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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο τραπεζικός τοµέας αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες της 

οικονοµίας µιας χώρας. Για να είναι ισχυρή µια οικονοµία πρέπει και το 

χρηµατοπιστωτικό της σύστηµα να είναι ισχυρό. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός για 

τη χρηµατοδότηση του δηµοσίου, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς 

επίσης και για τη διενέργεια πλήθους άλλων διαµεσολαβητικών εργασιών. Ο σκοπός 

της εργασίας είναι η ανάλυση του τραπεζικού τοµέα στην Ελλάδα για τα έτη 2006-

2009. Κατά τη χρονική περίοδο αυτή, υπήρξε µεγάλη δραστηριοποίηση στον 

τραπεζικό κλάδο και υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού. Στη µελέτη αυτή γίνεται µια 

προσπάθεια να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και η δοµή του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος, οι παράγοντες που το επηρεάζουν αλλά και τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει, έτσι ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να βγάλει κάποια 

συµπεράσµατα για την εξέλιξη των µεγεθών του ως σύνολο αλλά και για την πορεία 

των µεγεθών της κάθε τράπεζας ξεχωριστά. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται είναι 

η ανάλυση αριθµοδεικτών κυρίως. Τα κύρια συµπεράσµατα της εργασίας είναι ο 

υψηλός βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, η κυριαρχία 

των µεγάλων τραπεζών σε µερίδιο αγοράς, και η διαχρονική προσαρµογή των 

οικονοµικών µεγεθών όλων των τραπεζικών ιδρυµάτων στις µακροοικονοµικές 

εξελίξεις της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1  Το Αντικείµενο και οι Στόχοι της Εργασίας 
 

Ο τραπεζικός τοµέας αποτελεί τον στυλοβάτη της ελληνικής οικονοµίας. Τα 

τραπεζικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα προσπαθούν να αυξήσουν το 

µερίδιο αγοράς τους βελτιώνοντας το επίπεδο υπηρεσιών σε µια προσπάθεια να 

καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των πελατών τους. Πολύς λόγος 

γίνεται τα τελευταία χρόνια για τον υψηλό ανταγωνισµό που επικρατεί στον κλάδο 

και για την επιθετική πολιτική που ακολουθούν κάποιες από τις τράπεζες. Στόχος 

όλων των παραπάνω είναι η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών τους, η επέκταση 

των δραστηριοτήτων τους και άρα η ικανοποίηση των µετόχων µέσω µιας 

επιτυχηµένης πορείας.  

Στην εργασία που ακολουθεί εξετάζονται δεκαεφτά εµπορικές τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 2006-2009. Τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν µας βοηθούν να βγάλουµε συµπεράσµατα για την πορεία του τραπεζικού 

τοµέα συνολικά αλλά και για κάθε µία από τις τράπεζες µεµονωµένα. Μπορεί έτσι να 

γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων των τραπεζών µε την επίδοση του κλάδου ως 

σύνολο.  

Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξετάζεται, το µακροοικονοµικό 

περιβάλλον, που σχετίζεται άµεσα µε τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο 

µεταβαλλόταν διαρκώς. Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που κατέχει η πορεία της 

ελληνικής οικονοµίας στα αποτελέσµατα της εργασίας, αξίζει να αναφερθεί 

συνοπτικά η εξέλιξη κάποιων σηµαντικών µακροοικονοµικών µεγεθών, πριν 

παρουσιαστεί η δοµή της εργασίας. 

  Το 2006 η ελληνική οικονοµία χαρακτηριζόταν από µεγάλη πιστωτική 

επέκταση, η οποία έλαβε χώρα λόγω της σηµαντικής οικονοµικής ανάπτυξης που 

υπήρξε τη χρονιά εκείνη. Η ανάπτυξη του πραγµατικού Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) θα βρεθεί σε σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο από αυτή των χωρών 

της ζώνης του ευρώ, αυξάνοντας έτσι το εισόδηµα και βελτιώνοντας βασικά 
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µακροοικονοµικά µεγέθη. Χαρακτηριστικό της πορείας αυτής είναι το γεγονός ότι  η 

ελληνική οικονοµία ξεπερνούσε (σε πραγµατικούς όρους) τα ποσοστά ανάπτυξης της 

Ευρωζώνης των 12 για κάθε συνεχή χρονιά από το 1995 και µετά (Hardouvelis G., 

2006). Στο σύνολο του 2006, ο ρυθµός ανάπτυξης διαµορφώθηκε στο 4,2% έναντι 

επίσηµης πρόβλεψης για 3,8%. Στο τέταρτο τρίµηνο του 2006 οι επενδύσεις 

αυξήθηκαν κατά 9,9% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2005. Η αύξηση των 

επενδύσεων συνέβαλλε κατά 2,1% στην αύξηση της τελικής ζήτησης της οικονοµίας. 

