτός ισολογισµού και τα έσοδα από προµήθειες, η ύπαρξη των τραπεζών και
στην περίπτωση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να
προσφερθούν µε πολύ χαµηλότερο κόστος από ό,τι εάν οι οικονοµικές µονάδες έρχονταν
σε συµφωνίες από µόνες τους. Βέβαια, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται µόνο στο βαθµό
που είναι επικερδείς για αυτές.

1.1.2 Το υψηλό κόστος και η ασυµµετρία πληροφόρησης
Η ύπαρξη υψηλού κόστους απόκτησης πληροφόρησης υπονοµεύει τη δυνατότητα του
οποιουδήποτε ατοµικού δανειστή να βρει απευθείας τον καταλληλότερο δανειολήπτη και
αποτελεί έναν ακόµη λόγο για τη λειτουργία των τραπεζών. Το κόστος αυτό διακρίνεται
σε κόστος διερεύνησης που αφορά την απόκτηση της αναγκαίας πληροφόρησης αλλά
και την επιλογή, συνάντηση και διαπραγµάτευση µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων
µερών. Επίσης, διακρίνεται σε κόστος επαλήθευσης των πληροφοριών που παρέχονται
από τον υποψήφιο δανειολήπτη και σε κόστος παρακολούθησης της αποπληρωµής του
δανείου.
Τέλος, υφίσταται το κόστος ανάκτησης του δανείου στην περίπτωση που το δάνειο
έπειτα από κάποιο χρονικό διάστηµα δεν εξοφλείται κανονικά οπότε απαιτείται
επαναδιαπραγµάτευση των όρων του δανείου ή διεκδίκηση µέσω της νοµικής οδού των
καθυστερούµενων εσόδων. Μια τράπεζα όµως, µέσω του διαµεσολαβητικού ρόλου
της, επιτρέπει στους δανειστές να χορηγούν δάνεια αναλαµβάνοντας το µικρότερο
δυνατό κόστος απόκτησης της αναγκαίας πληροφόρησης και µάλιστα πολύ µικρότερο
από το κόστος που θα αναλάµβαναν εάν αποφάσιζαν να διαπραγµατευθούν άµεσα µε
τους υποψήφιους δανειολήπτες.
Από την άλλη, η ασυµµετρία πληροφόρησης που υπάρχει µεταξύ του δανειστή και του
δανειολήπτη, από τη στιγµή που ο δανειζόµενος διαθέτει περισσότερη και καλύτερης
ποιότητας πληροφόρηση σχετικά µε τη δυνατότητα του να αποπληρώσει το δάνειο σε
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σύγκριση µε το δανειστή, αποτελεί άλλον ένα λόγο λειτουργίας των τραπεζών. Μέσα από
την αξιολόγηση του πιστωτικού κίνδυνου που πραγµατοποιούν οι τράπεζες κατά την
χορήγηση δανείων, την προσαρµογή του επιτοκίου ανάλογα µε τις εκτιµήσεις για τη
φερεγγυότητα του κάθε υποψήφιου δανειολήπτη και την επιφυλακτικότητα για τους
δανειζόµενους που αποδέχονται ιδιαίτερα υψηλές επιβαρύνσεις απορρίπτουν τις
δανειοδοτήσεις πάνω από ένα ύψος επιτοκίου καθιστώντας έτσι περισσότερο πιθανή την
αποπληρωµή του δανείου.

1.1.3 Ο έλεγχος µέσω εκπροσώπων
Η άντληση κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων µέσω δανεισµού από µια
τράπεζα ή κοινοπραξία τραπεζών και όχι η άµεση προσφυγή στο χρηµατιστήριο
επιλέγεται συνήθως από επιχειρήσεις µε περιορισµένα κεφάλαια και χαµηλή αξιοπιστία,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι και επιχειρήσεις µε ισχυρή κεφαλαιακή θέση ή υψηλή
αξιοπιστία δεν καταφεύγουν στο δανεισµό. Κατά συνέπεια, τέτοιες εταιρείες πρέπει να
υπόκεινται σε έντονο έλεγχο που να εξασφαλίζει ότι η συµπεριφορά τους µεγιστοποιεί
την πιθανότητα αποπληρωµής του δανείου. Ο έλεγχος αυτός που είναι µία αρκετά
δαπανηρή δραστηριότητα εκχωρείται από τους αποταµιευτές στις τράπεζες εξαιτίας δύο
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που έχουν, της ύπαρξης οικονοµιών κλίµακας στην
ελεγκτική δραστηριότητα και της δυνατότητας µείωσης του κόστους της ελεγκτικής
δραστηριότητας µέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους. Έτσι η τράπεζα
αποτελεί τον κοινό ελεγκτή που εκπροσωπεί τους συνασπισµένους δανειστές.

1.2 Το διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα
Ο τοµέας των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών βρίσκεται διαρκώς σε ένα µεταβατικό στάδιο
ενώ οι παραδοσιακές τράπεζες αντιµετωπίζουν εντεινόµενο ανταγωνισµό τόσο από νέας
µορφής τραπεζικά ιδρύµατα όσο και από µη τραπεζικούς οργανισµούς. Εξελίξεις όπως η
κατάργηση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, η τιτλοποίηση των στοιχείων του
ενεργητικού, η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας καθώς και η διεθνοποίηση των αγορών
κεφαλαίου και χρήµατος επηρέασαν τόσο τη δοµή του τραπεζικού συστήµατος όσο και τη
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συµπεριφορά των τραπεζών. Ιδιαίτερα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα νέα
δεδοµένα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης οι τράπεζες αντιµετώπισαν µια
σειρά από προκλήσεις και αλλαγές που είχαν µεγάλο κόστος και δηµιούργησαν έντονες
ανταγωνιστικές συνθήκες. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν τις τράπεζες να προβούν σε
αναδιάρθρωση της επιχειρηµατικής τους δοµής και σε επανεξέταση της στρατηγικής
τους, µε αξιοποίηση των οικονοµιών κλίµακας και εύρους αλλά και µείωση του
λειτουργικού τους κόστους. Η κυρίαρχη τάση που επικράτησε είναι οι εξαγορές και
συγχωνεύσεις για τη δηµιουργία µεγάλων χρηµατοοικονοµικών οµίλων που στοχεύουν
στην απόκτηση ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και µεγάλων δικτύων καθώς και στη
δυνατότητα προσφοράς πακέτων προϊόντων σε ελκυστικές τιµές. Μέσα σε όλα αυτά
έρχεται να προστεθεί η επικείµενη αλλαγή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας για την
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών που αναµένεται να προκαλέσει ποικιλόµορφες και
πολυσήµαντες αλλαγές στο τραπεζικό σύστηµα καθώς θα απαιτήσει την εσωτερική
αναδιάρθρωση της διοικητικής δοµής των τραπεζικών ιδρυµάτων.

1.2.1 Οι διαφορές του νοµισµατικού συστήµατος από το αντίστοιχο του
παρελθόντος
Το σύγχρονο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα παρουσιάζει τρεις αξιοσηµείωτες διαφορές,
δοµικού, θεσµικού και τεχνολογικού χαρακτήρα, συγκριτικά µε το αντίστοιχο που
επικρατούσε πριν τριάντα χρόνια. Όσον αφορά την πρώτη διαφορά, σηµειώθηκε
κατεύθυνση και συσσώρευση µεγάλου όγκου αποταµιευτικών πόρων προς τα ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία λόγω της ενίσχυσης του φόβου για κατάρρευση
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης από την προϊούσα γήρανση του πληθυσµού.
Ταυτόχρονα, δηµιουργήθηκε µια τεράστια δεξαµενή αποταµιεύσεων, µέσα από τη
διεύρυνση της συµµετοχής του κοινού στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων κολοσσών
στα πλαίσια της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, που αναζητούσε τις υψηλότερες
δυνατές αποδόσεις.
Η δεύτερη διαφορά έχει να κάνει µε τη µετάβαση των αγορών προς ένα πιο χαλαρό
σύστηµα ρύθµισης και ειδικότερα την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, αποτέλεσµα
της οποίας ήταν η ενίσχυση των εισροών κεφαλαίου από τη στιγµή που οι διεθνείς και
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εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές αντέδρασαν θετικά στο βελτιωµένο επενδυτικό περιβάλλον.
Έτσι υπήρξε αρχικά στήριξη των ισοζυγίων πληρωµών των χωρών, µείωση του κόστους
δανεισµού και, γενικότερα, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών. Ωστόσο, η
θεσµική ανεπάρκεια των αναδυόµενων αγορών που υιοθέτησαν προγράµµατα
απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων, τα εύθραυστα τραπεζικά συστήµατα και σε
ορισµένες περιπτώσεις η εσφαλµένη συναλλαγµατική πολιτική οδήγησαν, κατά καιρούς,
σε απότοµη έξοδο των κεφαλαίων αυτών από τις χώρες µε σηµαντικές συνέπειες για τα
εθνικά νοµίσµατα.
Μια άλλη αλλαγή, κι αυτή δοµικού χαρακτήρα, ήταν η τιτλοποίηση των στοιχείων του
ενεργητικού των τραπεζικών ιδρυµάτων, η συρρίκνωση δηλαδή του ποσοστού του
ενεργητικού που αντιστοιχεί στο χαρτοφυλάκιο δανείων προς όφελος του χαρτοφυλακίου
τίτλων. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη µετατόπιση της διαµεσολάβησης από τις
τράπεζες στις κεφαλαιαγορές καθώς οι χρηµατοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων
καλύπτονταν σε µεγαλύτερο βαθµό απευθείας από την αγορά µε αποτέλεσµα να είναι
πολύ λιγότερο εξαρτηµένες από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισµό σε σχέση µε το
παρελθόν. Η συγκεκριµένη εξέλιξη συνέβαλλε επίσης στη διεθνοποίηση των
χρηµαταγορών µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας σειράς νέων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων καθώς και των διαθέσιµων αλλά και των αµοιβαίων κεφαλαίων, µέσω της
δηµιουργίας µιας µεγάλης δεξαµενής αποταµιευτικών πόρων.
Η τελευταία διαφορά είναι τεχνολογικού χαρακτήρα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στους
τοµείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών µείωσαν το κόστος των
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, διευκόλυναν την ανάπτυξη νέων χρηµατοπιστωτικών
προϊόντων και υπηρεσιών ενώ συνέβαλλαν στην ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών
διάθεσης

χρηµατοοικονοµικών

προϊόντων

και

υπηρεσιών

και

διεκπεραίωσης

συναλλαγών µε χαµηλότερο κόστος και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Από την άλλη όµως,
ενέτειναν τον ανταγωνισµό, άλλαξαν τη δοµή κόστους των τραπεζών και κυρίως
κατέστησαν την εκπαίδευση, ενηµέρωση και προσαρµογή του προσωπικού, σηµαντικές
παραµέτρους επιτυχίας. Τέλος, η νέα τεχνολογία επέβαλλε τη διοικητική, λειτουργική και
οργανωτική αναδιάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών και δικτύων των τραπεζών
προκειµένου να είναι αποτελεσµατικά και ανταγωνιστικά.
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1.2.2 Η διεθνοποίηση των αγορών κεφαλαίου και χρήµατος
Η απελευθέρωση των εγχώριων αγορών κεφαλαίου και χρήµατος από κανόνες και
περιορισµούς, η βαθµιαία άρση των εµποδίων στη διασυνοριακή ροή αγαθών, υπηρεσιών
και κεφαλαίων και οι τεχνολογικές εξελίξεις στις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την
πληροφορική οδήγησαν στη διεθνοποίηση των αγορών κεφαλαίου και χρήµατος. Σε ένα
τέτοιο περιβάλλον, οι εγχώριοι τοµείς της οικονοµίας επηρεάζονται ολοένα και
περισσότερο από διεθνείς παράγοντες και εξελίξεις που οι εθνικές κυβερνήσεις
αδυνατούν να ελέγξουν. Οι ρυθµιστικοί κανόνες, βάσει των οποίων διεξάγεται η
οικονοµική δραστηριότητα, προσδιορίζονται όλο και περισσότερο από διεθνείς οργανισµούς, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και η Παγκόσµια Τράπεζα, ενώ υπερεθνικές πολιτικές οντότητες, όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τους άξονες άσκησης της
οικονοµικής, και όχι µόνο, πολιτικής των επί µέρους χωρών.
Το αποτέλεσµα των παραπάνω εξελίξεων για την περίπτωση του τραπεζικού κλάδου
είναι η ένταση του ανταγωνισµού σε όλα τα επίπεδα, η δηµιουργία µεγάλων διεθνών
χρηµατοπιστωτικών κέντρων και αγορών, η τραπεζική αποδιαµεσολάβηση αλλά και η
δηµιουργία

µεγαλύτερων

χρηµατοπιστωτικών

ιδρυµάτων,

µέσω

κυρίως

των

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ειδικότερα, η ένταση της αποδιαµεσολάβησης έχει
οδηγήσει σε µείωση του παραδοσιακού ρόλου των τραπεζικών ιδρυµάτων τόσο όσον
αφορά την απευθείας χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων όσο και ως αποδέκτες της
ιδιωτικής αποταµίευσης. Το πρώτο οφείλεται στην ανάπτυξη των αγορών χρήµατος και
κεφαλαίου και την απευθείας χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και το δεύτερο στην
ανάπτυξη της θεσµικής διαχείρισης, όπως των αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και στις
άµεσες τοποθετήσεις ιδιωτών στις αγορές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο τραπεζικός
δανεισµός επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
(ΑΕΠ), µειώθηκε στις ΗΠΑ από 125% το 1990 σε 89% το Μάρτιο του 2001.
Οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης δεν είναι ίδιες σε όλες τις εγχώριες τραπεζικές
δραστηριότητες και υπάρχουν τοµείς, όπως η χρηµατοδότηση µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και ιδιωτών και γενικότερα όλες οι εργασίες µικρής αξίας συναλλαγών,
στους οποίους οι εγχώριες τράπεζες παραµένουν κυρίαρχες στη χώρα τους. Η σωστή
εκµετάλλευση των δικτύων καταστηµάτων, η γνώση της τοπικής αγοράς, η µακροχρόνια
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σχέση µε τον πελάτη και η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελούν ισχυρά στοιχεία για τη
διατήρηση και επαύξηση της κερδοφορίας τους που όµως απαιτούν επενδύσεις σε
τεχνολογία, επιλεκτικές συνεργασίες µε ξένους χρηµατοπιστωτικούς οίκους, χαµηλό
κόστος και υψηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών. Αντιθέτως, στους τοµείς της
χρηµατοδότησης των µεγάλων επιχειρήσεων, της επενδυτικής τραπεζικής και της
διαχείρισης διαθεσίµων οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης είναι περισσότερο
αισθητές. Στους τοµείς αυτούς ένας µικρός αριθµός µεγάλων τραπεζών κυριαρχούν
σταδιακά ενώ οι εργασίες σε αυτούς µεταφέρονται είτε σε µεγάλα χρηµατοπιστωτικά
κέντρα, όπως του Λονδίνου, είτε σε µεγάλες οργανωµένες αγορές, όπως της Νέα
Υόρκης και της Φραγκφούρτης. Οι τράπεζες που κυριαρχούν σε αυτές τις
δραστηριότητες και αγορές είναι περισσότερο αµερικανικές και λιγότερο ευρωπαϊκές,
όπως η Morgan Stanley, η Chase-JP Morgan, η Citigroup και η Goldman, δεδοµένου ότι
έχουν τη σηµαντική παρουσία µεγάλου αριθµού αµερικανικών πολυεθνικών εταιρειών
στον κόσµο που είναι πελάτες τους και τις προχωρηµένες εφαρµογές της σύγχρονης
τεχνολογίας.
Η διεθνοποίηση των αγορών έχει και µια άλλη διάσταση για το χρηµατοπιστωτικό χώρο
καθώς η διεθνοποίηση της σύνθεσης των θεσµικών και µεγάλων ιδιωτικών
χαρτοφυλακίων κατέστησε εφικτή τη σύγκριση των αποδόσεων των χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών που λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες ενώ οι θεσµικοί επενδυτές µε
τεράστια ποσά στη διάθεση τους ευνοούν τις διασυνοριακές τοποθετήσεις σε τράπεζες.
Το αποτέλεσµα ήταν τα τραπεζικά ιδρύµατα που δεν έχουν ικανοποιητικές αποδόσεις ή
προοπτικές να «τιµωρούνται» από τους επενδυτές, θεσµικούς και ιδιώτες, µε επενδυτική
αδιαφορία, χαµηλή κεφαλαιοποίηση και περιορισµένη πρόσβαση στις αγορές που αυτά
δραστηριοποιούνται.

1.2.3 Ο ανταγωνισµός στον τραπεζικό κλάδο
Η απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η αποδιαµεσολάβηση των
τραπεζικών εργασιών ενέτειναν τον ανταγωνισµό στα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα,
όπως είναι η στεγαστική και καταναλωτική πίστη, µεταξύ των εγχώριων και ξένων
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τραπεζών αλλά και µεταξύ των τραπεζικών και µη οργανισµών, όπως ασφαλιστικοί
οργανισµοί και συνταξιοδοτικά ταµεία.
Ειδικότερα, τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν να αντιµετωπίσουν τον αυξηµένο
ανταγωνισµό των συνταξιοδοτικών ταµείων, των ασφαλιστικών εταιρειών και γενικότερα
των θεσµικών επενδυτών σε όλα τα επίπεδα. Εξαίρεση αποτελεί ο τοµέας της
µακροπρόθεσµης δανειοδότησης, όπου διατηρούν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην
παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Η προσφυγή, όµως, στο δανεισµό
θα συνεχίσει να συρρικνώνεται όσο µεγαλώνουν και ενοποιούνται οι αγορές κεφαλαίου και
οµολόγων που προσφέρουν δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων άµεσα από το αποταµιευτικό
κοινό.
Μπροστά στο διαρκώς εντεινόµενο ανταγωνισµό οι τράπεζες αντέδρασαν µετατοπίζοντας
το ενδιαφέρον τους προς τα έσοδα εκτός τόκων, επιδιώκοντας την εκµετάλλευση των
οικονοµιών κλίµακας µέσω των συγχωνεύσεων και εξαγορών και τέλος περιορίζοντας το
λειτουργικό κόστος µέσω της αναδιάρθρωσης του δικτύου των καταστηµάτων τους.
Μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα, για την περίοδο
1979 - 1994, παρουσίασε αύξηση των εσόδων από προµήθειες, άνοδο των εσόδων εκτός από
τόκους, σµίκρυνση του περιθωρίου κέρδους και µείωση του λειτουργικού κόστους και των
δαπανών προσωπικού αλλά και της κερδοφορίας. Βάσει των παραπάνω µπορεί κανείς να δει το
µέγεθος των αλλαγών στη δοµή των τραπεζικών εργασιών και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον
στα πλαίσια της Ευρώπης κατά την περίοδο της χρηµατοοικονοµικής απελευθέρωσης.
Τα στοιχεία, όµως, πρόσφατων µελετών δείχνουν ότι για το χρονικό διάστηµα 1994 1999 έχει σηµειωθεί αντιστροφή της καθοδικής πορείας της κερδοφορίας των τραπεζών
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο
16.1% το 1999 από το 11.1% το 1995, ενώ τα καθαρά κέρδη για την ίδια περίοδο
ανήλθαν σε 53.2 δισεκατοµµύρια ευρώ από 21.3 δισεκατοµµύρια ευρώ το 1995. Πρέπει,
επίσης, να ληφθεί υπόψη στην πορεία της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών τραπεζών τα
τελευταία χρόνια και η νοµισµατική ενοποίηση που συνέβαλλε στη λειτουργία των
τραπεζικών ιδρυµάτων σε ένα ακόµη πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον µε άµεσες και
έµµεσες επιπτώσεις στα επίπεδα κερδών τους, κάτι για το οποίο γίνεται λόγος στην
επόµενη παράγραφο.
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1.2.4 Οι επιπτώσεις της καθιέρωσης του ευρώ στο ευρωπαϊκό τραπεζικό
σύστηµα
Η ευρωπαϊκή ενοποίηση απέκτησε νέα δυναµική µε την ολοκλήρωση της Οικονοµικής
και Νοµισµατικής Ένωσης και τη δηµιουργία αφενός της ενιαίας αγοράς αφετέρου του
ενιαίου χρηµατοπιστωτικού χώρου µε σηµαντικές αγορές χρήµατος και κεφαλαίου.
Μέσα από αυτή τη νέα δυναµική εντάθηκαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις στο ευρωπαϊκό
τραπεζικό σύστηµα επηρεάζοντας την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων ενώ
επιταχύνθηκε ο µετασχηµατισµός της µορφολογίας του.
Αναλυτικότερα, οι τράπεζες αντιµετώπισαν από τη µία µείωση των περιθωρίων κέρδους,
λόγω κυρίως του κόστους προσαρµογής και της απώλειας συγκριτικών τοπικών
πλεονεκτηµάτων, και από την άλλη απώλειες εσόδων, εξαιτίας του περιορισµού των
συναλλαγών σε συνάλλαγµα, των εργασιών αντιστάθµισης των κινδύνων από τις
συναλλαγµατικές

διακυµάνσεις

καθώς

και

της

δηµιουργίας

περισσότερο

αποτελεσµατικών αγορών. Προκειµένου να µπορέσουν να αντισταθµίσουν τις απώλειες
αυτές επέκτειναν τη δράση τους σε άλλες δραστηριότητες, όπως η διαπραγµάτευση
χρεογράφων, η διαχείριση χαρτοφυλακίου τίτλων και η παροχή συµβουλευτικών
επενδυτικών υπηρεσιών. Αρκετές, πάλι, παραδοσιακές εµπορικές τράπεζες εξαγόρασαν
είτε ασφαλιστικούς οργανισµούς είτε µικρές επενδυτικές τράπεζες µε στόχο να
διευρύνουν το εύρος των προσφερόµενων υπηρεσιών και να διαφοροποιήσουν τις πηγές
εσόδων τους. Μακροπρόθεσµα όµως, τόσο οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, στους
οποίους ανήκουν οι τράπεζες, όσο και οι πελάτες τους αναµένεται να επηρεαστούν
θετικά διότι µέσα από την εισαγωγή του ευρώ θα δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό
περιβάλλον, µε µεγαλύτερη συναλλαγµατική σταθερότητα, χαµηλότερο πληθωρισµό και
επιτόκια καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα
οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για τραπεζικό δανεισµό.
Αναφορικά µε τις επιπτώσεις της νοµισµατικής ενοποίησης στη διάρθρωση του
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος σηµειώθηκε περαιτέρω συγκέντρωση του
κεφαλαίου µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Επιπλέον, υπήρξε εξάπλωση του
φαινοµένου της αποδιαµεσολάβησης µέσω της αυξηµένης προσφοράς µετοχικών τίτλων
και οµολογιακών δανείων επιχειρήσεων, της περαιτέρω επέκτασης των ιδιωτικών
συνταξιοδοτικών και της αυξηµένης ελκυστικότητας της άµεσης χρηµατοδότησης από τις
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αγορές κεφαλαίων. Παράλληλα, ενισχύθηκε η ζήτηση τραπεζικών προϊόντων και εντάθηκε
ο ανταγωνισµός για τα µερίδια αγοράς στις καταθέσεις ενώ µειώθηκε για τα µερίδια
αγοράς στις χορηγήσεις. Τέλος, µε την προϋπόθεση ότι η Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση θα αποτελέσει µελλοντικά µια ζώνη νοµισµατικής σταθερότητας µε χαµηλό
πληθωρισµό και επιτόκια ο πιστωτικός κίνδυνος θα περιοριστεί γιατί θα διευκολυνθεί
σηµαντικά η ανάπτυξη παράγωγων προϊόντων για την κάλυψη του κινδύνου αυτού.
Μείωση επίσης, θα παρουσιάσουν ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αγοράς ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας µιας µεγάλης ενιαίας κεφαλαιαγοράς µε βάθος και αυξηµένη
ρευστότητα. Αντίθετα, ο λειτουργικός και νοµισµατικός κίνδυνος θα αυξηθούν,
τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, καθώς αρκετές διαδικασίες θα είναι καινούργιες ενώ τα
νοµικά πλαίσια θα έχουν αλλάξει.

1.2.5 Η τάση συγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο
Η τάση συγκέντρωσης των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών αποτέλεσε το κύριο
χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 1990 σε παγκόσµια κλίµακα. Στις ΗΠΑ το
µεγαλύτερο ποσοστό των συγχωνεύσεων και εξαγορών που έλαβε χώρα αφορούσε
περισσότερο εγχώριες και λιγότερο διασυνοριακές συµφωνίες και έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στην περισσότερο ορθολογική λειτουργία συγκεκριµένων αγορών, όπως αυτής των
στεγαστικών και κοινοπρακτικών δανείων. Στην Ευρώπη η τάση συγκέντρωσης
ξεκίνησε µε µια σειρά συγχωνεύσεων µεταξύ µεγάλων εγχώριων τραπεζών και
συνεχίστηκε µε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές µεταξύ µεγάλων πολυεθνικών
τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και συγχωνεύσεις και εξαγορές µεταξύ τραπεζών και άλλων
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, κυρίως ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών
αµοιβαίων κεφαλαίων.
Τα πιο ισχυρά κύµατα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 έλαβαν χώρα στην Ολλανδία, τη ∆ανία και τις σκανδιναβικές
χώρες. Επίσης, στο Ηνωµένο Βασίλειο, αν και οι βρετανικές τράπεζες δεν ήταν µικρές
µε διεθνή κριτήρια, έγιναν σηµαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές στα τέλη της
δεκαετίας του 1980 και αρχές της δεκαετίας του 1990. Ανάλογη διαδικασία
συγκέντρωσης παρουσιάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Ισπανία ενώ στις
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νοτιο-ευρωπαικές χώρες, όπως η Ελλάδα, η τάση συγκέντρωσης ενισχύθηκε από την
προσπάθεια των κυβερνήσεων να ιδιωτικοποιήσουν το ελεγχόµενο από το κράτος
τραπεζικό σύστηµα. Ο βαθµός συγκέντρωσης στην Ευρώπη αυξήθηκε µεταξύ του 1995
και 1999 στις περισσότερες χώρες και ειδικότερα στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη ∆ανία,
την Ισπανία, την Ιταλία και το Λουξεµβούργο.
Τα αίτια της παραπάνω τάσης τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη δεν διαφέρουν.
Και στις δύο περιπτώσεις στόχος ήταν από τη µία η ισχυροποίηση της θέσης µέσω της
βελτίωσης της τεχνογνωσίας, της επέκτασης της γεωγραφικής παρουσίας και της εξέλιξης
των δικτύων, και από την άλλη η βελτιστοποίηση της κερδοφορίας µέσω της
ελαχιστοποίησης του µέσου µακροχρόνιου κόστους και της αξιοποίησης των οικονοµιών
κλίµακας. Από την άλλη πιθανό αίτιο ήταν και η προσπάθεια των διευθυντικών
στελεχών να επιτύχουν µεγιστοποίηση της δικής τους ευηµερίας µε στόχο τη
διόγκωση του σχήµατος που διοικούν, την αύξηση των αποδοχών τους και την
ενίσχυση της φήµης τους.
Στην Ευρώπη όµως, υπήρχε ένα επιπλέον κίνητρο το οποίο σχετίζονταν µε την προοπτική
υιοθέτησης του ευρώ. Συγκεκριµένα, η νοµισµατική ενοποίηση επιτάχυνε τις διαδικασίες
δηµιουργίας µιας πανευρωπαϊκής αγοράς χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών
και ανέδειξε την ανάγκη µεγέθυνσης των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυµάτων ώστε να
καλύψουν τη νέα αγορά και παράλληλα να προστατευθούν από ενδεχόµενες επιθετικές
αγορές. Έτσι η Ισπανία γνώρισε την πρώτη µεγάλη συγχώνευση της ζώνης του ευρώ στις
αρχές του 1999 µε την προσέγγιση της Banco Santander και του οµίλου BCII όπως
επίσης και η Γαλλία µε την ιδιωτικοποίηση του Credit Lyonnais όπου συµµετείχαν τρεις
µεγάλες τράπεζες.
Άλλα παραδείγµατα συγχωνεύσεων και εξαγορών στη Ζώνη του ευρώ µεταξύ εθνικών
οργανισµών αποτελούν αυτά της Societe General και Paribas, της BNP και Societe
General Paribas, της Credito Italaino και Unicredito. ∆ιασυνοριακές συγχωνεύσεις στην
Ευρωζώνη πραγµατοποιήθηκαν από την Fortis και General de Banque, την Den Danske
Bank και Focus Bank αλλά και την ING και Banque Bruxelles Lambert. Τέλος, µια από
τις συγχωνεύσεις µεταξύ τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσµου
αποτελεί αυτή της γερµανικής Deutsche Bank µε την αµερικανική Bankers Trust.
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1.2.6 Το νέο σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας και οι επιπτώσεις
του για το τραπεζικό σύστηµα
Οι αλλαγές που έχουν υποστεί τα χρόνια που πέρασαν η τραπεζική εργασία, οι
λειτουργίες των αγορών, η επιχειρηµατική πρακτική και η εποπτική πρακτική οδήγησαν
σε τροποποίηση των κανόνων εποπτείας για την κεφαλαιακή επάρκεια, γνωστοί ως
κανόνες της Βασιλείας, που ισχύουν από το 1988, µε την εφαρµογή του νέου πλαισίου
αρχών εποπτείας, γνωστό ως Βασιλεία 2, να έχει προγραµµατιστεί για το 2007.
Στόχος του προτεινόµενου νέου κανονισµού είναι η εξασφάλιση σταθερότητας στο
τραπεζικό σύστηµα και η προστασία των καταθετών µέσα από την αξιολόγηση και
αντιµετώπιση των κινδύνων που αναλαµβάνουν οι τράπεζες µε το δανεισµό πελατών τους
και τις τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους. Η αρχιτεκτονική του νέου συστήµατος είναι να
ωθήσει τις τράπεζες να υιοθετήσουν πιο εκλεπτυσµένα εσωτερικά µοντέλα αποτίµησης
του κινδύνου δεδοµένου ότι µειώνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ανάλογα µε το πόσο
λεπτοµερή και αναλυτικά εσωτερικά µοντέλα χρησιµοποιούνται. Με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται µικρότερη τιµή προϊόντος µε µικρότερη δέσµευση κεφαλαίου µε
αποτέλεσµα ο συνδυασµός αυτός να καθιστά τις τράπεζες πιο ανταγωνιστικές και να
συµβάλλει στην κερδοφορία τους.
Κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου αποτελούν ο µηχανισµός παρακολούθησης και
εποπτείας της δραστηριότητας των τραπεζών, η πολιτική κινήτρων για τις τράπεζες, ο
ρόλος της πειθαρχίας της αγοράς, οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, η
υποχρέωση λογοδοσίας και η πολιτική πειθαρχίας. Τα παραπάνω στοιχεία καθορίζονται
ανάλογα µε τις αλλαγές στις συνθήκες και τη φιλοσοφία λειτουργίας του κάθε τραπεζικού
οργανισµού ενώ αλλαγές σε αυτά επηρεάζουν τη συµπεριφορά των τραπεζών και του
τραπεζικού συστήµατος γενικότερα. Ενώ η Βασιλεία του 1988 αναφερόταν µόνο στους
αντικειµενικούς κινδύνους αδιαφορώντας για την τράπεζα που τους αναλάµβανε, βάσει
των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τον Ιανουάριο του 2001 αποδίδεται σηµασία
και σε άλλα χαρακτηριστικά στη δοµή της τράπεζας, όπως στα συστήµατα εσωτερικού
ελέγχου, στη διαχείριση και τον τρόπο αξιολόγησης των πιστωτικών κινδύνων και
γενικότερα των κινδύνων που αναλαµβάνει κάθε τράπεζα καθώς και στην ικανότητα να
µεταφέρει σε άλλα τρίτα µέρη τον κίνδυνο.
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Μέχρι στιγµής το νέο σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας κινείται στη σωστή
κατεύθυνση, παρά την κριτική που ασκήθηκε κατά τις διαβουλεύσεις ως προς ορισµένες
από τις διατάξεις του ή τις δυσκολίες εφαρµογής που πηγάζουν από την αναπόφευκτη
πολυπλοκότητά του αφού είναι ειδικά σχεδιασµένο να µετρήσει µε τη µεγαλύτερη δυνατή
ακρίβεια τους κινδύνους όλων των κατηγοριών πελατών προκειµένου να προσδιορίσει
ρεαλιστικά µε τις αντίστοιχες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι αλλαγές που θα επιφέρει στην
τραπεζική διοίκηση και στο τραπεζικό σύστηµα είναι σηµαντικές καθώς δεν αποτελεί
µόνο µία διαδικασία αναβάθµισης των τεχνολογικών συστηµάτων των τραπεζικών
ιδρυµάτων. Ειδικότερα, θα οδηγήσει σε αύξηση της σταθερότητας του διεθνοποιηµένου
τραπεζικού συστήµατος λόγω της ύπαρξης σωστών κινήτρων για τις τράπεζες, σε
βελτίωση

της

οικονοµικής

αποτελεσµατικότητας

των

τραπεζών

εξαιτίας

της

αναδιάρθρωσης της εσωτερικής διαχείρισης και διοίκησης αλλά και σε εναρµόνιση της
ρυθµιστικής πολιτικής στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Από την άλλη όµως, υπάρχουν και
αρνητικές επιπτώσεις, όπως η µεγάλη εξάρτηση των τραπεζών από τους διεθνείς
οργανισµούς πιστοληπτικής ικανότητας, ο επιµέρους σχεδιασµός κινήτρων µε πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις στη συµπεριφορά των τραπεζών και του τραπεζικού συστήµατος
καθώς και το υψηλό κόστος εφαρµογής του νέου πλαισίου για τις τράπεζες δεδοµένου ότι
απαιτούνται επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και συστήµατα. Το είδος και το εύρος
των παραπάνω επιπτώσεων θα επηρεαστεί από τις οικονοµικές συνθήκες, τη
διάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος και τη φιλοσοφία διοίκησης της κάθε
τράπεζας.

1.3 Το ελληνικό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα
Κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µέχρι τη
δεκαετία του 1990 ήταν η υπανάπτυξη και ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός. Τον κύριο
πόλο ανάπτυξης των διαφόρων χρηµατοοικονοµικών εργασιών αποτελούσε το τραπεζικό
σύστηµα σε αντίθεση µε τους υπολοίπους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που είχαν
δευτερεύοντα ρόλο. Από την άλλη, το κράτος είχε κυρίαρχη παρουσία µε τον έλεγχο
σηµαντικού αριθµού τραπεζών ενώ διαµόρφωνε σε µεγάλο βαθµό τη σύνθεση του
ενεργητικού και την αποδοτικότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω των πολιτικών που
επέβαλλε.
14

Επίσης, οι ρυθµιστικοί κανόνες που εφάρµοζε, όπως χαρακτηριστικά ο καθορισµός των
επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι από τις δυνάµεις της αγοράς,
αποσκοπούσαν στη διοχέτευση των αποταµιευτικών πόρων σε προεπιλεγµένες χρήσεις
προκαλώντας στρεβλώσεις στην κατανοµή τους και στην αποτελεσµατικότητα του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Τέλος, οι περιορισµοί στη µεταφορά κεφαλαίων από
και

προς

την

Ελλάδα

περιόριζαν

τόσο

τη

διεθνοποίηση

του

ελληνικού

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος όσο και το επίπεδο ανταγωνισµού που επικρατούσε.
Τα τελευταία όµως χρόνια, σηµειώθηκαν σηµαντικές εξελίξεις που οδήγησαν σε αλλαγές
στη διάρθρωση του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού χώρου, στη µεσοπρόθεσµη
στρατηγική των τραπεζικών ιδρυµάτων και στην κερδοφορία τους. Συγκεκριµένα,
δηµιουργήθηκαν νέες τράπεζες, αύξησαν το µέγεθος τους οι παλιές µέσω συγχωνεύσεων
και εξαγορών, αναπτύχθηκαν διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, διευρύνθηκαν οι
τραπεζικές δραστηριότητες, εκσυγχρονίσθηκαν οι υποδοµές και οι διαδικασίες,
αναπτύχθηκαν οι τραπεζικές εργασίες µε εντυπωσιακούς ρυθµούς αυξήσεων και
διεθνοποιήθηκαν οι ελληνικές τράπεζες µε την επέκταση κυρίως στα Βαλκάνια. Όλα
αυτά συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου.

1.3.1 Η απελευθέρωση και ο µετασχηµατισµός του τραπεζικού
συστήµατος
Βασικό αίτιο για την έναρξη προσπαθειών για τη µεταρρύθµιση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος ήταν τόσο οι στρεβλώσεις που το χαρακτήριζαν όσο και η
αδυναµία του να αντεπεξέλθει στο µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον. Στην επιτάχυνση
των προσπαθειών συνέβαλλε η ανάγκη προσαρµογής προς στις υποχρεώσεις της Ελλάδας
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσαν την ελευθερία στη κίνηση κεφαλαίων,
την ελεύθερη πρόσβαση και εγκατάσταση στις αγορές άλλων χωρών, µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την εναρµόνιση των εποπτικών κανόνων.
Έτσι οι αρµόδιες αρχές κατά τη δεκαετία του 1990 προέβησαν σε αποµάκρυνση των
ανώτατων

επιτρεπόµενων

επιπέδων

επιτοκίων

καταθέσεων

και

χορηγήσεων,

απελευθέρωσαν κάθε διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων και κατάργησαν τους άµεσους
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πιστωτικούς

ελέγχους.