Το 2007 η τελική κατανάλωση παρέµενε ένα από τα κύρια συστατικά της 

εγχώριας ζήτησης καθώς η ιδιωτική κατανάλωση συνέχιζε να αυξάνεται µε υψηλό, αν 

και επιβραδυνόµενο, στηρίζοντας έτσι, την καταναλωτική πίστη. Τα υψηλότερα 

επιτόκια, ωστόσο, σε συνδυασµό µε τις χαµηλότερες αυξήσεις σε µισθούς είχαν 

αρχίσει να προκαλούν µια γενικότερη αβεβαιότητα. Ωστόσο, ο αντίκτυπος όλων των 

παραπάνω αναµενόταν να είναι περιορισµένης εντάσεως και η ιδιωτική κατανάλωση 

αναµενόταν να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Συγκεκριµένα, οι 

αυξήσεις των µισθών ήταν πάνω από τον πληθωρισµό και ο δείκτης απασχόλησης 

βρισκόταν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Επιπλέον, το τραπεζικό σύστηµα βρισκόταν σε 

θέση να διατηρεί ευνοϊκούς όρους στα δάνεια που χορηγούσε και συνέχιζε να 

στηρίζει την κατανάλωση των νοικοκυριών (Lekkos I., Pandis N., Staggel I., 2007). 

Το 2008 η εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα συνέχιζε να κινείται µε 

επιβραδυνόµενο ρυθµό, ως αποτέλεσµα των αυστηρότερων πιστωτικών κριτηρίων 

και της σηµαντικής επιδείνωσης των παγκοσµίων οικονοµικών µεγεθών. Σύµφωνα µε 

στοιχεία που έδινε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το ελληνικό ΑΕΠ έτρεχε µε 3,3% 

τα πρώτα τρία τρίµηνα του 2008. Για το 2008 συνολικά, η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα 

µειωνόταν στο 2,9% σύµφωνα µε τις τότε υφιστάµενες προβλέψεις. Η ιδιωτική 

κατανάλωση, τα πρώτα τρία τρίµηνα του έτους, συνέχισε να υποστηρίζεται από τα 

εύπορα νοικοκυριά, χάρη στις αυξηµένες προ φόρων αποδοχές, τη φθίνουσα ακόµα 

ανεργία και τη χαµηλότερη φορολογία. Ωστόσο, η συνολική ιδιωτική κατανάλωση 

για όλο το 2008 αναµενόταν να υποχωρήσει στο 2,1%, δυσµενώς επηρεασµένη από 

τα αυστηρότερα κριτήρια δανεισµού εκ µέρους των τραπεζών (Hardouvelis G., 

Monokroussos P., Anastasatos T., Vorlow C., 2008). 

 Το 2009 η ελληνική οικονοµία αποδυναµώθηκε σηµαντικά το πρώτο µισό 

του έτους, µε τις πρόσφατες βελτιώσεις σε έναν αριθµό δεικτών της πραγµατικής 

οικονοµίας να οδεύουν προς κάποια σταθεροποίηση. Ο δείκτη ανάπτυξης του ΑΕΠ 

επηρεάστηκε από τη µείωση στην εγχώρια ζήτηση. Τόσο η ιδιωτική κατανάλωση όσο 
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και οι επενδύσεις µειώθηκαν σηµαντικά, ο µόνος θετικός παράγοντας ανάπτυξης 

ήταν η κατανάλωση του δηµοσίου τοµέα. Ο αρνητικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη, 

ωστόσο, αντισταθµιζόταν εν µέρει από τις εξελίξεις στο εξωτερικό εµπόριο. Οι 

περισσότεροι δείκτες έδειχναν εικόνα επιδείνωσης το δεύτερο τρίµηνο του 2009, σε 

σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, παρά την µετριοπαθή τους ανάκαµψη σε σχέση µε 

το πρώτο τρίµηνο του 2009 (Hardouvelis G., Monokroussos P., Stamatiou T., 2009).  

Το κύριο σώµα της εργασίας ξεκινά στο κεφάλαιο 3, όπου γίνεται 

περιγραφή του τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα. Αναλύονται ο ρόλος του, οι 

εργασίες που επιτελεί, η δοµή του καθώς και ιστορικά στοιχεία. Αναφέρονται οι 

φορείς που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα όπως 

επίσης και κάποια σηµαντικά στατιστικά στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση της 

λειτουργίας του.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών και η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων διαχρονικά για κάθε τράπεζα. Οι αριθµοδείκτες που 

χρησιµοποιούνται µετρούν την κερδοφορία, την αποτελεσµατικότητα, τον πιστωτικό 

κίνδυνο, τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα καθώς και την πορεία των δανείων και των 

καταθέσεων.  