Επιπλέον,

µείωσαν

το

βαθµό

εξειδίκευσης

των

χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων επιτρέποντας στις εµπορικές τράπεζες να προσφέρουν
ένα ευρύτερο φάσµα εµπορικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Τέλος, εκσυγχρόνισαν το
θεσµικό πλαίσιο και τη λειτουργία των αγορών κεφαλαίων και οµολόγων µε τη
διεύρυνση του ρόλου του χρηµατιστηρίου, την ίδρυση χρηµατιστηρίου για τα παράγωγα
και την ανάπτυξη αγοράς για τους τίτλους βραχυχρόνιου δηµόσιου χρέους και τα
µακροπρόθεσµα οµόλογα.
Μέσα από την απελευθέρωση αυτή και τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις
πραγµατοποιήθηκε µετασχηµατισµός του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος µε κύριο
χαρακτηριστικό τον περιορισµό του µεγέθους των ελεγχόµενων τραπεζών από το κράτος
και την ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών τραπεζών. Αυτό οφείλεται αφενός στις
ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών, όπως της τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης, της Τράπεζας
Κρήτης και της Ιονικής Τράπεζας, αφετέρου στους ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης που
επιδίωξαν οι ιδιωτικές τράπεζες. Έτσι το µερίδιο αγοράς στις χορηγήσεις των κρατικών
τραπεζών την περίοδο 1995 - 1998 υποχώρησε από 63% σε 43%, ενώ το αντίστοιχο των
ιδιωτικών αυξήθηκε από 20% σε 39%.
Άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό της νέας δοµής του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
στην Ελλάδα αποτέλεσε η διεύρυνση του εύρους των προσφερόµενων υπηρεσιών από
όλες τις ελληνικές τράπεζες και η ανάπτυξη του µοντέλου της γενικευµένης τραπεζικής.
Στα

πλαίσια

της

τακτικής

για

παροχή

των

περισσότερων

ή

όλων

των

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από ένα τραπεζικό ίδρυµα, οι ελληνικές τράπεζες
πρόσφεραν, εκτός από χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και απλά καταθετικά προϊόντα, πιο
σύνθετα επενδυτικά προϊόντα καθώς και προϊόντα λιανικής τραπεζικής. Ιδιαίτερη
ανάπτυξη γνώρισαν η καταναλωτική και στεγαστική πίστη, µε την πρώτη να µην αφορά
µόνο τις πιστωτικές κάρτες και τη δεύτερη να µη προσφέρεται µόνο από κάποιες
εξειδικευµένες τράπεζες δηµοσίου συµφέροντος.
Τρίτη χαρακτηριστική αλλαγή ήταν η µεγάλη ανάπτυξη των εργασιών της τραπεζικής
ιδιωτών ως αποτέλεσµα της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς και κυρίως της
µείωσης των επιτοκίων που κατέστησαν τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής προσιτά στον
καταναλωτή. Συγκεκριµένα, το σύνολο των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων
αυξήθηκε θεαµατικά την περίοδο 1996 - 2000 µε ρυθµό που ξεπέρασε σε ετήσια βάση το
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35%. Ειδικότερα, στα τέλη του 1999 η τραπεζική χρηµατοδότηση προς τους ιδιώτες, ως
ποσοστό του ΑΕΠ, ανήλθε στο 11.1% και το 2000 έφτασε το 14% ενώ εξακολουθεί να
παρατηρείται µεγάλη τάση περαιτέρω ανάπτυξης στο χώρο αυτό.
Επίσης, πρέπει να γίνει λόγος για την υποχώρηση της τραπεζικής χρηµατοδότησης των
επιχειρήσεων και την αποδιαµεσολάβηση των τραπεζικών εργασιών. Ενώ µέχρι τις αρχές
του 1990 η χρηµατοδότηση του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα κυµαίνονταν στο 50%
του ΑΕΠ, από το 1990 υποχωρεί καθώς ενισχύεται η εισαγωγή ελληνικών επιχειρήσεων
στο χρηµατιστήριο και αναπτύσσονται τα προϊόντα κεφαλαιαγοράς. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται η άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών το 1999 που
ξεπέρασε τα 13 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα, το µερίδιο χρηµατοδότησης που
αντιστοιχεί στο ΑΕΠ κυµαίνεται περίπου στο 48%.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό της νέας δοµής είναι η εντυπωσιακή ανάπτυξη των µη
τραπεζικών ιδρυµάτων, όπως των ασφαλιστικών εταιρειών και ειδικότερα των εταιρειών
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι τελευταίες µετέβαλλαν το ποσοστό διείσδυσης
τους, καθώς το 1995 διαχειρίζονταν ποσά που αντιστοιχούσαν στο 8.7% του ΑΕΠ ενώ το
1999 τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στο 31.2% του ΑΕΠ, αλλά και τη διάρθρωση
τους, αφού τα µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια αντιστοιχούσαν στο 3.7% του συνόλου το
1995 και έφτασαν το 41.5% το 1999 σε αντίθεση µε τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης
διαθέσιµων που µειώθηκαν από 51.4% το 1995 σε 38.35% το 1999. Ανάπτυξη σηµείωσε
και ο όγκος των κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες µε ρυθµό
ωστόσο που υπολείπεται του αντιστοίχου ευρωπαϊκού.

1.3.2 Η συγκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο
Το σκηνικό στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα από το 1995 και µετά αλλάζει και
χαρακτηρίζεται πλέον από την κυριαρχία λιγότερων και ισχυρότερων τραπεζικών
οµίλων. Μάλιστα ο βαθµός συγκέντρωσης σε αυτό είναι από τους υψηλότερους στην
Ευρώπη στις αρχές του 21ου αιώνα δεδοµένου ότι το ενεργητικό των πέντε
µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών στα τέλη του 2000 αποτελούσε το 75% του
συνολικού ενεργητικού όλων των τραπεζών στην Ελλάδα τη στιγµή που στη
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Γερµανία έφτασε περίπου στο 20%, στη Γαλλία στο 43%, στην Ισπανία στο 52% και
στην Πορτογαλία, Ολλανδία και Σκανδιναβία στο 72%.
Η συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς οφείλεται στην προσπάθεια των ελληνικών
τραπεζών να ενισχύσουν τη θέση τους στην εγχώρια αγορά, εξαιτίας της έντασης του
ανταγωνισµού από την απελευθέρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, αλλά και
να επιβιώσουν στη ζώνη του Ευρώ, λόγω του εξουθενωτικού ανταγωνισµού στον
ευρωπαϊκό στίβο. Επιδίωξαν σηµαντικές µειώσεις του κόστους λειτουργίας και
ειδικότερα του κόστους σε δίκτυα, προσωπικό και κεντρικές επιχειρηµατικές µονάδες,
µέσω της εκµετάλλευσης των οικονοµιών κλίµακας και εύρους που προκύπτουν στα
µεγάλα τραπεζικά ιδρύµατα, καθώς και δυνατότητα παροχής ενός ευρύτερου και πιο
προσιτού φάσµατος προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της
πελατείας τους. Η συγκέντρωση του χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου ξεκίνησε από την
προσπάθεια των κυβερνήσεων να αποκρατικοποιήσουν το τραπεζικό σύστηµα και
επιταχύνθηκε από την ανοδική πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς και την προοπτική
εισόδου της Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται ορισµένες από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν από ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα. Το 1996 πρώτη η EFG Eurobank
εξαγόρασε την Interbank, το 1998 την Τράπεζα Αθηνών και την Τράπεζα Κρήτης και ένα
χρόνο αργότερα την Τράπεζα Εργασίας. Στο εξωτερικό, η EFG Eurobank Ergasias
συµµετέχει στη Banc Post και στην Post Bank, µια ρουµανική και βουλγαρική τράπεζα
αντίστοιχα, ενώ συνεργάζεται µε τη γερµανική Deutsche Bank.
Και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ακολούθησε το κύµα των συγχωνεύσεων και
εξαγορών. Συγκεκριµένα, το 1998 προέβη σε συγχώνευση της θυγατρικής της Εθνικής
Κτηµατικής Τράπεζας και αργότερα της θυγατρικής της ΕΤΕΒΑ, ενώ το 2000 εξαγόρασε
την Stopanska Banca A.D. στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
και την United Bulgarian Bank στη Βουλγαρία. Από την άλλη, η Εµπορική Τράπεζα
συνεργάστηκε µε τη γαλλική τράπεζα Credit Agricole αφού προηγουµένως πούλησε τη
θυγατρική της Ιονική Τράπεζα στην Alpha Τράπεζα Πίστεως.
Η τελευταία, πέραν της Ιονικής Τράπεζας εξαγόρασε το 1998 την Lombard Nat West
στην Κύπρο και το 1999 την Kreditna Banca A.D. Skojpe στην Πρώην Γιουγκοσλαβική
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∆ηµοκρατία της Μακεδονίας αναπτύσσοντας έτσι δραστηριότητα και στο εξωτερικό.
Παρόµοια στρατηγική ακολούθησε και η Τράπεζα Πειραιώς η οποία το 1998 εξαγόρασε
την Τράπεζα Χίου και την Τράπεζα της Μακεδονίας - Θράκης και αργότερα την ΕΤΒΑ
Bank. Επίσης, επέκτεινε τη δράση της στα Βαλκάνια µε τη συµµετοχή της στην τράπεζα
Tirana Bank IBC στην Αλβανία και την ίδρυση της Piraeus Bank Romania S.A. στη
Ρουµανία.

1.3.3 Η επίδραση της νοµισµατικής ενοποίησης στο τραπεζικό σύστηµα
Η υιοθέτηση του ευρώ στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2001 σηµατοδοτεί την
αρχή µίας νέας εποχής για την ελληνική οικονοµία και ειδικότερα το τραπεζικό της
σύστηµα µε ποικίλες συνέπειες ορισµένες από τις οποίες είναι ήδη εµφανής και άλλες
να εκδηλώνονται από εδώ και πέρα όλο και πιο έντονα. Οι συνέπειες αυτές οφείλονται
τόσο στην πολιτική που ασκήθηκε για τη διαµόρφωση των οικονοµικών και
νοµισµατικών συνθηκών για την εισαγωγή του ευρώ όσο και στις θεσµικές και
διαρθρωτικές προσαρµογές που πραγµατοποίησαν οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί εν
όψει της ένταξης στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.
Η αναµενόµενη νοµισµατική ενοποίηση ταυτόχρονα µε την απελευθέρωση των
εγχώριων χρηµατοπιστωτικών αγορών και της κίνησης κεφαλαίων, την ιδιωτικοποίηση
τραπεζών υπό κρατικό έλεγχο και την τεχνολογική πρόοδο στην πληροφορική και τις
τηλεπικοινωνίες ενίσχυσε ορισµένες τάσεις που επικρατούσαν στο ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα. Ανάµεσα σε αυτές ήταν η αύξηση του ανταγωνισµού, η δηµιουργία
µεγαλύτερων πιστωτικών οργανισµών µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, η διεύρυνση
της ποικιλίας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων χρηµατοπιστωτικών
προϊόντων αλλά και ο περιορισµός του διαµεσολαβητικού ρόλου των τραπεζών σε
παραδοσιακές εργασίες. Ο ανταγωνισµός συγκεκριµένα αυξήθηκε παρά τις ενοποιήσεις
τραπεζών, λόγω της ανάπτυξης της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, της
προσφοράς νέων αποταµιευτικών και επενδυτικών προϊόντων, της εµφάνισης νέων
πιστωτικών οργανισµών και της διασυνοριακής παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, αλλά
η αύξηση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από την εισαγωγή του νέου νοµίσµατος που
ενισχύει το βάθος και τη ρευστότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών.
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Με τη µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα σηµειώθηκε µεταβολή των νοµισµατικών
συνθηκών στην Ελλάδα. Ενώ µέχρι τις αρχές του 2000 η νοµισµατική πολιτική της
έπρεπε να ακολουθήσει αντιπληθωριστική κατεύθυνση προκειµένου να ικανοποιηθούν
τα κριτήρια ένταξής της στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, κατά τη διάρκεια
του ίδιου έτους σηµειώθηκε χαλάρωση της πολιτικής αυτής και εναρµόνιση του
λειτουργικού πλαισίου άσκησής της προς αυτό του Ευρωσυστήµατος. Το αποτέλεσµα
ήταν η αισθητή µείωση των επιτοκίων και η αύξηση της διαθέσιµης ρευστότητας των
τραπεζών µε την Τράπεζα της Ελλάδος να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
αυτών των αλλαγών. Συγκεκριµένα, στη διάρκεια του 2000 τα επιτόκια της τράπεζας
µειώθηκαν κατά 6 εκατοστιαίες µονάδες ενώ αποδεσµεύτηκε από την ίδια πόσο ύψους
περίπου 700 δισεκατοµµυρίων δραχµών µετά την κατάργηση των ειδικών µέτρων
συγκράτησης της πιστωτικής επέκτασης που είχαν επιβληθεί το 1999.
Οι παραπάνω νοµισµατικές συνθήκες εντείνουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις στο
χρηµατοπιστωτικό χώρο και συντελούν στην αναδιάρθρωση των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού των τραπεζικών ιδρυµάτων που ενίσχυσε τις τάσεις
σύγκλισης της διάρθρωσης των ισολογισµών τους προς την αντίστοιχη των ευρωπαϊκών
τραπεζών. Παράλληλα, αυξάνουν τις απαιτήσεις για αποτελεσµατική παρακολούθηση
και διαχείριση των κινδύνων που αναλαµβάνουν τα τραπεζικά σχήµατα κατά την
άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα, τα χαµηλότερα επιτόκια και η
αυξηµένη ρευστότητα ενθάρρυναν την ανάπτυξη των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό
τοµέα, τη µεγαλύτερη αξιοποίηση της διατραπεζικής αγοράς για την άντληση
κεφαλαίων και την τοποθέτηση διαθέσιµων αλλά και την παροχή αποταµιευτικών
προϊόντων από τις τράπεζες και άλλους οργανισµούς.
Οι τάσεις προβλέπεται να οδηγήσουν σε εξελίξεις αντίστοιχες προς εκείνες που
παρατηρούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι άλλες από την
περαιτέρω συµπίεση των περιθωρίων µεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων,
περιορισµό της διαµεσολάβησης των τραπεζικών οργανισµών σε παραδοσιακές
τραπεζικές εργασίες και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους. Όσον αφορά το
τελευταίο αρκετές παραδοσιακές δραστηριότητες και ιδιαίτερα όσες σχετίζονται µε την
αγοραπωλησία συναλλάγµατος περιορίστηκαν από άλλες εργασίες διαµεσολάβησης,
όπως η διεκπεραίωση χρηµατιστηριακών συναλλαγών, η διαχείριση διαθέσιµων, η
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παροχή υπηρεσιών χρηµατικών συναλλαγών καθώς και η παροχή συµβουλών και
υπηρεσιών θεµατοφυλακής. Μία ακόµη εξέλιξη αποτελεί η διεύρυνση των πιστωτικών
και λειτουργικών κινδύνων αλλά και των κινδύνων αγοράς που δεν περιορίζονται πια
στα εθνικά όρια, λόγω της αλληλεξάρτησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, και
απαιτούν αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση και διαχείριση. Εποµένως, οι τράπεζες
οφείλουν να επιδιώξουν την επίτευξη σωστής ισορροπίας µεταξύ της βελτίωσης της
κερδοφορίας και της διατήρησης της χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας τους.
Μακροπρόθεσµα, τώρα, οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών θα εξαρτηθούν από την
ικανότητα τους να ανταγωνιστούν επιτυχώς στην ευρωπαϊκή αγορά. Η βελτίωση της
κερδοφορίας και της απόδοσης θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την επέκταση
των εργασιών τους στην ενιαία αγορά είτε µε την αυτόνοµη παρουσία τους είτε στο
πλαίσιο των συµµαχιών µε πιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Για το σκοπό αυτό αλλά
και για την ενίσχυση της θέσης τους στην εγχώρια αγορά απαιτείται διαρκής προσπάθεια
για µείωση του λειτουργικού κόστος, για τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και για βελτίωση
των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού. Η κατάκτηση ανταγωνιστικής θέσης
διεθνώς είναι συνυφασµένη επίσης µε τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης καθώς
και την αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων.

1.3.4 H παρουσία των ελληνικών τραπεζών στο Βαλκανικό χώρο
Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών µέσω της επέκτασης τους
σε χώρες των Βαλκανίων έχει περάσει σε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φάση καθώς
εκτιµάται ότι οι επενδύσεις τους στις περιοχές αυτές προσεγγίζουν τα 400 µε 600
εκατοµµύρια ευρώ. Οι ελληνικές τράπεζες επανέλαβαν αυτό που έκαναν άλλες ξένες
τράπεζες σε διάφορες περιοχές του κόσµου, όπως οι ισπανικές που πέτυχαν σηµαντική
διείσδυση στην Πορτογαλία και τη Νότια Αµερική και οι αυστριακές που αναπτύχθηκαν
σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, γειτονικές ή µη προς την Αυστρία. Έτσι
επεκτάθηκαν στην ευρύτερη οικονοµική και γεωπολιτική ζώνη των Βαλκανίων
προσφέροντας τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες σε χώρες όπως η Ρουµανία, η
Βουλγαρία και η Αλβανία.
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Ένας από τους κυριότερους λόγους που οδήγησαν τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα να
βγουν από τον ελληνικό χώρο είναι ο κορεσµός στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα καθώς
τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους περιορίστηκαν πολύ µε αποτέλεσµα την αναζήτηση
νέων αγορών που προσφέρουν τόσο ασφάλεια όσο και κάποια καλή κερδοφορία. Έτσι
δεν επιλέχθηκαν οι τραπεζικές αγορές χωρών µε έντονο ανταγωνισµό και αισθητή
παρουσία µεγάλων διεθνών τραπεζών, όπως της Αγγλίας ή της Γερµανίας, αλλά αγορές
που είναι γεωγραφικά πιο κοντά στην Ελλάδα και µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα
δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας.
Άλλοι λόγοι είναι ο χαµηλός βαθµός ανάπτυξης των οικονοµιών και του
χρηµατοπιστωτικού χώρου των παραπάνω χωρών, οι προοπτικές που παρουσιάζουν οι
χώρες αυτές για ανάπτυξη και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι ισχυροί
εµπορικοί δεσµοί που αναπτύσσονται µε την Ελλάδα όπως επίσης και η τακτική των
τραπεζών να ακολουθούν τους πελάτες τους σε περιοχές που έχουν ιδρύσει βιοµηχανικές
και εµπορικές µονάδες. Βέβαια, αυτό δε συνέβη σε όλες τις περιπτώσεις, όπως για
παράδειγµα στην περίπτωση της Τράπεζας Πίστεως που ανέπτυξε δραστηριότητα στην
Αλβανία χωρίς να ακολουθήσει συγκεκριµένους µεγάλους πελάτες της.
Στην προσπάθεια αυτή των ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων για επέκταση των
δραστηριοτήτων τους στα Βαλκάνια αντιµετώπισαν αρχικά κάποιες δυσκολίες. Αρκετές
τράπεζες αγοράζοντας τοπικά τραπεζικά ιδρύµατα βρέθηκαν µπροστά σε συστήµατα που
τις περισσότερες φορές ήταν απαρχαιωµένα. Υπήρχαν βασικά πράγµατα που ήταν
άγνωστα ενώ τα οργανωτικά σχήµατα ήταν αποµίµηση του κεντρικού µε αποτέλεσµα τον
υπερπληθυσµό, τις δυσλειτουργίες και την αδυναµία ελέγχου της καταστάσεως. Κατά
συνέπεια, οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε να προβούν σε ποικίλες παρεµβάσεις και να
καθιερώσουν µεθοδολογίες και οργανωτικά σχήµατα που ενώ ήταν απλά έπρεπε να
εξηγηθούν λεπτοµερώς ώστε να γίνουν κατανοητά. Γι’ αυτό χρειάστηκε χρόνος και
χρήµα για να φέρουν τις τράπεζες αυτές σε αποδεκτό σηµείο λειτουργίας.
Επιπρόσθετα, είχαν να αντιµετωπίσουν τις διαφορετικές οικονοµικές καταστάσεις και
κυρίως αυτές των ντόπιων επιχειρήσεων που ήταν απαραίτητες για την έγκριση των
χρηµατοδοτήσεων.

Στην

περίπτωση

των

ελληνικών

επιχειρήσεων

που

είχαν

δραστηριότητα στις Βαλκανικές χώρες οι καταστάσεις αυτές µπορούσαν να
εξασφαλιστούν από την Ελλάδα όµως µε τις εκεί εταιρίες υπήρχαν συχνά δυσαναλογίες ή
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µη εξηγήσιµες καταστάσεις που ανάγκαζαν τις τράπεζες να µην εµπλακούν σε δυσκολίες
και να χάσουν έτσι µέρος της πελατείας τους. Αυτό είχε αντίκτυπο στην κερδοφορία τους
διότι ενώ θα µπορούσαν να αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς προτιµούσαν να
είναι επιφυλακτικές λαµβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα του κινδύνου.
Όλα αυτά δείχνουν ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να γίνουν οι επενδύσεις
στις παραπάνω περιοχές σηµαντικό στοιχείο της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών
γεγονός που ενισχύεται από την υποανάπτυξη των ντόπιων κεφαλαιαγορών, το χαµηλό
εισόδηµα και τους χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας.

1.3.5 Η δοµή και η διάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος σήµερα
Μέσα από την καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν σήµερα την
ταυτότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος και τη σύγκριση ορισµένων από αυτών
µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά µπορούν να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, οι προκλήσεις
και οι ευκαιρίες που διαµορφώνονται στη νέα πραγµατικότητα.
Θα πρέπει αρχικά να γίνει λόγος για την πυκνότητα των καταστηµάτων, το επίπεδο
απασχόλησης και τα δίκτυα συναλλαγών στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Συγκεκριµένα, ο αριθµός των καταστηµάτων ανά κάτοικο είναι χαµηλότερος του µέσου
ευρωπαϊκού όρου, το ενεργητικό ανά κατάστηµα είναι στο 1/3 µε 1/2 του αντίστοιχου
µέσου ευρωπαϊκού ενώ ο αριθµός των υπαλλήλων ανά κατάστηµα είναι διπλάσιος του
αντίστοιχου µέσου ευρωπαϊκού µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους λειτουργίας και
τη µείωση της αποδοτικότητας των καταστηµάτων. Αλλά και τα δίκτυα συναλλαγών,
όπως ΑΤΜs, κινητό και σταθερό τηλέφωνο και Internet, υστερούν των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών αν αναλογιστεί κανείς ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 300 ΑΤΜs ανά 1
εκατοµµύριο κατοίκους έναντι 600 ΑΤΜs µέσο ευρωπαϊκό όρο, µε την Ισπανία στην
κορυφή µε 1.111 ΑΤΜs ανά 1 εκατοµµύριο κατοίκους.
Ωστόσο, οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια για
λόγους που σχετίζονται µε το σταθερότερο µακροοικονοµικό και νοµισµατικό
περιβάλλον εξαιτίας της πορείας σύγκλισης και ένταξης στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση, την αναπτυξιακή ώθηση που προκάλεσαν τα χαµηλότερα επιτόκια
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της ευρωζώνης, την εισροή πόρων του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την
εκτέλεση των έργων της Ολυµπιάδας 2004, δηµιουργούν θετικό περιβάλλον για την
ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών. Επιπλέον, η ελληνική αγορά παρουσιάζει
συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές δυνατότητες για ανάπτυξη των
τραπεζικών εργασιών καθώς η σχέση των δανείων προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα κυµαίνεται
στο 45% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 85%, το ποσοστό των
δανείων στο σύνολο του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών κατά µέσο όρο ισούται µε
40% έναντι 55% µε 60% στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τέλος η σχέση κεφαλαίων υπό
διαχείριση σε αµοιβαία κεφάλαια προς ΑΕΠ κυµαίνεται στο 20% στην Ελλάδα ενώ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στο 30%.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος είναι η µείωση της
παρουσίας ξένων τραπεζών. Λίγα πλέον ξένα τραπεζικά ιδρύµατα συνεχίζουν να
λειτουργούν στην Ελλάδα είτε ως γραφεία αντιπροσωπείας είτε δραστηριοποιηµένα µε
µικρά δίκτυα στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του πιο ευκατάστατου τµήµατος του
ελληνικού πληθυσµού, όπως η HSBC και η Citigroup. Ο λόγος για τον οποίο οι ξένες
τράπεζες δεν επιχειρούν µια αυτόνοµη και ολοκληρωµένη παρουσία στη λιανική
τραπεζική µε πλήρως ανεπτυγµένο δίκτυο που θα αποτελούσε απειλή για τις ελληνικές
τράπεζες είναι το ότι δεν βρίσκουν αρκετά ελκυστική σε µέγεθος, αποδοτικότητα και
προοπτικές την τοπική αγορά. Από την άλλη όµως, πρέπει να επισηµανθούν οι
συνεργασίες αρκετών ελληνικών τραπεζών µε ισχυρές ξένες τράπεζες µέσω µικρής
µετοχικής συµµετοχής των τελευταίων στο κεφάλαιο των πρώτων που επιδίωξαν µε αυτό
τον τρόπο πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, απόκτηση τεχνογνωσίας σε ορισµένους τοµείς
και

δυνατότητα

άντλησης,

τοποθέτησης

ή

διαχείρισης

κεφαλαίων

πελατών.

Παραδείγµατα τέτοιων συνεργασιών αποτελούν οι συνεργασίες της EFG Eurobank
Ergasias µε τη Deutsche Bank και της Εµπορικής µε τη Credit Agricole.
Αναφορικά τώρα µε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ είχαν κύριο στόχο την επίτευξη
συνεργείων στα έσοδα και την απόκτηση της κρίσιµης µάζας δικτύου, όπως συνέβη στις
περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών µεταξύ της Eurobank, Ergo και Κρήτης, της
Εθνικής και Κτηµατικής αλλά και της Πίστεως µε την Ιονική, επιπλέον κίνητρο για την
επίτευξη τέτοιων συνεργασιών αποτελεί η επίτευξη σηµαντικών µειώσεων κόστους σε
δίκτυα, προσωπικό, κεντρικές υπηρεσίες και κεντρικές επιχειρησιακές µονάδες. Άλλοι
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πιθανοί λόγοι είναι η ανάπτυξη νέων αγορών και δραστηριοτήτων λόγω µεγαλύτερου
µεγέθους, η στρατηγική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους λόγω µικρότερου αριθµού
ανταγωνιστριών τραπεζών καθώς και η µείωση του κόστους δανεισµού και άντλησης
κεφαλαίων.
Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες ανέπτυξαν δραστηριότητες στο εξωτερικό που
περιορίζονται στο χώρο των Βαλκανίων και της Κύπρου. Εκτός των περιοχών αυτών οι
δραστηριότητες είναι ελάχιστες µε ασήµαντη επίπτωση στην κερδοφορία τους, µάλιστα
κάτω του 2% µε 3% του συνόλου. Εξαίρεση αποτελεί η Εθνική Τράπεζα που
δηµιούργησε ή κληρονόµησε µικρές τράπεζες στο εξωτερικό, όπως στον Καναδά, στις
ΗΠΑ, στη Γερµανία και στη Νότια Αφρική, µε στόχο την εξυπηρέτηση του ελληνισµού
της διασποράς. Η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια και την Κύπρο, όπως
της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της EFG Eurobank Ergasias, µπορεί να είναι
αξιοσηµείωτη ωστόσο η επίπτωση της στο ενεργητικό και τα έσοδα των ελληνικών
τραπεζών είναι µικρή. Ακόµη πιο περιορισµένη είναι η επίπτωση της στην κερδοφορία
τους, ενώ καµία ελληνική τράπεζα, µε εξαίρεση την παρουσία της Εθνικής Τράπεζας στα
Σκόπια, δεν ελέγχει µερίδιο αγοράς πάνω από µονοψήφιο αριθµό στις παραπάνω χώρες.
Η ένταση του ανταγωνισµού στο σηµερινό ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι ένα ακόµη
χαρακτηριστικό του. Τα αίτια που τη δηµιούργησαν είναι η εµφάνιση αρκετών νέων
πιστωτικών ιδρυµάτων, η διασυνοριακή παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη
των συνεταιριστικών τραπεζών και των κεφαλαιαγορών. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις
εντάθηκαν επίσης λόγω της περαιτέρω επέκτασης των απευθείας τραπεζικών
συναλλαγών που διενεργούνται µέσω του τηλεφώνου και του διαδικτύου καθώς και των
διασυνοριακών συναλλαγών που διευκολύνονται και από την τεχνολογική πρόοδο αλλά
και λόγω της εισαγωγής του ευρώ. Έτσι τα µερίδια αγοράς µεταβάλλονται µε κέρδη για
τις ιδιωτικές τράπεζες και απώλειες για τις κρατικές και κυρίως για την Εθνική Τράπεζα
και την Αγροτική Τράπεζα.
Η διάρθρωση, τώρα, του ενεργητικού και των εσόδων των ελληνικών τραπεζών κατά
κύριο λόγο διαφέρει από το µέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι τοποθετήσεις σε
οµόλογα, ακίνητα και µετοχές µη στρατηγικού χαρακτήρα ξεπερνούν το 30% µε 35% του
ενεργητικού ενώ η παραπάνω σύνθεση δεν συναντάται στην Ευρώπη. Τα έσοδα από
χρηµατοοικονοµικές πράξεις προσεγγίζουν το 25% µε 30% του συνόλου των εσόδων
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ποσοστό που στο εξωτερικό φτάνει το 16%, τα έσοδα από προµήθειες βρίσκονται σε
επίπεδο κάτω του 20% του συνόλου κάτι που στην Ευρώπη ανέρχεται στο 30% µε 35%
ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους µπορεί να προσεγγίζουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
επίπεδα ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων όµως το 25% µε 30% προέρχεται από
τόκους οµολόγων. Από την άλλη, το υψηλό ποσοστό χρεογράφων στο ενεργητικό των
ελληνικών τραπεζών τις καθιστά πιο ευάλωτες στις διακυµάνσεις της κεφαλαιαγοράς και
εισάγουν υψηλή µεταβλητότητα στην κερδοφορία τους.
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί κανείς στο κόστος λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών. Το
γεγονός ότι η σχέση κόστους προς έσοδα ξεπερνά το 70% τη στιγµή που στην Ευρώπη
φτάνει το 55% και η σχέση κόστους προς ενεργητικό υπερβαίνει το 2.5 έναντι 1.8 κατά
µέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποδηλώνει την ανάγκη λήψης σοβαρών µέτρων
µείωσής του. Η ανάγκη αυτή είναι ακόµη πιο επιτακτική αν αναλογιστεί κανείς ότι µε τη
µελλοντική επιβράδυνση της ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών, λόγω της ωρίµανσης
της ελληνικής αγοράς, την ένταση του ανταγωνισµού σε όλους τους τοµείς και τις
επιπτώσεις των νέων εφαρµογών της τεχνολογίας στην τραπεζική το ζήτηµα του κόστους
θα αναδειχθεί σε κυρίαρχο ανταγωνιστικό στοιχείο.

1.3.6 Το τραπεζικό σύστηµα µπροστά στο νέο σύµφωνο της Επιτροπής
της Βασιλείας
Η επιτυχής εφαρµογή του νέου συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας θα αυξήσει την
αποτελεσµατικότητα της τραπεζικής εποπτείας και θα συµβάλει µε αυτό τον τρόπο
ουσιαστικά στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Τόσο οι
τράπεζες όσο και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει έγκαιρα και συστηµατικά να προβούν στις
απαραίτητες προσαρµογές, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
νέου συµφώνου και έτσι να ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστική θέση του τραπεζικού
συστήµατος και την ανθεκτικότητά του σε περιόδους κρίσεων.
Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση ως προς το
βαθµό προετοιµασίας των τραπεζών µε ορισµένες από αυτές να έχουν έγκαιρα
συνειδητοποιήσει την ανάγκη προσαρµογής των εσωτερικών συστηµάτων τους και έχουν
προχωρήσει, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, στην υιοθέτηση µεθόδων
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εσωτερικών διαβαθµίσεων για τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου και των
σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Από την άλλη, η Τράπεζα της Ελλάδος ως υπεύθυνη
για την άσκηση της εποπτείας παρακολουθεί και ενθαρρύνει τις προσπάθειες των
τραπεζών για επιτάχυνση των προσπαθειών αξιολόγησης των στατιστικών στοιχείων
ώστε να υιοθετηθούν οι προηγµένες µέθοδοι όχι τόσο για λόγους φήµης όσο για λόγους
ανταγωνισµού και ακριβέστερης µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον,
προσαρµόζει σταδιακά και τις δικές της µεθόδους και ήδη έχει υιοθετήσει νέο
οργανόγραµµα, το οποίο είναι καλύτερα προσαρµοσµένο στις σηµερινές απαιτήσεις για
την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας επί των τραπεζών και των λοιπών
εποπτευόµενων από αυτή επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην
ενηµέρωση και εκπαίδευση του υφιστάµενου ανθρώπινου δυναµικού της, που από κοινού
µε εξειδικευµένους επαγγελµατίες θα αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει η
εφαρµογή του καινούργιου πλαισίου και γενικότερα η άσκηση εποπτείας µε βάση τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Ωστόσο, όπως είναι αναµενόµενο, θα υπάρξουν κάποιες αρχικές δυσκολίες κατά τη
µετάβαση από το ισχύον σύστηµα στο νέο. Οι ελληνικές τράπεζες θα οδηγηθούν να
ζητήσουν αντίστοιχη απόδοση από τις εργασίες που θα έχουν σε ορισµένα τµήµατα της
πελατείας τους αναλόγως του αναλαµβανόµενου κινδύνου. ∆ιαφορετικά θα είναι αυτές
που θα διακινδυνεύσουν µία χειρότερη βαθµολόγηση στα πλαίσια του νέου κανονισµού
της Βασιλείας γεγονός που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να δίνουν χαµηλότοκο δάνειο σε
επικίνδυνες χρήσεις. Κατά συνέπεια, θα υπάρξει δυσκολία αν θελήσουν να είναι
απολύτως συνεπείς µε τις νέες υποχρεώσεις καθώς θα πρέπει να είναι πολύ σώφρονες
στην πιστωτική τους επέκταση µε αντίκτυπο, φυσικά, στους ρυθµούς ανάπτυξης των
εργασιών τους.
Από την άλλη υπάρχει το θέµα του κόστους σε ανθρώπους, χρόνο, χρήµα και
µηχανογράφηση για την οργάνωση παρόµοιων συστηµάτων χωρίς όµως η επένδυση σε
πολλούς υπαλλήλους και πανάκριβα συστήµατα να σηµαίνει ότι είναι τόσο καθοριστική
όσο η µεθοδικότητα και η ποιότητα των αναλύσεων καθώς και η εµπειρία. Τα συστήµατα
που χρειάζονται πρέπει να βοηθούν αρχικά στην πρόβλεψη του κινδύνου και στη
συνέχεια στη µέτρηση των ζηµιών και κερδών µε την κατανοµή του κόστους και των
κινδύνων για κάθε τµήµα του ενεργητικού και όχι γενικά για το ενεργητικό. Τέλος, λόγω
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της αρχιτεκτονικής του συστήµατος οι λιγότερο αποτελεσµατικές µονάδες κινδυνεύουν
να βρεθούν σε υποδεέστερη θέση µε αποτέλεσµα να τίθεται υπό αµφισβήτηση η
λειτουργία τους. Πρέπει να δοθεί έτσι έµφαση στην αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων και στην καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων µε το
διαχωρισµό των επιµέρους τµηµάτων της παραγωγής, την ορθολογικότερη τιµολόγηση,
την παρακολούθηση

1.3.7 Η συµβολή των ελληνικών τραπεζών προς το κοινωνικό σύνολο και
την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας
Τα τελευταία χρόνια ο τραπεζικός κλάδος συµβάλλει στην πορεία ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Ορισµένα από τα
σηµαντικότερα επιτεύγµατα του είναι η προσφορά καλύτερης ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών, η βελτίωση της παραγωγικότητας του, η µείωση του κόστους
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, η δηµιουργία προϋποθέσεων για
την ανάπτυξη άλλων κλάδων αλλά και η πρωτοπορία του στη διεθνοποίηση της
ελληνικής οικονοµίας.
Ειδικότερα, οι τράπεζες προσφέρουν από τη µία ευέλικτα χορηγητικά προϊόντα για τους
ιδιώτες καλύπτοντας την ανάγκη τόσο για απόκτηση αγαθών όσο και για αγορά κατοικίας
και από την άλλη νέα αποταµιευτικά προϊόντα, όπως καταθέσεις ταµιευτηρίου και
προθεσµίας, αµοιβαία κεφάλαια και καταθέσεις εγγυηµένου κεφαλαίου. Επιπλέον,
προσφέρουν συνολική και ευέλικτη εξυπηρέτηση στις επιχειρήσεις καλύπτοντας έτσι
τόσο τις µακροχρόνιες ανάγκες τους σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό όσο και τις
βραχυχρόνιες ανάγκες σε ρευστότητα.
Οι παραπάνω βελτιώσεις στα προϊόντα και υπηρεσίες έγιναν µε επενδύσεις σε υψηλή
τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο. Έγιναν προσπάθειες για τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισµό σε συστήµατα µηχανογράφησης των τραπεζικών εργασιών και σε
εξοπλισµό που απαιτείται για την προώθηση εναλλακτικών δικτύων διανοµής των
προϊόντων, όπως αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές, τηλεφωνική τραπεζική και
τραπεζική µέσω διαδικτύου. Όλα αυτά όµως προϋποθέτουν την ύπαρξη εξειδικευµένου
προσωπικού µε αποτέλεσµα οι τράπεζες να έχουν µεριµνήσει για την πρόσληψη
28

ειδικευµένων στελεχών και την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας των τραπεζών και µάλιστα σε
ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό της Ευρωζώνης.
Επιπρόσθετα,

οι

ελληνικές

τράπεζες

έχουν

µειώσει

σηµαντικά

το

κόστος

χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Μέσα από τη βελτίωση της
λειτουργικής δοµής τους, τον εντεινόµενο ανταγωνισµό στον τραπεζικό κλάδο και τη
νοµισµατική ενοποίηση τα τραπεζικά επιτόκια µειώθηκαν αισθητά και µάλιστα σε σηµείο
που να συγκλίνουν µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα
επιτόκια των στεγαστικών δανείων είναι χαµηλότερα από ότι στην Ευρώπη και
ειδικότερα η δόση ενός στεγαστικού δανείου δε διαφέρει από το ενοίκιο ενώ για τις
επιχειρήσεις το κόστος χρηµατοδότησης δεν αποτελεί πλέον πρόσκοµµα στην
παραγωγική δραστηριότητα.
Μία άλλη σηµαντική συµβολή του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι οι
προϋποθέσεις που δηµιουργούν για την ανάπτυξη άλλων κλάδων της ελληνικής
οικονοµίας. Από τη µία δηµιούργησαν την απαραίτητη ζήτηση για την ανάπτυξη
ορισµένων κλάδων και από την άλλη την προσφορά για την επάνοδο άλλων κλάδων στην
Ελλάδα. Ειδικότερα, η αυξηµένη ζήτηση των τραπεζών για µηχανολογικό εξοπλισµό
ωφέλησε τον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών ενώ η προσπάθεια τους
για βελτίωση των προσφεροµένων τραπεζικών υπηρεσιών, όπως τηλεφωνική τραπεζική
και τραπεζική µέσω διαδικτύου, οδήγησε σε συνεργασία µε τον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, η βελτίωση των υπηρεσιών και της ποιότητας
εξυπηρέτησης από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα σύναψης
κοινοπρακτικών δανείων οδήγησε στη στροφή κλάδων που χρησιµοποιούσαν
χρηµατοπιστωτικές εταιρείες του εξωτερικού, όπως ο ναυτιλιακός, στο ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα και στη σταδιακή επαναφορά των δραστηριοτήτων τους στην
Ελλάδα.
∆ε θα πρέπει να παραληφθεί επίσης, το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες προωθούν τον
εκσυγχρονισµό των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παροχή φτηνής
και σταθερής χρηµατοδότησης που τις δίνει σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αλλά
και µέσω απαιτήσεων για πληροφόρηση κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας τους που οδηγεί άµεσα σε αύξηση της αποδοτικότητας τους καθώς
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αναγκάζονται να αλλάξουν νοοτροπία και πρακτικές. Έτσι οι τράπεζες δίνουν έµφαση
στην επαρκή ρευστότητα και υγιή κερδοφορία τους, ζητούν τη γνωστοποίηση της
στρατηγικής τους και την ύπαρξη επιχειρηµατικού σχεδίου και απαιτούν µεγαλύτερη
διαφάνεια στα οικονοµικά τους στοιχεία.
Από την άλλη, αξιοσηµείωτη είναι η πρωτοπορία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων
στη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονοµίας. Μέσω της προσπάθειας τους για επέκταση
των δραστηριοτήτων τους σε χώρες κυρίως των Βαλκανίων, µέσω επένδυσης ύψους 550
εκατοµµυρίων ευρώ για το διάστηµα 1990 - 2002, έχουν πια αναπτυχθεί σε αυτές
παρέχοντας σηµαντική υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριµένη περιοχή και αποκτώντας σηµαντικό ρόλο στις τοπικές αγορές ιδιωτών
και επιχειρήσεων. Το αποτέλεσµα είναι να ενισχύεται ο διεθνής χαρακτήρας των
ελληνικών τραπεζών, να τίθενται οι προοπτικές για τη διεύρυνση των πηγών κερδοφορίας
στην Ελλάδα και να δίνεται ώθηση στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών.
Τέλος, οι ελληνικές τράπεζες ανταποκρίνονται στην κοινωνική ευθύνη που έχουν
αναγνωρίζοντας τη σηµασία του κοινωνικού έργου και φροντίζοντας για την εξέλιξη της
οικονοµίας και του πολιτισµού. Ειδικότερα, προσφέρουν πλήθος παροχών στους δικούς
τους εργαζοµένους αλλά και υποστήριξη σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως στους
σεισµοπαθείς της Αθήνας το 1999. Φροντίζουν ακόµη να στηρίξουν ερευνητικά
προγράµµατα, να υποστηρίξουν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλους τους τοµείς, να
µειώσουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από δικές τους εργασίες χρηµατοδοτώντας
προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος και παραγωγής εναλλακτικών µορφών
ενέργειας αλλά και να συνεισφέρουν στη χρηµατοδότηση εκδηλώσεων και αθλητικών
οµάδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τα τελευταία χρόνια που το ελληνικό οικονοµικό σύστηµα υφίσταται σηµαντικές
αλλαγές, όπως η έναρξη των διαδικασιών για την οικονοµική ενσωµάτωση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνείς τάσεις για παγκοσµιοποίηση και απελευθέρωση των
αγορών, η αλµατώδης πρόοδος της τεχνολογίας αλλά και πιο πρόσφατα η προετοιµασία
για την εισαγωγή του νέου νοµίσµατος, έχουν γίνει προσπάθειες για µοντερνοποίηση και
προσαρµογή του στα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Αυτές οι αλλαγές, όπως ήταν φυσικό,
δεν άφησαν ανεπηρέαστα τα τραπεζικά ιδρύµατα που από τη µία έχουν ξεκινήσει µια
προσπάθεια αναδόµησης των λειτουργιών τους σε όλα τα τµήµατα των τραπεζικών
εργασιών και από την άλλη καταφεύγουν στις εξαγορές και συγχωνεύσεις και στην
αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να αντεπεξέλθουν σε ένα ανταγωνιστικό οικονοµικό και
νοµισµατικό περιβάλλον και να πετύχουν ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας και
κερδοφορίας.
Η εξέταση των επιπέδων αυτών καθώς και των παραγόντων που προσδιορίζουν την
αποδοτικότητα και κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων έχει συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον πολλών µελετητών στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Οι Alexakis, Thomadakis
και Xanthakis (1995) εξέτασαν την κερδοφορία των ελληνικών εµπορικών τραπεζών
κατά την περίοδο 1980 - 1991. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι καθοριστικοί
παράγοντες για την κερδοφορία των συγκεκριµένων τραπεζών ήταν αρκετά διαφορετικοί
από εκείνους άλλων κρατών. Η απελευθέρωση, ωστόσο, του ελληνικού οικονοµικού
συστήµατος κατά την περίοδο µελέτης έχει φέρει αυτούς τους παράγοντες πιο κοντά στη
διεθνή εµπειρία οµαλοποιώντας µε αυτό τον τρόπο τη συµπεριφορά των τραπεζών.
Λίγο αργότερα, ο Vasiliou (1996) επιχείρησε να ερευνήσει τις διαφορές στην
αποδοτικότητα µεταξύ των ελληνικών τραπεζών, υψηλής και χαµηλής κερδοφορίας, για
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την περίοδο 1977 - 1986 χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία statistical cost accounting.
Οδηγήθηκε, τελικά, στο συµπέρασµα ότι η διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού
διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη υψηλής κερδοφορίας και στην εξήγηση
των διαφορών στην αποδοτικότητα των τραπεζών, σε αντίθεση µε τη διαχείριση του
παθητικού που παίζει µικρό ρόλο.
Όσον αφορά το κόστος δοµής και τις οικονοµίες κλίµακας του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος, αυτά εξετάστηκαν από τους Karafola και Mantaka (1996) για την περίοδο
1980

-

1989.

Χρησιµοποίησαν

µια

υπερλογαριθµική

συνάρτηση

κόστους

(translogarithmic cost function) που περιελάµβανε µεταβλητές όπως το σύνολο του
ενεργητικού, το κεφάλαιο και την τεχνολογική πρόοδο. Βάσει των αποτελεσµάτων,
απέδειξαν ότι η επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων είναι ασήµαντη στις συνολικές
δαπάνες και υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για αυτό. Σύµφωνα µε την πρώτη, η
εισαγωγή της νέας τεχνολογίας δεν έχει ακόµα χρησιµοποιηθεί πλήρως µε αποτέλεσµα τη
µικρή αύξηση της τραπεζικής δραστηριότητας. Με βάση τη δεύτερη, οι ελληνικές
τραπεζικές εργασίες έχουν σηµατοδοτηθεί από µία σειρά εργασιακών ρυθµιστικών
ενεργειών που δηµιούργησαν εντάσεις στις σχέσεις µεταξύ τωνεργαζοµένων και της
διοίκησης των τραπεζών. Αυτές οι εντάσεις οδήγησαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε
µείωση της θέλησης για δηµιουργική εργασία µε αποτέλεσµα την αύξηση των δαπανών
λειτουργίας και τη µείωση της παραγωγικότητας.
Ο Νοulas (1997) µελέτησε την παραγωγικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Συγκεκριµένα, χρησιµοποίησε τον δείκτη παραγωγικότητας Malmquist και την τεχνική
περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων (DEA - Data Envelopment Analysis) για να
αξιολογήσει την απόδοση των κρατικών έναντι των ιδιωτικών τραπεζών για την περίοδο
1991 - 1992. Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας
των κρατικών τραπεζών σε βαθµό µεγαλύτερο από την αντίστοιχη των ιδιωτικών, η
τεχνολογική πρόοδος των κρατικών σε αντίθεση µε των ιδιωτικών που δεν σηµείωσε
καµία αλλαγή στην περίοδο µελέτης και, τέλος, η αύξηση της αποδοτικότητας των
ιδιωτικών έναντι της µείωσης των κρατικών. Αναφορικά µε την παραγωγικότητα η
αύξηση της για τις κρατικές τράπεζες αποδίδεται στην τεχνολογική πρόοδο που
σηµείωσαν ενώ για τις ιδιωτικές στην αυξηµένη αποδοτικότητα τους.
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Την ίδια χρονιά, ο Athanassopoulos (1997) εξέτασε την αποδοτικότητα 68 εµπορικών
τραπεζικών υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία DEA.
Βάσει των αποτελεσµάτων, η τοποθεσία των υποκαταστηµάτων, το µέγεθος του δικτύου,
η ποικιλία των οικονοµικών προϊόντων, οι δυνατότητες του προσωπικού καθώς και η
αξιοπιστία των υπηρεσιών συµβάλλουν σηµαντικά στην επίτευξη των τραπεζικών
στόχων. Από την άλλη, σηµαντική είναι η πρόβλεψη του αναλυτή σχετικά µε τις
δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουν οι τράπεζες στην αύξηση του µεγέθους των πελατών
τους, κυρίως µε την προώθηση νέων προϊόντων, ενώ εκτιµάται ότι θα πρέπει να
τιµολογήσουν τα νέα προϊόντα µε τρόπο που να προσελκύσουν τους ήδη υπάρχοντες
πελάτες ώστε να έχουν παρόµοια περιθώρια κέρδους µε τα αντίστοιχα κέρδη από τα ήδη
προσφερόµενα προϊόντα.
Μέσω µιας άλλης τεχνικής οι Ζοπουνίδης, ∆ούµπος και Γεωργίου (1997) αξιολόγησαν τη
δυναµικότητα 27 τραπεζικών υποκαταστηµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
χρονική περίοδο 1992 - 1993. Χρησιµοποίησαν την πολυκριτήρια µέθοδο UTADIS
(Utilites Additives DIScriminatives) βάσει της οποίας έγινε η ταξινόµηση των
υποκαταστηµάτων σε τρεις προκαθορισµένες κατηγορίες ανάλογα µε τη δυναµικότητα
τους. Μέσα από την ανάλυση προκύπτει ότι το σηµαντικότερο κριτήριο για την
ταξινόµηση είναι η καταµέτρηση και διαλογή τραπεζογραµµατίων. Ορισµένα άλλα
σηµαντικά κριτήρια για το έτος 1992 είναι οι χρηµατοπαραλαβές από αλλά
υποκαταστήµατα της τράπεζας και οι χρηµαταποστολές προς άλλα υποκαταστήµατα της
τράπεζας ενώ για το έτος 1993 οι χρηµαταποστολές προς άλλα υποκαταστήµατα της
τράπεζας καθώς και η εισαγωγή εντολών σε δραχµές.
∆ύο χρόνια αργότερα, ο Νούλας (1999) εξέτασε την κερδοφορία και την
αποτελεσµατικότητα 19 ελληνικών εµπορικών τραπεζών για την περίοδο 1993 - 1998
χρησιµοποιώντας δύο δείκτες, τον δείκτη απόδοσης του ενεργητικού και τον δείκτη
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα παρατήρησε ότι η
συµπεριφορά των δύο αυτών δεικτών είναι η ίδια ακολουθώντας πτωτική πορεία µέχρι το
1996 και ανοδική για το διάστηµα 1997 - 1998. Αναφορικά µε την κερδοφορία,
διαπίστωσε ότι σηµείωσε βελτίωση τα δύο τελευταία έτη της µελέτης σε σχέση µε το
1996 αλλά η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να ξεπεράσει την κερδοφορία του 1993
ή του 1994. Το 1996, όµως, ήταν ένα χαρακτηριστικό έτος δεδοµένου ότι µερικές
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τράπεζες και ειδικότερα οι κρατικές κράτησαν µεγάλα ποσά σε προβλέψεις στοχεύοντας
έτσι στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου τους µε αποτέλεσµα να σηµειώσουν µειωµένη
λογιστική κερδοφορία.
Οι Σταικούρας και Στελιάρου (1999) ερεύνησαν τους παράγοντες κερδοφορίας 17
ελληνικών εµπορικών τραπεζών για τα έτη 1991 - 1998. Χρησιµοποίησαν τους δείκτες
χρηµατοοικονοµικής και βιοµηχανικής αποδοτικότητας σε σχέση µε ενδογενείς
παράγοντες που σχετίζονται µε αποφάσεις των διοικήσεων των τραπεζών και εξωγενείς
που έχουν να κάνουν µε µεταβολές του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο
αναπτύσσουν δραστηριότητα οι τράπεζες. Βάσει των αποτελεσµάτων, η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών συσχετίζεται αρνητικά µε τον πληθωρισµό, το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, το λόγο των αποθεµατικών για δανειακές επισφάλειες προς το σύνολο των
χορηγούµενων δανείων καθώς και το λόγο των δανείων προς το σύνολο των στοιχείων
του ενεργητικού. Αντίθετα, ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των στοιχείων
του ενεργητικού και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες έχουν θετική συσχέτιση µε την
κερδοφορία παρά το γεγονός ότι είναι µη σηµαντικές µεταβλητές.
Αντικείµενο µελέτης αποτέλεσαν οι συνθήκες ανταγωνισµού στο ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα για την περίοδο 1993 - 1995 για τους Hondrogiannis, Lolos και Papapetrou
(1999). Με τη βοήθεια της τεχνικής µη δοµικής εκτίµησης (non-structural estimation)
απέδειξαν ότι τα τραπεζικά κέρδη σηµειώθηκαν κάτω από συνθήκες µονοπωλιακού
ανταγωνισµού. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι το επίπεδο του ανταγωνισµού στον ελληνικό
τραπεζικό τοµέα επηρεάστηκε από την εξάλειψη των ελέγχων ανταλλαγής, την
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, τη θέσπιση της ∆εύτερης Τραπεζικής
Ευρωπαϊκής Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις εποπτικές ρυθµίσεις. Ένα
τρίτο συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν είναι οι µη ικανοποιητικές συνθήκες του
ανταγωνισµού και η επιτακτική ανάγκη για ένα σύγχρονο και ευέλικτο οικονοµικό
σύστηµα που, όµως, µε την απελευθέρωση και την άρση των ελέγχων στο τραπεζικό
σύστηµα έχουν υπάρξει ενδείξεις του ανταγωνισµού στα µέσα της δεκαετίας του 1990.
Λίγο αργότερα, οι Spathis και Kosmidou (2000) ερεύνησαν τις διαφορές στην
αποδοτικότητα των µικρών και µεγάλων ελληνικών τραπεζών καθώς και τους
παράγοντες της αποδοτικότητας που σχετίζονται µε το µέγεθος των τραπεζών για την
περίοδο 1990 - 1998. Βασίστηκαν στα λογιστικά στοιχεία των τραπεζών και µε τη
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βοήθεια µονοµεταβλητών και πολυµεταβλητών τεχνικών, όπως της βηµατικής λογιστικής
παλινδρόµησης (stepwise logistic regression) έδειξαν ότι οι µεγάλες τράπεζες είναι
αποτελεσµατικότερες από τις µικρές. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις πρώτες αυτές
χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση ενεργητικού, χαµηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων
και επιτοκίου ενώ όσον αφορά τις µικρές διακρίνονται από υψηλή απόδοση ιδίων
κεφαλαίων, επιτοκίου καθώς και κεφαλαιακή επάρκεια.
Οι Spathis και Kosmidou (2000) εξέτασαν, επίσης, το κόστος και τα οφέλη που θα
υπάρξουν λόγω της εισαγωγής του ευρώ στην Ελλάδα εκτιµώντας την αλλαγή στα κέρδη
των τραπεζών. Βάσει της ανάλυσης τους, οι τράπεζες θα αντιµετωπίσουν µείωση των
κερδών τους κατά την περίοδο 2002 - 2007 αλλά µακροπρόθεσµα θα σηµειώσουν
αύξηση. Επιπλέον, αναµένεται ότι στην προσπάθεια τους να ακολουθήσουν την εισαγωγή
του νέου νοµίσµατος µέσω της αναζήτησης νέων εισοδηµατικών πόρων θα
αντιµετωπίσουν απώλειες, οι οποίες σε συνδυασµό µε τον έντονο ανταγωνισµό θα τις
οδηγήσουν στην αγορά µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων. Η αγορά αυτή αποτελεί, εκτός
από τραπεζική επένδυση, τρόπο πρόσβασης στις διεθνείς νοµισµατικές αγορές καθώς και
τρόπο αντιµετώπισης του κεφαλαίου µίσθωσης και του επιχειρηµατικού κινδύνου.
∆ύο χρόνια µετά, οι Spathis, Kosmidou και Doumpos (2002) εξέτασαν την
αποδοτικότητα και κερδοφορία 23 ελληνικών τραπεζών, τόσο µικρών όσο και µεγάλων,
για την περίοδο 1990 - 1999, λαµβάνοντας υπόψη βασικούς χρηµατοοικονοµικούς
δείκτες και χρησιµοποιώντας τις πολυκριτήριες µεθοδολογίες UTADIS και M.H.DIS
(Multi-Hierarchical DIScriminatives). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι µεγάλες
τράπεζες κατά µέσο όρο είναι πιο αποδοτικές από τις µικρές. Και οι δύο όµως κατηγορίες
τραπεζών παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, από τη στιγµή που οι µικρές
είναι πιο αποδοτικές όσον αφορά τη δηµιουργία εσόδων ενώ οι µεγάλες έχουν µικρότερο
λειτουργικό κόστος χάρη στις οικονοµίες κλίµακας και στο δίκτυο τους. Αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι πιθανό, βάσει των ερευνητών, να αλλάξουν εξαιτίας των νέων
τεχνολογιών, των νέων τραπεζικών προϊόντων και κυρίως της αναδιάρθρωσης των
τραπεζικών λειτουργιών µέσα από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις.
Επίσης, στα πλαίσια µελέτης της αποτελεσµατικότητας του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος οι Stathas, Kosmidou, Doumpos και Zopounidis (2002) εκτίµησαν την
απόδοση 20 ελληνικών εµπορικών τραπεζών για την περίοδο 1995 - 1999 µέσω
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πολυκριτήριας προσέγγισης. Αναλυτικότερα, χρησιµοποίησαν την πολυµεταβλητή
στατιστική

ανάλυση

(multivariate

statistical

analysis)

για

την

επιλογή

των

σηµαντικότερων χρηµατοοικονοµικών δεικτών που περιγράφουν τη ρευστότητα, την
αποδοτικότητα, την κεφαλαιουχική επάρκεια, την επενδυτική δραστηριότητα και την
ανάπτυξη των τραπεζών και στη συνέχεια εφάρµοσαν την πολυκριτήρια µεθοδολογία
PROMETHEE για την κατάταξη των τραπεζών βάσει των χρηµατοοικονοµικών
επιδόσεων τους. Παρατήρησαν, τελικά, ότι η ΕΤΕΒΑ τράπεζα βρίσκεται στην πρώτη
θέση της κατάταξης, γεγονός που δηλώνει ότι είναι και η αποτελεσµατικότερη από τις
υπό εξέταση τράπεζες, σε αντίθεση µε τη Xiosbank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.
Οι Christopoulos, Lolos και Tsionas (2002) υπολόγισαν το κόστος αποδοτικότητας της
ελληνικής τραπεζικής βιοµηχανίας για την περίοδο 1993 - 1998 µε τη χρήση ενός
ετεροσκεδαστικού µοντέλου (heteroscedastic model). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι
µικρού και µεσαίου µεγέθους τράπεζες είναι σχεδόν πλήρως αποδοτικές ενώ στις µεγάλες
τράπεζες η αποδοτικότητα κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα. Επιπλέον, κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι η βελτίωση του κόστους αποδοτικότητας των τραπεζών, και γενικότερα
η δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού τραπεζικού συστήµατος, συσχετίζεται θετικά µε τα
τραπεζικά δάνεια, τις επενδύσεις αλλά και την οικονοµική αποδοτικότητα ενώ είναι
αντίστροφη του µεγέθους των τραπεζών. Η εκτίµηση των ερευνητών για τα επόµενα
χρόνια της περιόδου µελέτης είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επιδιώξουν να
επανατοποθετηθούν στις αγορές της ΟΝΕ και να πετύχουν τις µεγάλης κλίµακας
διαδικασίες προκειµένου να µοιραστούν τις υψηλές δαπάνες για τις τεχνολογικές
πληροφορίες και να συγκεντρώσουν τις οικονοµίες κλίµακας. Τέλος, θα προσπαθήσουν
να εκµεταλλευτούν τους τοµείς αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις
περιφερειακές αγορές, όπως στα Βαλκάνια, αλλά θα περιοριστούν για να πετύχουν µια
αποδοτικότερη χρήση των πόρων εξαιτίας του µικρού µεγέθους τους.
Άλλοι ερευνητές που ασχολήθηκαν, πιο πρόσφατα, µε την εκτίµηση της αποδοτικότητας
των ελληνικών τραπεζών ήταν οι Halkos και Salamouris (2004). Στην ανάλυση τους
έλαβαν υπόψη 50 ελληνικές εµπορικές τράπεζες, µέλη της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών, για την περίοδο 1997 - 1999. Η εκτίµηση έγινε βάσει χρηµατοοικονοµικών
δεικτών, όπως η χρηµατοοικονοµική και βιοµηχανική αποδοτικότητα, αλλά και της

36

µεθοδολογίας περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων (DEA). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα,
οι ερευνητές εκτίµησαν ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην απόδοση των τραπεζών αφού το
1998 σηµείωσε µείωση ενώ το 1999 αύξηση που ήταν η µεγαλύτερη της τριετίας και η
οποία δεν αποδίδεται στη µείωση των εξόδων λειτουργίας αλλά στη σηµαντική αύξηση
των εσόδων. Αξιοσηµείωτο είναι το συµπέρασµα βάσει του οποίου η σχέση µεταξύ του
συνόλου του ενεργητικού µιας τράπεζας και της αποδοτικότητάς της είναι θετική,
γεγονός που υποδεικνύει ότι όσο µεγαλύτερο είναι το σύνολο του ενεργητικού της τόσο
µεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητά της. Επίσης, βάσει της έρευνας παρατηρήθηκε ότι οι
εξαγορές και οι συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο µελέτης σε ορισµένες
περιπτώσεις είχαν θετικά και σε άλλες αρνητικά αποτελέσµατα, κάτι το οποίο συνέβη και
µε την αύξηση της παραγωγικότητας. Τέλος όσον αφορά την κερδοφορία, η αύξηση που
σηµείωσε οφείλεται περισσότερο στη συµµετοχή των τραπεζικών ιδρυµάτων στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών και λιγότερο στην αύξηση των παραδοσιακών τραπεζικών
εργασιών.
Οι Kamberoglou, Liapis, Simigiannis και Tzamourani (2004) εξέτασαν το κόστος
αποδοτικότητας και τις οικονοµίες κλίµακας 18 ελληνικών τραπεζών για την περίοδο
1993 - 1999. Χρησιµοποίησαν την προσέγγιση ελεύθερης διανοµής (distribution free
approach) βάσει της οποίας συµπέραναν ότι χαρακτηριστικά όπως το µέγεθος της
τράπεζας και ο χαρακτήρας της ιδιοκτησίας της σχετίζονται µε την τραπεζική
αποδοτικότητα. Πιο συγκεκριµένα, διαπίστωσαν ότι οι µικρές και ιδιωτικές τράπεζες
είναι αποδοτικότερες από τις µεγάλες και κρατικές. Από την άλλη όµως, είδαν ότι
υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της αποδοτικότητας των ελληνικών τραπεζικών
ιδρυµάτων ενώ οι σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας που τα χαρακτηρίζουν υποδηλώνουν
ότι η ανταγωνιστική βιωσιµότητα µπορεί να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την
περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήµατος στον ελλαδικό χώρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

3.1 “Παραδοσιακές” τεχνικές ταξινόµησης
Το πρόβληµα της ταξινόµησης αφορά γενικά την τοποθέτηση µιας σειράς εναλλακτικών
λύσεων σε προκαθορισµένες οµοιογενείς κατηγορίες βάσει ενός συνόλου κριτηρίων.
Σύµφωνα µε έναν πιο αυστηρό ορισµό η ταξινόµηση είναι η ρεαλιστική ή ιδεατή
τοποθέτηση µαζί παρόµοιων αντικειµένων και ο διαχωρισµός των αντικειµένων που
διαφέρουν µε σκοπό τη διαµόρφωση, οργάνωση και διατήρηση της γνώσης, την ανάλυση
της δοµής του φαινοµένου που εξετάζεται και τη συσχέτιση των διαφόρων πλευρών του
υπό εξέταση φαινοµένου.
Η σηµασία του προβλήµατος της ταξινόµησης είναι µεγάλη από τη στιγµή που εκτός του
επιστηµονικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει βρίσκει ποικίλες πρακτικές εφαρµογές
στην ιατρική, στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναµικού και παραγωγικών συστηµάτων, στο
µάρκετινγκ και στη χρηµατοοικονοµική διοίκηση και οικονοµική πολιτική. Αναφορικά
µε την τελευταία εφαρµογή, χρηµατοοικονοµικοί και πιστωτικοί αναλυτές, διευθυντικά
στελέχη επιχειρήσεων, οργανισµών και πιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και απλοί επενδυτές
πρέπει να εξετάσουν ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων και πληροφοριών ώστε να λάβουν τις
κατάλληλες αποφάσεις σχετικά µε θέµατα που αφορούν την εκτίµηση του κινδύνου
πτώχευσης,

τη

χορήγηση

πιστώσεων,

τις

επενδύσεις

σε

κεφάλαια

υψηλού

επιχειρηµατικού κινδύνου, την επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων
καθώς και την αξιολόγηση των οικονοµικών επιδόσεων.
Ένα πρώτο πλαίσιο για την αντιµετώπιση τέτοιου είδους προβληµάτων αποτέλεσε η
γραµµική διακριτική ανάλυση (linear discriminant analysis) που αναπτύχθηκε από τον
Fisher (1936) και αργότερα βελτιώθηκε και επεκτάθηκε από τον Smith (1947) στην
τετραγωνική διακριτική ανάλυση (quadratic discriminant analysis). Τις στατιστικές αυτές
τεχνικές διαδέχθηκαν οι οικονοµετρικές τεχνικές, όπως το γραµµικό υπόδειγµα
πιθανότητας (linear probability model), το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας (logit
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analysis) και το κανονικό υπόδειγµα πιθανότητας (probit analysis). Οι τεχνικές αυτές
ουσιαστικά αποτελούν ειδική µορφή της στατιστικής παλινδρόµησης σε περιπτώσεις
όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή λαµβάνει διακριτές τιµές και παρουσιάζουν σηµαντικά
θεωρητικά

πλεονεκτήµατα

έναντι

της

διακριτικής

ανάλυσης.

Εκτός

των

προαναφερθέντων µεθόδων αναπτύχθηκαν αργότερα µε τη βοήθεια της επιχειρησιακής
έρευνας και της τεχνικής νοηµοσύνης και άλλες πιο καινοτόµες τεχνικές ταξινόµησης
που βασίζονται στα νευρωνικά δίκτυα (neural networks), στη θεωρία των ασαφών
συνόλων (fuzzy sets), στη µηχανική µάθηση (machine learning), στη θεωρία των
προσεγγιστικών συνόλων (rough sets) και στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων
(multicriteria decision aid).
Όσον αφορά τις παραδοσιακές στατιστικές και οικονοµετρικές προσεγγίσεις,
εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες ακόµη και σήµερα τόσο σε ερευνητικό
όσο και σε πρακτικό επίπεδο, κάτι στο οποίο συµβάλλει το πλήθος των στατιστικών /
οικονοµετρικών υπολογιστικών προγραµµάτων που καθιστούν δυνατή την εύκολη
εφαρµογή των προσεγγίσεων αυτών. Το κεφάλαιο αυτό κινούµενο πάνω στον
“παραδοσιακό” τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος της ταξινόµησης παρουσιάζει το
µεθοδολογικό πλαίσιο και µαθηµατικό υπόβαθρο της διακριτικής ανάλυσης και του
λογιστικού υποδείγµατος πιθανότητας (∆ούµπος, Ζοπουνίδης, 2001).

3.2 Η διακριτική Ανάλυση
Η διακριτική ανάλυση είναι µια ευρύτατα διαδεδοµένη πολυµεταβλητή αναλυτική
µέθοδος που αποτέλεσε την πρώτη πολυδιάστατη µέθοδο ταξινόµησης. Έχει
χρησιµοποιηθεί ευρέως κατά το παρελθόν από διάφορους ερευνητές, όπως τον Altman
(1968), Lane (1972), Moyer (1977) και τον Laitinen (1992), µε στόχο την
αντιµετώπιση χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων. Στα προβλήµατα αυτά υπάγονται η
πρόγνωση της πτώχευσης επιχειρήσεων, η χορήγηση δανείων, η εκτίµηση της
πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων, οι επενδύσεις σε κεφάλαια υψηλού
επιχειρηµατικού κινδύνου και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
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3.2.1 Παρουσίαση µεθόδου
Η συγκεκριµένη µέθοδος παρουσιάζει δύο µορφές, τη γραµµική και την τετραγωνική.
Όσον αφορά την πρώτη, αυτή αναπτύχθηκε από τον Fisher (1936). Αναλυτικότερα,
χρησιµοποιώντας ένα δείγµα εκµάθησης αποτελούµενο από ένα σύνολο εναλλακτικών
δραστηριοτήτων των οποίων η ταξινόµηση είναι δεδοµένη, αναπτύσσεται µια σειρά
διακριτικών συναρτήσεων οι οποίες µεγιστοποιούν τη διακύµανση µεταξύ των
κατηγοριών σε σχέση µε τη διακύµανση εντός των κατηγοριών. Στη γενική περίπτωση
που η ταξινόµηση πραγµατοποιείται σε q κατηγορίες, αναπτύσσονται q – 1 γραµµικές
διακριτικές συναρτήσεις της µορφής:
(3.1)
µε g1, g2, …, gn συµβολίζονται τα n χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις m εναλλακτικές
δραστηριότητες x1, x2, …, xm, akl µια σταθερά και bkl1, bkl2, …, bkln οι συντελεστές των
χαρακτηριστικών στη διακριτική συνάρτηση. Οι δείκτες αναφέρονται σε ένα ζεύγος
κατηγοριών που συµβολίζονται Ck και Cl αντίστοιχα.
Ο υπολογισµός των akl και του διανύσµατος bkl, βασιζόµενος στην υπόθεση ότι οι πίνακες
διακύµανσης - συνδιακύµανσης των κατηγοριών είναι ίσοι και ότι οι εναλλακτικές
δραστηριότητες ακολουθούν την κανονική κατανοµή, γίνεται ως εξής:
(3.2)
(3.3)

(3.4)
όπου µk είναι το διάνυσµα των µέσων τιµών των χαρακτηριστικών για τις εναλλακτικές
δραστηριότητες της κατηγορίας Ck, Σ ο πίνακας διακύµανσης - συνδιακύµανσης µεταξύ
των κατηγοριών, m το πλήθος των εναλλακτικών δραστηριοτήτων και q το πλήθος των
κατηγοριών.
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Από τη στιγµή που υπολογιστούν τα παραπάνω, η ταξινόµηση επιτυγχάνεται βάσει του
ακόλουθου κανόνα: µια εναλλακτική δραστηριότητα xj θα ταξινοµηθεί στην κατηγορία
Ck εάν για όλες τις άλλες κατηγορίες Cl ισχύει:
(3.5)

όπου Ζkl (gj) είναι το σκορ διάκρισης που αποδίδεται στην εναλλακτική ενέργεια xj από
τη διακριτική συνάρτηση Ζkl, Κ(k/l) το κόστος της εσφαλµένης ταξινόµησης µιας
οποιασδήποτε εναλλακτικής ενέργειας στην κατηγορία Ck ενώ ανήκει στην Cl, Κ(l/k) το
κόστος εσφαλµένης ταξινόµησης µιας οποιασδήποτε εναλλακτικής ενέργειας στην
κατηγορία Cl ενώ ανήκει στην Ck, πk η εκ των προτέρων πιθανότητα να ανήκει µια
οποιαδήποτε εναλλακτική ενέργεια στην κατηγορία Ck και πl η εκ των προτέρων
πιθανότητα να ανήκει µια οποιαδήποτε εναλλακτική ενέργεια στην Cl.
Αναφορικά µε τη δεύτερη µορφή της διακριτικής ανάλυσης, αυτή αναπτύχθηκε από τον
Smith (1947) για την περίπτωση που οι πίνακες διακύµανσης - συνδιακύµανσης δεν είναι
ίσοι. Η µορφή της τετραγωνικής συνάρτησης για κάθε ζεύγος κατηγοριών Ck και Cl είναι
η

ακόλουθη:
(3.6)

Οι παράµετροι της παραπάνω σχέσης υπολογίζονται από τους τύπους (3.7) - (3.10).
(3.7)
(3.8)
(3.9)

(3.10)
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µε Σk και Σl συµβολίζονται οι πίνακες διακύµανσης - συνδιακύµανσης των κατηγοριών
Ck και Cl αντίστοιχα.
Ο κανόνας ταξινόµησης είναι παρόµοιος µε αυτόν της γραµµικής διακριτικής ανάλυσης
και διαµορφώνεται ως εξής: η εναλλακτική xj θα ταξινοµηθεί στην κατηγορία Ck εάν και
µόνο εάν για όλες τις άλλες κατηγορίες Cl ισχύει:
(3.11)

Στην πράξη η διακριτική ανάλυση και για τις δύο µορφές της παρουσιάζει προβλήµατα
και περιορισµούς που αφορούν τη δυσκολία στον καθορισµό των εκ των προτέρων
πιθανοτήτων και του κόστους εσφαλµένων ταξινοµήσεων καθώς και την υπόθεση
σχετικά µε την κανονική κατανοµή που ακολουθούν οι µεταβλητές και τη µορφή των
πινάκων διακύµανσης - συνδιακύµανσης των κατηγοριών. Όλα αυτά αποτέλεσαν κίνητρο
για την τροποποίηση της µεθόδου, κάτι µε το οποίο ασχολήθηκαν διάφοροι ερευνητές,
όπως ο Deakin (1972), Taffer (1983) και Giordano (1986), αλλά και την ανάπτυξη
εναλλακτικών

προσεγγίσεων

µε

στόχο

την

αποτελεσµατικότερη

αντιµετώπιση

προβληµάτων ταξινόµησης. Τέτοιες προσεγγίσεις αποτέλεσαν το γραµµικό υπόδειγµα
πιθανότητας, το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας και το κανονικό υπόδειγµα
πιθανότητας.

3.3 Το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας
Τα προβλήµατα και οι περιορισµοί της διακριτικής ανάλυσης έδωσαν το έναυσµα για την
ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων ταξινόµησης που θα πλεονεκτούσαν σε θεωρητικό
επίπεδο καθώς και στην αποτελεσµατικότητα των αναπτυσσόµενων υποδειγµάτων. Μια
τέτοια µέθοδο αποτελεί το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας που προέρχεται από το χώρο
της οικονοµετρίας. Οι πρώτες ερευνητικές εργασίες σχετικά µε την παρουσίαση της
µεθόδου πραγµατοποιήθηκαν από τους Bliss (1934) και Berkson (1944) ενώ µετά τη
δεκαετία του 1970 γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση για την πρόβλεψη της χρηµατοοικονοµικής
αποτυχίας τραπεζικών ιδρυµάτων από τον Martin (1977) αλλά κυρίως για την πρόγνωση
της χρηµατοοικονοµικής αποτυχίας στο χώρο των επιχειρήσεων από διάφορους
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ερευνητές, όπως τον Ohlson (1980), Keasey, McGuinness και Short (1990) και Luoma
και Laitinen (1991). Εκτός αυτών των εφαρµογών το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας
έχει

χρησιµοποιηθεί

για

την αντιµετώπιση

και

άλλων

προβληµάτων λήψης

χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων που αφορούν την εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου
επιχειρήσεων και την επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών.

3.3.1 Παρουσίαση µεθόδου
Το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας οδηγεί στην ανάπτυξη µιας µη γραµµικής
συνάρτησης, της λογιστικής, βάσει της οποίας υπολογίζεται η πιθανότητα των
εναλλακτικών δραστηριοτήτων να ανήκουν σε κάθε µια από τις υπό εξέταση κατηγορίες.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της ταξινόµησης σε δύο κατηγορίες η πιθανότητα η
εναλλακτική δραστηριότητα xj να ανήκει στην κατηγορία C2 δίνεται από την σχέση
(3.12).
(3.12)

Ο σταθερός όρος α και το διάνυσµα των συντελεστών των χαρακτηριστικών b
υπολογίζονται µέσω τεχνικών µέγιστης πιθανοφάνειας και πιο συγκεκριµένα µέσω
µεγιστοποίησης της ακόλουθης συνάρτησης:
(3.13)

Έτσι αν η πιθανότητα που υπολογίζεται από τη σχέση (3.12) είναι µεγαλύτερη από 0,5 η
εναλλακτική δραστηριότητα εντάσσεται στη κατηγορία C2 διαφορετικά στη C1 . Τελικά
κάθε εναλλακτική ταξινοµείται στην κατηγορία όπου η αντίστοιχη πιθανότητα είναι
µεγαλύτερη.
Στη γενικότερη περίπτωση που η ταξινόµηση πραγµατοποιείται σε περισσότερες από δύο
κατηγορίες η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόζεται είτε υπό τη µορφή διατεταγµένου
(ordered logit model) είτε πολλαπλά ονοµαστικού (multinomial logit model)
υποδείγµατος. Αναφορικά µε την πρώτη µορφή, αυτή εφαρµόζεται στην αντιµετώπιση
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προβληµάτων διατεταγµένης ταξινόµησης και οδηγεί στον υπολογισµό της πιθανότητας
Ρkj να ανήκει η εναλλακτική δραστηριότητα xj στην κατηγορία Ck µέσα από τις
ακόλουθες σχέσεις:
(3.14)
(3.15)
.
.
.

(3.16)
Η συνάρτηση F είναι η λογιστική συνάρτηση και ορίζεται όπως στην περίπτωση των δύο
κατηγοριών ενώ οι σταθεροί όροι ορίζονται έτσι ώστε: αk-1 > αk -2 > … > α2 > 0 µε α1 =
0. Ο υπολογισµός των παραµέτρων πραγµατοποιείται µέσω τεχνικών µέγιστης
πιθανοφάνειας µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν στην περίπτωση των δύο κατηγοριών.
Από την άλλη, τα ονοµαστικά λογιστικά υποδείγµατα χρησιµοποιούνται όταν ο ορισµός
των κατηγοριών πραγµατοποιείται ονοµαστικά. Σε αντίθεση µε τα διαταγµένα, οδηγούν
στην ανάπτυξη ενός συνόλου διανυσµάτων συντελεστών bk και σταθερών όρων α για
κάθε κατηγορία Ck. Η πιθανότητα Ρkj να ανήκει η εναλλακτική δραστηριότητα xj στην
κατηγορία Ck υπολογίζεται βάσει της σχέσης (3.17).
(3.17)

Για λόγους κανονικοποίησης των εκτιµήσεων των παραµέτρων τίθενται b1 = 0 και α1 = 0
ενώ τα υπόλοιπα bk και αk υπολογίζονται µέσω τεχνικών µέγιστης πιθανοφάνειας.
Το παραπάνω υπόδειγµα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, γνώρισε σηµαντική διάδοση
αντικαθιστώντας

σε

διάφορους

ερευνητικούς

χώρους,

όπως

αυτόν

της

44

χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, τη διακριτική ανάλυση από τη στιγµή που δεν υπόκειται
σε υποθέσεις σχετικά µε τις στατιστικές ιδιότητες των εξεταζόµενων δεδοµένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η παρούσα διπλωµατική εργασία χρησιµοποιώντας στοιχεία από εµπορικές τράπεζες
µέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και διαχωρίζοντας τες βάσει του συνόλου του
ενεργητικού τους σε µικρές και µεγάλες εξετάζει τις διαφορές στην αποτελεσµατικότητα
µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών µε παράθεση και σύγκριση στατιστικών στοιχείων
τους σχετικών µε τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Επιπλέον, διερευνά τους παράγοντες της
αποδοτικότητας και γενικά της αποτελεσµατικότητας που παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην κατάταξη µιας τράπεζας στην κατηγορία των µεγάλων ή µικρών τραπεζικών
οργανισµών µέσω της διακριτικής ανάλυσης και του λογιστικού υποδείγµατος
πιθανότητας.

4.1 Περιγραφή του δείγµατος δεδοµένων
Το δείγµα των τραπεζών που εξετάστηκε προέρχεται από την Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών και περιλαµβάνει τα ακόλουθα 13 εµπορικά τραπεζικά ιδρύµατα: την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, την EFG Eurobank Ergasias, την Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος, την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς, την
Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, την Εγνατία Τράπεζα, την Τράπεζα Αττικής, την Aspis
Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, τη Novabank, την Τράπεζα Probank και την Omega
Bank.
Για την πλειοψηφία των παραπάνω τραπεζών χρησιµοποιήθηκαν οι ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ο ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης, για την περίοδο 1998 - 2003. Για την Aspis Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία,
όµως, όπως επίσης τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, τη Novabank, την Τράπεζα Probank
και την Omega Bank χρησιµοποιήθηκαν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τα έτη
2000 - 2003, 1999 - 2003, 2001 - 2002, 2002 - 2003 και 2001 - 2003 αντίστοιχα. Αυτό
γιατί για τις δύο πρώτες δεν ήταν διαθέσιµα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το χρονικό
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ορίζοντα 1998 - 2003 ενώ για τις υπόλοιπες η λειτουργία τους ξεκίνησε µόλις το 2001 και
2002.
Μετά την εξέταση του δείγµατος ακολούθησε η ταξινόµηση των τραπεζών βάσει του
συνόλου του ενεργητικού τους σε δυο κατηγορίες, µικρές και µεγάλες, µε όριο
διαχωρισµού τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στην πρώτη κατηγορία (C1), που περιλαµβάνει
τις µικρές τράπεζες, εντάσσονται και για τα έξι έτη εξέτασης της λειτουργίας τους η
Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, η Εγνατία Τράπεζα, η Τράπεζα Αττικής, η Aspis Bank
Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, η Novabank, η Τράπεζα Probank και η Omega Bank. Στη
δεύτερη κατηγορία (C2), που περιλαµβάνει τις µεγάλες τράπεζες, εντάσσονται η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, η EFG
Eurobank Ergasias και η Τράπεζα Πειραιώς. Για τις δύο τελευταίες, όµως, το ύψος του
ενεργητικού για το έτος 1998 δεν ξεπέρασε τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ µε αποτέλεσµα να
ενταχθούν για τη συγκεκριµένη χρονιά στην κατηγορία των µικρών τραπεζών.

4.2 Κριτήρια αξιολόγησης
Στην αξιολόγηση του προαναφερθέντος δείγµατος τραπεζών και ταξινόµηση του σε
προκαθορισµένες κατηγορίες καθοριστικής σηµασίας θεωρείται η διαµόρφωση και
επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να
αποδίδουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή συνέπεια την αποτελεσµατική λειτουργία κάθε
τραπεζικού ιδρύµατος και να δίνουν πληροφορίες σχετικά µε την αποδοτικότητα, τη
ρευστότητα, τον κίνδυνο χρεοκοπίας και την κεφαλαιακή επάρκεια του.
Έτσι µε βάση τα διαθέσιµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και λαµβάνοντας υπόψη τους
παραπάνω βασικούς τοµείς των επιδόσεων των τραπεζών καθώς και τη διεθνή εµπειρία
από ανάλογες έρευνες που έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία, υπολογίστηκαν
οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1 και οι οποίοι
αποτελούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης. Οι τρεις πρώτοι χρηµατοοικονοµικοί
δείκτες (g1, g2, g3) αφορούν την αποδοτικότητα, ο αµέσως επόµενος (g4) σχετίζεται µε τη
ρευστότητα, ο πέµπτος (g5) αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και ο τελευταίος την
ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών.
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Πίνακας 4.1. Κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών
Κριτήριο Χρηµατοοικονοµικός δείκτης

Κατηγορία

g1

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού

Αποδοτικότητα

g2

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

Αποδοτικότητα

g3

Καθαρό εισόδηµα από τόκους / Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

Αποδοτικότητα

g4

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

Ρευστότητα

g5

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού

Κεφαλαιακή
Επάρκεια

g6

Προβλέψεις / Λειτουργικά Έσοδα

Ποιότητα
Ενεργητικού

Ειδικότερα, ο δείκτης g1 αναφέρεται στη βιοµηχανική αποδοτικότητα και εκφράζει την
ικανότητα της διοίκησης της τράπεζας να χρησιµοποιεί τους πόρους για την
πραγµατοποίηση κερδών ή µε άλλα λόγια δείχνει πόσο αποδοτικά αξιοποιείται η
περιουσία της. Ο δείκτης g2 είναι γνωστός ως δείκτης χρηµατοοικονοµικής
αποδοτικότητας και αντιπροσωπεύει το ποσοστό των κερδών που προέρχονται από την
τοποθέτηση των ιδίων κεφαλαίων στη λειτουργία της τράπεζας. Ο τρίτος δείκτης g3
αφορά το καθαρό περιθώριο επιτοκίου και αντιστοιχεί στην αποδοτικότητα των
δανειοδοτήσεων και των επενδυτικών δραστηριοτήτων του τραπεζικού ιδρύµατος. Όσο
µεγαλύτερη είναι η τιµή των παραπάνω δεικτών τόσο αποδοτικότερη είναι µια τράπεζα.
Το κριτήριο g4 δείχνει το βαθµό στον οποίο µια τράπεζα έχει δανείσει τις καταθέσεις της
και µεγάλες τιµές αντιστοιχούν σε µικρή ρευστότητα. Από την άλλη, το κριτήριο g5
δηλώνει το ποσοστό του ενεργητικού που χρηµατοδοτείται από τα ίδια κεφάλαια και
χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της κεφαλαιακής επάρκειας. Μεγάλες τιµές του
κριτηρίου αυτού αντιστοιχούν σε µειωµένες υποχρεώσεις κάτι που µειώνει τον κίνδυνο
χρεοκοπίας ενώ µικρές τιµές δείχνουν ότι η τράπεζα βασίζεται περισσότερο στις
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρά στα ίδια κεφάλαια της. Τέλος,
ο δείκτης g6 αντιστοιχεί στο ποσό των λειτουργικών εσόδων που µπορούν να
προβλεφθούν και υψηλές τιµές δηλώνουν κακή ποιότητα ενεργητικού.
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4.3 Μέθοδοι
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των χρηµατοοικονοµικών
δεικτών κριτηρίων αξιολόγησης που επηρεάζουν την ταξινόµηση των τραπεζών στην
κατηγορία των µικρών ή µεγάλων τραπεζών είναι η βηµατική διακριτική ανάλυση και το
βηµατικό λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, η πρώτη
µέθοδος ανήκει στις στατιστικές τεχνικές και σκοπό έχει την κατάταξη ενός συνόλου
εναλλακτικών δραστηριοτήτων, στη συγκεκριµένη περίπτωση τραπεζών, βάσει των
βαθµολογιών της κάθε δραστηριότητας όπως αυτό υπολογίζεται από την κάθε γραµµική
συνάρτηση. Από την άλλη, το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας εντάσσεται στις
οικονοµετρικές τεχνικές και βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ανάπτυξη µίας µη
γραµµικής συνάρτησης µέσω της οποίας υπολογίζεται η πιθανότητα των εναλλακτικών
δραστηριοτήτων να ανήκουν σε κάθε µία από τις κατηγορίες που εξετάζονται.

4.4 Αποτελέσµατα
4.4.1 Στατιστικά αποτελέσµατα
Στον

Πίνακα

4.2

παρουσιάζονται

στατιστικά

στοιχεία

των

παραπάνω

χρηµατοοικονοµικών δεικτών, καθώς και τα αποτελέσµατα ενός t - τεστ που
πραγµατοποιήθηκε για τη διερεύνηση της σηµαντικότητας των χρηµατοοικονοµικών
δεικτών στην ταξινόµηση των τραπεζών στις δύο προκαθορισµένες κατηγορίες.
Παρατηρώντας τον Πίνακα 4.2 προκύπτει ότι η µέση τιµή του δείκτη βιοµηχανικής
αποδοτικότητας g1 για τις µεγάλες τράπεζες είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη των µικρών. Αυτό υποδεικνύει ότι για την περίοδο µελέτης, 1998 - 2003, οι
µεγάλες τράπεζες κατάφεραν να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα το σύνολο του
ενεργητικού τους, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία τους, κάτι που αποδίδεται στις
οικονοµίες κλίµακας που διαθέτουν και στις µειωµένες λειτουργικές τους δαπάνες.
Οµοίως, η µέση τιµή του δείκτη χρηµατοοικονοµικής αποδοτικότητας g2 είναι αρκετά
µεγαλύτερη για τις µεγάλες τράπεζες γεγονός που δείχνει ότι το ποσοστό των κερδών
τους από την αξιοποίηση των ιδίων κεφαλαίων είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερο µε
αποτέλεσµα να ενισχύεται η θέση τους. Αντιθέτως, η µέση τιµή του δείκτη g3 είναι
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ελάχιστα µεγαλύτερη για τις µικρές τράπεζες µε αποτέλεσµα κατά µέσο όρο οι µικρές
τράπεζες αξιοποιούν καλύτερα τις χορηγήσεις και τις επενδυτικές δραστηριότητες
παράγοντας περισσότερα κέρδη.
Πίνακας 4.2. Στατιστικά στοιχεία και αποτελέσµατα t – τεστ των κριτηρίων
Μικρές Τράπεζες

Μεγάλες Τράπεζες

Μέση
τιµή

Τυπική
απόκλιση

Μέση
τιµή

Τυπική
απόκλιση

t - τεστ

g1

-0.0002

0.0152

0.0135

0.0105

4.076 (0.048*)

g2

0.0122

0.1105

0.1608

0.0860

3.713 (0.059**)

g3

0.0269

0.0104

0.0250

0.0061

11.610 (0.001*)

g4

0.8141

0.1579

0.6572

0.1324

1.535 (0.220)

g5

0.1182

0.0622

0.0829

0.0274

1.877 (0.176)

g6

0.1025

0.0442

0.1011

0.0407

0.043 (0.836)

* Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.
** Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%.

Η µέση τιµή του τέταρτου κριτηρίου αξιολόγησης g4 είναι µικρότερη για τις µεγάλες
τράπεζες και ως εκ τούτου είναι περισσότερο ρευστοποιήσιµες από τις µικρές έχοντας
οφειλόµενη χρηµατοδότηση σε χαµηλότερο επίπεδο από τις καταθέσεις τους. Αναφορικά
µε το κριτήριο g5 η µέση τιµή του για τις µικρές τράπεζες ανέρχεται σε επίπεδα
µεγαλύτερα από αυτά των µεγάλων µε συνέπεια οι µικρές τράπεζες να έχουν κατά µέσο
όρο µεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια. Ένα επιπλέον συµπέρασµα που προκύπτει είναι
ότι οι παραπάνω τράπεζες χρηµατοδοτούν το σύνολο του ενεργητικού τους µε
µεγαλύτερο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων τους µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν
καλύτερη βιωσιµότητα και κεφαλαιακή δοµή. Τέλος, η µέση τιµή του δείκτη g6
κυµαίνεται σε χαµηλότερες τιµές για τις µεγάλες τράπεζες µε αποτέλεσµα τα
αναµενόµενα έσοδα τους συγκριτικά µε τις προβλέψεις είναι περισσότερα από τα
αντίστοιχα των µικρών τραπεζών.
Στη συνέχεια, εξετάζοντας τα αποτελέσµατα του t - τεστ από τον Πίνακα 4.2 µπορεί
κανείς να διακρίνει ότι τα κριτήρια g1 και g3 παρουσιάζουν στατιστική σηµαντικότητα σε
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επίπεδο σηµαντικότητας 5% όπως επίσης και το κριτήριο g2 σε επίπεδο σηµαντικότητας
10%, ενώ τα υπόλοιπα τρία κριτήρια δεν είναι στατιστικά σηµαντικά. Εποµένως, οι
δείκτες Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού (g1), Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (g2) και Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια (g3) είναι οι πλέον
σηµαντικοί παράγοντες που διακρίνουν τις µικρές από τις µεγάλες τράπεζες.

4.4.2 Αποτελέσµατα διακριτικής ανάλυσης
Κατά την ανάπτυξη του υποδείγµατος της διακριτικής ανάλυσης εκτιµάται η
σηµαντικότητα των χρηµατοοικονοµικών δεικτών προκειµένου να υπολογιστεί η
συνάρτηση βάσει της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η ταξινόµηση του δείγµατος δεδοµένων
στις δύο προκαθορισµένες κατηγορίες. Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης αυτής δίνονται
στον ακόλουθο Πίνακα 4.3. Παρατηρείται ότι ο δείκτης Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια
(g2)

είναι

στατιστικά

σηµαντικός,

υποδεικνύοντας

ότι

οι

µικρές

τράπεζες

χαρακτηρίζονται από υψηλότερη χρηµατοοικονοµική απόδοση. Οµοίως, ο δείκτης
Χορηγήσεις / Καταθέσεις (g4) είναι στατιστικά σηµαντικός, δηλώνοντας ότι οι µικρές
τράπεζες διακρίνονται για τη χαµηλή ρευστότητα τους σε σχέση µε τις µεγάλες.
Πίνακας 4.3. Σηµαντικότητα κριτηρίων βάσει διακριτικής ανάλυσης
Κριτήρια

Σηµαντικότητα

g2

36.510 (0.000*)

g4

23.267 (0.000*)

* Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.

Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της διακριτικής ανάλυσης στην ταξινόµηση του
εξεταζόµενου δείγµατος τραπεζών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4, όπου η διαγώνιος
αντιστοιχεί στις σωστές ταξινοµήσεις για κάθε µια από τις δύο κατηγορίες ενώ τα
υπόλοιπα στοιχεία στις λανθασµένες. Τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα δείχνουν ότι από το
σύνολο των 30 τραπεζών που αρχικά είχαν ταξινοµηθεί ως µικρές, κατηγορία C1, η
µέθοδος ταξινόµησε στην κατηγορία αυτή, δηλαδή σωστά, τις 25 ενώ τις υπόλοιπες 5 τις
κατέταξε στην κατηγορία C2. Από την άλλη, από τις 34 µεγάλες τράπεζες όπως αυτές
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είχαν αρχικά χαρακτηριστεί, κατηγορία C2, οι 26 ταξινοµήθηκαν στην κατηγορία αυτή
και οι 8 στην κατηγορία των µικρών, κατηγορία C1.
Πίνακας 4.4. Αποτελέσµατα ταξινόµησης διακριτικής ανάλυσης
Εκτιµώµενη ταξινόµηση
Αριθµός τραπεζών

Αρχική
C1
ταξινόµηση
C2

Ποσοστό τραπεζών

C1

C2

Σύνολο

C1

C2

Σύνολο

25

5

30

83.3%

16.7%

100%

8

26

34

23.5%

76.5%

100%

Συνολικό
ποσοστό
ακρίβειας

79.9%

Συνεπώς, η διακριτική ανάλυση ταξινοµεί σωστά, στο µεγαλύτερο µέρος της, τις τράπεζες
που ανήκουν στην κατηγορία των µικρών τραπεζικών οργανισµών (C1) µε ποσοστό
ακρίβειας που φτάνει το 83.3%, παρότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις λανθασµένων
ταξινοµήσεων της τάξεως του 16.7%. Επίσης και στην περίπτωση της ταξινόµησης στην
κατηγορία των µεγάλων τραπεζικών οργανισµών (C2) η µέθοδος παρουσιάζει
ικανοποιητικά αποτελέσµατα από τη στιγµή που το ποσοστό ακρίβειας των σωστών
ταξινοµήσεων αγγίζει το 76.5% ενώ των λανθασµένων το 23.5%.
Γενικά η συγκεκριµένη µέθοδος παρουσιάζει αρκετά ικανοποιητικό συνολικό ποσοστό
ακρίβειας καθώς και χαµηλά ποσοστά εσφαλµένων ταξινοµήσεων και για τις δύο
κατηγορίες. Όµως, εµφανίζεται να έχει καλύτερη απόδοση στην ταξινόµηση των µικρών
τραπεζών δεδοµένου ότι το ποσοστό ακρίβειας ξεπερνά το αντίστοιχο της ταξινόµησης
των µεγάλων που ανέρχεται σε 83.3% έναντι 76.5%. Το τελευταίο αποτέλεσµα δείχνει τη
µεγαλύτερη δυνατότητα εντοπισµού των µικρών τραπεζικών ιδρυµάτων µέσω της
διακριτικής ανάλυσης.

4.4.3 Αποτελέσµατα λογιστικού υποδείγµατος πιθανότητας
Όπως στη διακριτική ανάλυση διερευνάται η σηµαντικότητα των επιµέρους
χρηµατοοικονοµικών δεικτών στην ανάπτυξη του υποδείγµατος έτσι και στη βηµατική
λογιστική παλινδρόµηση γίνεται το αντίστοιχο µε τα αποτελέσµατα να παρατίθενται στον
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Πίνακα 4.5. Βάσει του πίνακα αυτού προκύπτει ότι οι δείκτες Καθαρά Κέρδη / Ίδια
Κεφάλαια (g2), Χορηγήσεις / Καταθέσεις (g4) και Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο
Ενεργητικού (g5) είναι στατιστικά σηµαντικοί, υποδεικνύοντας ότι οι µικρές τράπεζες
χαρακτηρίζονται

από

υψηλότερη

χρηµατοοικονοµική

αποδοτικότητα,

χαµηλή

ρευστότητα και υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια.
Πίνακας 4.5 . Σηµαντικότητα κριτηρίων βάσει λογιστικού υποδείγµατος
Κριτήρια

Σηµαντικότητα

g2

20.811 (0.004*)

g4

-7.571 (0.025*)

g5

-42.960 (0.013*)

* Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6 τα αναλυτικά αποτελέσµατα της
ταξινόµησης, όπου και εδώ η διαγώνιος αντιστοιχεί στις σωστές ταξινοµήσεις για κάθε
µια από τις δύο κατηγορίες ενώ τα άλλα στοιχεία στις λανθασµένες.
Πίνακας 4.6. Αποτελέσµατα ταξινόµησης λογιστικού υποδείγµατος πιθανότητας
Εκτιµώµενη ταξινόµηση
Αριθµός τραπεζών

Αρχική
C1
ταξινόµηση
C2

Ποσοστό τραπεζών

C1

C2

Σύνολο

C1

C2

Σύνολο

26

4

30

86.7%

13.3%

100%

3

31

34

8.8%

91.2%

100%

Συνολικό
ποσοστό
ακρίβειας

88.9%

Βάσει του παραπάνω πίνακα, 26 τράπεζες που είχαν αρχικώς χαρακτηριστεί ως µικρές,
κατηγορία C1, εξακολουθούν και µετά την εφαρµογή της µεθόδου να ανήκουν στην
κατηγορία αυτή ενώ ο αντίστοιχος αριθµός για τις µεγάλες τράπεζες που ταξινοµήθηκαν
σωστά είναι 31. Αντιθέτως, 4 τράπεζες που στην αρχική ταξινόµηση ανήκαν στην
κατηγορία των µικρών τραπεζικών ιδρυµάτων (C1) κατατάσσονται σύµφωνα µε την
ταξινόµηση του µοντέλου στην κατηγορία C2 ενώ 3 από τις τράπεζες της αρχικής
κατηγορίας C2 ταξινοµούνται στην κατηγορία C1.
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Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας εµφανίζει ιδιαίτερα
χαµηλά ποσοστά εσφαλµένων ταξινοµήσεων και για τις δύο υπό εξέταση κατηγορίες µε
µικρότερο όµως αυτό των τραπεζών που κατατάσσονται ως µεγάλες καθώς ανέρχεται σε
8.8% έναντι 13.3% των τραπεζών που ταξινοµούνται ως µικρές. Βάσει του τελευταίου η
συγκεκριµένη µέθοδος παρουσιάζει υψηλότερη δυνατότητα εντοπισµού από ένα σύνολο
δεδοµένων των µεγάλων τραπεζών από ότι των µικρών. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί
το γεγονός ότι η συνολική ακρίβεια της µεθόδου φτάνει το 88.9%% που είναι ένα
εξαιρετικά ικανοποιητικό ποσοστό.

4.4.4 Σύγκριση αποτελεσµάτων των δύο µεθόδων
Κρίνεται σκόπιµο να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων ταξινόµησης των τραπεζικών
ιδρυµάτων που πραγµατοποιήθηκαν µέσω των δύο µεθόδων. Τα αποτελέσµατα αυτά
παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.7.
Πίνακας 4.7. Σύγκριση αποτελεσµάτων ταξινόµησης
προτεινόµενων µεθοδολογιών
∆ιακριτική
ανάλυση

Λογιστικό υπόδειγµα
πιθανότητας

g2

36.510 (0.000*)

20.811 (0.004*)

g4

23.267 (0.000*)

-7.571 (0.025*)

g5

-

-42.960 (0.013*)

X2

34.583*

35.130*

C1

83.3%

86.7%

C2

76.5%

91.2%

Συνολική ακρίβεια

79.9%

88.9%

* Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που επιδρούν
στην ταξινόµηση των τραπεζών στην κατηγορία των µικρών ή µεγάλων τραπεζικών
ιδρυµάτων βάσει του λογιστικού υποδείγµατος είναι παρόµοιοι µε αυτούς της διακριτικής
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ανάλυσης. Ειδικότερα, στην περίπτωση της διακριτικής ανάλυσης, οι δείκτες Καθαρά
Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια (g2) και Χορηγήσεις / Καταθέσεις (g4) συµβάλλουν στην
κατηγοριοποίηση µίας τράπεζας στην οµάδα των µικρών, ενώ για το λογιστικό υπόδειγµα
πιθανότητας οι δείκτες Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια (g2), Χορηγήσεις / Καταθέσεις
(g4) και Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού (g5) χαρακτηρίζουν µια τράπεζα
ως µικρή.
Η σύγκριση των συνολικών ποσοστών ακρίβειας των δύο χρησιµοποιηθέντων µεθόδων
καταδεικνύει την υψηλότερη αποτελεσµατικότητα µε την οποία µπορεί να αντιµετωπιστεί
το πρόβληµα της αξιολόγησης των οικονοµικών επιδόσεων των ελληνικών τραπεζικών
ιδρυµάτων στα πλαίσια της οικονοµετρικής φιλοσοφίας που διέπει το λογιστικό
υπόδειγµα πιθανότητας. Συγκεκριµένα, το µέσο ποσοστό ακρίβειας της µεθόδου αυτής
υπερέχει έναντι της διακριτικής ανάλυσης από τη στιγµή που φτάνει το 88.9% ενώ της
στατιστικής τεχνικής το 79.9%.
Στο συµπέρασµα αυτό οδηγείται κανείς και στην περίπτωση σύγκρισης των επιµέρους
ποσοστών ακρίβειας των δύο προτεινόµενων µεθόδων διότι το λογιστικό υπόδειγµα
παρουσιάζει µεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισµό τόσο των µικρών όσο και των
µεγάλων τραπεζών µε ποσοστό 86.7% έναντι 83.3% και 91.2% έναντι 76.5%
αντιστοίχως. Κατά συνέπεια η µέθοδος αυτή παρουσιάζει υψηλότερη δυνατότητα
προσαρµογής στα στοιχεία των τραπεζών, κάτι που ήταν αναµενόµενο καθώς οδηγεί
στην ανάπτυξη µη γραµµικών υποδειγµάτων ταξινόµησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Οι τράπεζες αποτελούν από τη µία την καρδιά του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µιας
χώρας και από την άλλη µέσο εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής. Από τη γέννηση
τους µέχρι και σήµερα δρουν ως βασικός αγωγός διοχέτευσης της αποταµίευσης στις
επιµέρους χρήσεις κεφαλαίων και οι λόγοι που δικαιολογούν την ύπαρξη τους είναι το
υψηλό κόστος διαµεσολάβησης, το υψηλό κόστος και η ασυµµετρία πληροφόρησης
καθώς και η ανάγκη ελέγχου της αποπληρωµής των δανειοδοτήσεων µέσω εκπροσώπων.
Η σπουδαία, όµως, αυτή λειτουργία τους ως διαµεσολαβητές δεν είναι η µοναδική διότι
σε περίπτωση που ήταν θα είχαν προ πολλού εκλείψει µε την ανάπτυξη των
χρηµατιστηριακών θεσµών και αγορών που φέρνουν σε απευθείας επαφή τους
αποταµιευτές µε τους δανειζόµενους, κάτι το οποίο όχι µόνο δεν ισχύει αλλά αναιρείται
και από τη συνεχή ανάπτυξη που παρουσιάζουν.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα το περιβάλλον του διεθνούς
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος έχει µεταβληθεί ριζικά µε κύρια χαρακτηριστικά την
απελευθέρωση των αγορών από κανόνες και περιορισµούς, την αποδιαµεσολάβηση των
τραπεζικών εργασιών και την πρόοδο της τεχνολογίας στους τοµείς της πληροφορικής
και των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, η νοµισµατική ενοποίηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δε σηµατοδότησε µόνο µία αλλαγή στη νοµισµατική µονάδα αλλά επίσης µία πλήρη
απελευθέρωση των δυνάµεων του ανταγωνισµού στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα. Τέλος, η
επικείµενη εφαρµογή του νέου συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας αναµένεται να
επηρεάσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά τον τραπεζικό κλάδο από τη στιγµή που αφενός
θα αυξήσει τη σταθερότητά του και θα βελτιώσει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα
των τραπεζών και αφετέρου θα απαιτήσει υψηλό κόστος εφαρµογής.
Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µε
αποτέλεσµα τη µετάβαση του στις αρχές του 1990 από ένα απαρχαιωµένο,
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κατευθυνόµενο, κλειστό και αναποτελεσµατικό καθεστώς προς ένα σύγχρονο µε κύρια
χαρακτηριστικά τον περιορισµό του µεγέθους των ελεγχόµενων τραπεζών από το κράτος,
την ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών τραπεζών, τη διεύρυνση του εύρους των
προσφερόµενων υπηρεσιών, τη µεγάλη ανάπτυξη των εργασιών της τραπεζικής ιδιωτών,
την

υποχώρηση

της

τραπεζικής

χρηµατοδότησης

των

επιχειρήσεων,

την

αποδιαµεσολάβηση των τραπεζικών εργασιών και την εντυπωσιακή ανάπτυξη των
θεσµικών επενδυτών.
Το σκηνικό στον τραπεζικό κλάδο αλλάζει εκ βαθέων µετά το 1995 µε το κύµα των
συγχωνεύσεων και εξαγορών, το οποίο απέκτησε ισχυρή ταχύτητα και δυναµική που
µερικά χρόνια πριν θα θεωρούνταν απίστευτη. Το κύµα αυτό ακολουθήθηκε στην
προσπάθεια των τραπεζών να αντεπεξέλθουν τόσο στον εγχώριο όσο και στον ευρωπαϊκό
ανταγωνισµό µέσω της ενίσχυσης των µεριδίων αγοράς τους και της εκµετάλλευσης των
οικονοµιών κλίµακας. Η πρώτη τράπεζα που υιοθέτησε την παραπάνω τακτική ήταν η
EFG Eurobank εξαγοράζοντας την Interbank και ακολούθησαν και άλλες, όπως η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, η Εµπορική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Τράπεζα.
Άλλη αλλαγή του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος σηµειώνεται µε την προετοιµασία
του ίδιου και γενικότερα της ελληνικής οικονοµίας για την ένταξη της χώρας στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και µε την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος. Από
τη µία η αναµενόµενη νοµισµατική ενοποίηση ενίσχυσε ορισµένες τάσεις που
επικρατούσαν, όπως η αύξηση του ανταγωνισµού και η δηµιουργία µεγαλύτερων
πιστωτικών οργανισµών µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών και από την άλλη η
µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα οδήγησε σε περαιτέρω συµπίεση των περιθωρίων µεταξύ
επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, περιορισµό της διαµεσολάβησης των
τραπεζικών οργανισµών σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, διαφοροποίηση των
πηγών εσόδων τους και διεύρυνση των πιστωτικών και λειτουργικών κινδύνων αλλά και
των κινδύνων αγοράς.
Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί η επικείµενη αλλαγή του συµφώνου της Επιτροπής της
Βασιλείας για την οποία ήδη ορισµένες τράπεζες έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την
προσαρµογή των εσωτερικών συστηµάτων τους. Ανάµεσα σε αυτές είναι και η Τράπεζα
της Ελλάδος που ως υπεύθυνη για την άσκηση της εποπτείας έχει υιοθετήσει ένα νέο
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καλά προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις για την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας
οργανόγραµµα και παράλληλα παρακολουθεί τις προσπάθειες των τραπεζών.
Όλες οι προαναφερθείσες αλλαγές και εξελίξεις οδήγησαν στον εκσυγχρονισµό του
τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα και, όπως ήταν φυσικό, επηρέασαν την
αποτελεσµατικότητα των τραπεζικών οργανισµών. Στόχος της παρούσας διπλωµατικής
εργασίας ήταν να εξεταστούν για ένα πραγµατικό δείγµα ελληνικών εµπορικών τραπεζών
οι διαφορές στην αποτελεσµατικότητα µεταξύ µεγάλων και µικρών τραπεζικών
οργανισµών και να διερευνηθούν οι παράγοντες που καθορίζουν την κατάταξη τους στην
κατηγορία των µεγάλων ή µικρών οργανισµών για τη χρονική περίοδο 1998 - 2003 µέσω
της διακριτικής ανάλυσης και του λογιστικού υποδείγµατος πιθανότητας.
Τα αποτελέσµατα της εργασίας αποδεικνύουν ότι οι µεγάλες, για την περίοδο µελέτης,
κατάφεραν να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα το σύνολο του ενεργητικού τους, να
επιτύχουν περισσότερα κέρδη αξιοποιώντας τα ίδια κεφάλαια τους καθώς επίσης να
έχουν µεγαλύτερη ρευστότητα και καλύτερη ποιότητα ενεργητικού. Αντίθετα, οι µικρές
τράπεζες σηµείωσαν περισσότερα κέρδη αξιοποιώντας τις χορηγήσεις και τις επενδυτικές
δραστηριότητές τους και χαρακτηρίζονται από υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια.
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν µέσω των τεχνικών ταξινόµησης
προκύπτει το βασικό συµπέρασµα ότι οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που επιδρούν στην
ταξινόµηση των τραπεζών στις προκαθορισµένες κατηγορίες µέσω της διακριτικής
ανάλυσης είναι τα Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια και οι Χορηγήσεις / Καταθέσεις. Για
την περίπτωση του λογιστικού υποδείγµατος στους δείκτες που είναι σηµαντικοί εκτός
των παραπάνω εντάσσεται και ο δείκτης που αναφέρεται στο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού. Ένα δεύτερο σηµαντικό συµπέρασµα αποτελεί η υπεροχή του
λογιστικού υποδείγµατος πιθανότητας έναντι της διακριτικής ανάλυσης για την εκτίµηση
των οικονοµικών επιδόσεων ενός συνόλου τραπεζών καθώς το µέσο ποσοστό ακρίβειας
της είναι 88.9% έναντι 79.9%.
Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι οι οικονοµικοί και πιστωτικοί αναλυτές αλλά και τα
διευθυντικά στελέχη τραπεζικών ιδρυµάτων µπορούν να εκµεταλλευτούν µε τον
καλύτερο τρόπο τα αποτελέσµατα των τεχνικών ταξινόµησης για την εκτίµηση της
οικονοµικής επίδοσης των τραπεζών. Άλλες µεθοδολογίες που µπορούν να
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χρησιµοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό είναι τεχνικές που προέρχονται από το χώρο της
πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, όπως η UTADIS και η M.HD.I.S, οι οποίες έχουν
χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για την αντιµετώπιση τέτοιου είδους χρηµατοοικονοµικών
προβληµάτων πετυχαίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα ταξινόµησης. Παραδείγµατα
τέτοιων εφαρµογών αποτελούν των Ζοπουνίδη, ∆ούµπου και Γεωργίου (1997) και
Spathis, Kosmidou και Doumpos (2002), για τις οποίες έγινε λόγος στο Κεφάλαιο 2.
Εξετάζοντας, τέλος, και συγκρίνοντας τη δοµή και διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος µε την αντίστοιχη του ευρωπαϊκού και λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες
εξελίξεις που αφορούν την Νοµισµατική Ενοποίηση και την αλλαγή του σύµφωνου της
Επιτροπής της Βασιλείας προκύπτουν οι κυριότερες µελλοντικές κατευθύνσεις και
προοπτικές για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα, οι οποίες εντοπίζονται στα ακόλουθα
σηµεία:
Επέκταση του αριθµού των καταστηµάτων που θα λειτουργούν µε λιγότερο
προσωπικό αλλά µεγαλύτερη εξειδίκευση και υψηλότερο όγκο δραστηριοτήτων ανά
κατάστηµα. Αυτό κρίνεται αναγκαίο από το γεγονός ότι ο αριθµός των
καταστηµάτων ανά κάτοικο όπως επίσης και ο αριθµός των δικτύων συναλλαγών
είναι χαµηλότερος του µέσου ευρωπαϊκού όρου ενώ ο αριθµός των υπαλλήλων
ανά κατάστηµα είναι σχεδόν διπλάσιος του αντίστοιχου µέσου ευρωπαϊκού µε
αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους λειτουργίας και τη µείωση της
αποδοτικότητας των τραπεζών.
Περιορισµός των λειτουργικών δαπανών. Ο περιορισµός αυτός είναι απαραίτητος
δεδοµένου του υψηλότερου κόστους λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών και
της

περαιτέρω έντασης του ανταγωνισµού σε όλους τους τοµείς που θα

αναδειχθεί σε κυρίαρχο ανταγωνιστικό στοιχείο για την επιβίωση των τραπεζών.
Λειτουργία των τραπεζών σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον έχοντας προϋποθέσεις για
περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι το
υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και ο χαµηλός βαθµός
ωριµότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος θα διατηρήσουν τον
αναµενόµενο

ρυθµό

ανόδου

της

ζήτησης

για

ένα

ευρύ

φάσµα

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο. Η άποψη αυτή
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ενισχύεται από τη δραστηριοποίηση αρκετών ελληνικών τραπεζών στις
περιφερειακές αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου η οποία µέσω αξιοποίησης
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και της τεχνογνωσίας εξασφαλίζει πολύ καλές
προοπτικές για ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών µε σηµαντικούς ρυθµούς.
Άλλος ένας λόγος που συνηγορεί στην εκτίµηση σχετικά µε τη διεύρυνση των
τραπεζικών εργασιών είναι η διαφορά στη διάρθρωση του ενεργητικού και των
εσόδων από την αντίστοιχη των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυµάτων βάσει της
οποίας εκτιµάται ότι θα σηµειωθεί διεύρυνση των τοµέων των τραπεζικών
εργασιών που παράγουν τόκους και προµήθειες και εποµένως των περιθωρίων
κερδοφορίας τους.
Στα πλαίσια του ενιαίου νοµίσµατος οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών θα
εξαρτηθούν από την ικανότητα τους να ανταγωνιστούν επιτυχώς στην ευρωπαϊκή
αγορά. Απαιτείται για το σκοπό αυτό διαρκής προσπάθεια για µείωση του
λειτουργικού κόστους, για τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και για βελτίωση των
γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού καθώς και για διατήρηση ισχυρής
κεφαλαιακής βάσης αλλά και αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
Στα πλαίσια της αλλαγής του σύµφωνου πρέπει να δοθεί έµφαση στην
αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων και στην καλύτερη παρακολούθηση και
διαχείριση των κινδύνων. Θεωρείται καθοριστικός στη συγκεκριµένη περίπτωση ο
διαχωρισµός των επιµέρους τµηµάτων της παραγωγής, η ορθολογικότερη
τιµολόγηση, η παρακολούθηση και η έγκαιρη πληροφόρηση ώστε να επεµβαίνουν
οι τράπεζες προληπτικά και να συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

0.0062

0.0128

0.0150

0.0125

0.0080

0.0103

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

0.1627

0.2275

0.2517

0.2634

0.1680

0.1997

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0.0196

0.0223

0.0227

0.0198

0.0203

0.0226

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

0.4554

0.4072

0.4882

0.5778

0.6070

0.6165

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

0.0380

0.0563

0.0596

0.0474

0.0479

0.0518

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

0.1395

0.1139

0.0635

0.0753

0.0876

0.0895

2. Alpha Bank
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

0.0244

0.0221

0.0118

0.0130

0.0085

0.0135

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

0.2973

0.2250

0.1705

0.1723

0.1444

0.1752

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0.0234

0.0174

0.0177

0.0235

0.0244

0.0269

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

0.4933

0.5785

0.6006

0.5636

0.8166

1.0583

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

0.0821

0.0984

0.0694

0.0754

0.0588

0.0769

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

0.0780

0.1241

0.0964

0.1103

0.1457

0.1590
61

3. EFG Eurobank Ergasias
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

0.0162

0.0197

0.0176

0.0163

0.0113

0.0140

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

0.1099

0.1543

0.1465

0.1557

0.1410

0.2070

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0.0110

0.0232

0.0316

0.0348

0.0300

0.0300

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

0.6198

0.5729

0.7143

0.7619

0.6712

0.6702

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

0.1470

0.1278

0.1201

0.1049

0.0799

0.0674

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

0.0943

0.0484

0.0869

0.0996

0.1278

0.1522

4. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

0.0014

0.0201

0.0066

0.0099

0.0041

0.0047

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

0.0295

0.2031

0.0575

0.0957

0.0745

0.0758

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0.0136

0.0116

0.0269

0.0304

0.0279

0.0397

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

0.7144

0.7364

0.7195

0.7619

0.8111

0.8230

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

0.0479

0.0989

0.1153

0.1038

0.0551

0.0618

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

0.0430

0.1497

0.0521

0.0167

0.0611

0.2085
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5. Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

0.0109

0.0636

0.0137

0.0160

0.0052

0.0044

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

0.1866

0.4884

0.1160

0.1404

0.0686

0.0573

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0.0271

0.0301

0.0301

0.0323

0.0294

0.0310

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

0.5337

0.5064

0.5935

0.6135

0.6960

0.8409

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

0.0582

0.1302

0.1181

0.1136

0.0763

0.0762

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

0.0694

0.0579

0.0924

0.0741

0.1154

0.1173

6. Τράπεζα Πειραιώς
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

0.0185

0.0188

0.0158

0.0060

0.0070

0.0154

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

0.1461

0.1374

0.1557

0.0816

0.0721

0.1658

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0.0158

0.0243

0.0190

0.0195

0.0219

0.0250

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

0.5958

0.6507

0.5856

0.6186

0.6850

0.8023

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

0.1267

0.1365

0.1014

0.0731

0.0963

0.0932

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

0.0797

0.0660

0.1055

0.1420

0.1397

0.1282
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7. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

-

0.0111

0.0000

0.0029 -0.0104

-0.0044

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

-

0.1754

0.0000

0.0353 -0.1607

-0.0697

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

-

0.0326

0.0362

0.0337

0.0321

0.0363

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

-

0.5336

0.6390

0.7394

0.8182

0.8253

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

-

0.0632

0.1035

0.0830

0.0646

0.0631

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

-

0.0700

0.1363

0.1086

0.2259

0.1581

8. Εγνατία Τράπεζα
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-0.0119

-0.0007

0.0126

0.0106

0.0115

0.0142

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια -0.1280

-0.0048

0.0964

0.0934

0.0972

0.1263

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0.0250

0.0260

0.0357

0.0438

0.0408

0.0393

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

0.7698

0.7777

0.9279

0.9496

0.8833

0.9455

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

0.0930

0.1412

0.1303

0.1130

0.1187

0.1126

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

0.0857

0.0726

0.1211

0.1261

0.1354

0.1317

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού
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9. Τράπεζα Αττικής
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

0.0117

0.0087

0.0106

0.0095

0.0074

0.0121

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

0.1258

0.0600

0.0895

0.1327

0.0903

0.1186

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0.0452

0.0332

0.0324

0.0241

0.0335

0.0334

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

0.7627

0.6069

0.7643

0.9074

0.9088

0.9472

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

0.0934

0.1443

0.1188

0.0714

0.0817

0.1024

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

0.0739

0.0811

0.0790

0.0954

0.1757

0.1470

10. Aspis Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

-

-

-0.0004

0.0002

0.0014

-0.0002

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

-

-

-0.0021

0.0030

0.0164

-0.0031

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

-

-

0.0059

0.0206

0.0227

0.0262

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

-

-

0.9924

0.9914

0.9434

0.7834

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

-

-

0.1733

0.0829

0.0856

0.0727

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

-

-

0.0295

0.0319

0.0301

0.0409
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11. Novabank
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

-

-

-

-0.0320

-0.0346

-

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

-0.2615

-0.1988

-

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

-

-

-

0.0123

0.0258

-

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

-

-

-

0.5682

0.6488

-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

-

-

-

0.1159

0.1741

-

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

-

-

-

0.0953

0.1083

-

12. Τράπεζα Probank
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

-

-

-

-

-0.0056

-0.0014

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

-

-0.0363

-0.0169

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

-

-

-

-

0.0214

0.0212

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

-

-

-

-

0.9180

0.9929

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

-

-

-

-

0.1552

0.0855

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

-

-

-

-

0.0660

0.1290
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13. Omega Bank
Έτη
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο
Ενεργητικού

-

-

-

-0.0446

-0.0120

-0.0063

Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

-0.1107

-0.0120

-0.0606

Καθαρό εισόδηµα από τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

-

-

-

0.0129

-0.0120

0.0151

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

-

-

-

1.2072

-0.0120

0.7590

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού

-

-

-

0.4032

-0.0120

0.1043

Προβλέψεις / Λειτουργικά
Έσοδα

-

-

-

0.1201

-0.0120

0.1266
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