Κλείνοντας, στο πέµπτο κεφάλαιο, υπάρχει µια ανάλυση για την κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών και το νέο πλαίσιο εποπτείας τους. Είναι γεγονός ότι η 

κεφαλαιακή επάρκεια αποκτά όλο και κρισιµότερο ρόλο στην αξιολόγηση των 

τραπεζών µε το πέρασµα των ετών, εποµένως η παράθεση κάποιων στοιχείων 

σχετικά µε αυτή, κρίνεται απαραίτητη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

2.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Στο σηµείο αυτό, πριν την παράθεση του κύριου µέρους της εργασίας, κρίνεται 

σκόπιµο να γίνει µια αναφορά των µελετών που ήδη έχουν δηµοσιευτεί στο 

συγκεκριµένο ερευνητικό τοµέα, όπως επίσης και των βιβλιογραφικών πηγών που 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη.  
Μία µελέτη για το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα, η οποία αποτέλεσε και 

αφορµή για τη συγγραφή αυτής της εργασίας, πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 

2006 από τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη του τµήµατος Ερευνών και Προβλέψεων της 

EFG Eurobank - Ergasias. Στη µελέτη αυτή υπάρχει παρουσίαση κάποιων βασικών 

χαρακτηριστικών του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και των διαφόρων 

αντικειµένων δραστηριοποίησής του για το έτος 2006. Τα αποτελέσµατα της 

παραπάνω µελέτης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χρήσιµα. Έτσι, στην εργασία 

που θα ακολουθήσει γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης του τραπεζικού µας 

συστήµατος και των κρίσιµων µεγεθών του για τα έτη που ακολούθησαν την 

προαναφερθείσα µελέτη, δηλαδή τα έτη 2006-2009. Παρόµοιες µελέτες δηµοσιεύει 

και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, µε τελευταία αυτή που δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο 

του 2010 µε τίτλο «Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2009». Άλλη µία έγκυρη πηγή 

πληροφόρησης για τον τοµέα της έρευνας που εξετάζεται αποτελούν και η κλαδικές 

µελέτες της ICAP για τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία. 

 Όσον αφορά τα στοιχεία του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και της 

οικονοµικής κατάστασης της χώρας, πολλές πληροφορίες µπορούν να αντληθούν από 

τις περιοδικές οικονοµικές αναλύσεις που δηµοσιεύονται στις ιστοσελίδες των 

τραπεζών, από τα τµήµατα οικονοµικών µελετών τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος, 

επίσης, µε τα στατιστικά δελτία οικονοµικής συγκυρίας, προσφέρει πλούσια 

πληροφόρηση για τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας. 
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Η χρήση της ανάλυσης αριθµοδεικτών για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων 

είναι µία συνήθης µέθοδος για τη διεξαγωγή βασικών συµπερασµάτων. 

Πληροφόρηση σχετική µε τη µέθοδο αυτή των δεικτών βρίσκουµε στις 

πανεπιστηµιακές παραδόσεις των µαθηµάτων «Χρηµατοδοτικοί Οργανισµοί και 

Αγορές» και «Τραπεζική ∆ιοικητική» του κ. Νούλα Αθανάσιου, όπως επίσης και στο 

βιβλίο µε τίτλο «Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» του 

οποίου συγγραφείς είναι οι κύριοι Ευθύµογλου Πρόδροµος και Λαζαρίδης Ιωάννης. 

Επιπλέον, πληθώρα πληροφόρησης σχετικά µε τους δείκτες αξιολόγησης των 

τραπεζών υπάρχει και στην αρθρογραφία, ελληνική και ξένη, όπως φαίνεται και από 

τις παραποµπές που γίνονται σ ‘ αυτή στο κύριο µέρος της εργασίας. 

Είναι προφανές ότι το συγκεκριµένο ερευνητικό αντικείµενο έχει 

απασχολήσει διαχρονικά πολλούς φορείς και επιχειρήσεις καθώς η σηµασία και η 

παρακολούθησή του είναι καθοριστικής σηµασίας για την πορεία της ελληνικής 

οικονοµίας. Οι πηγές πληροφόρησης είναι πολλές και αναφέρονται λεπτοµερέστερα 

στα επιµέρους σηµεία του κειµένου, σε µία προσπάθεια σύνθεσης των απόψεων και 

ερευνητικών αποτελεσµάτων που έχουν διατυπωθεί τα προηγούµενα έτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

3.1 Το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα  
 

Το ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, του οποίου το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί 

µέρος, περιλαµβάνει όλους εκείνους τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς που βασικός 

τους στόχος είναι η διοχέτευση των αποταµιευτικών κεφαλαίων στο οικονοµικό 

κύκλωµα µέσω της χρηµατοδότησης των επενδυτικών δαπανών που αναλαµβάνουν 

διάφορες οικονοµικές µονάδες. 

Η κλασσική λειτουργία των συµµετεχόντων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

µιας χώρας είναι η άσκηση πίστης. Ως πίστη χαρακτηρίζεται η µεταβίβαση δύναµης 

εξουσίας οικονοµικών πόρων, µε τον όρο επιστροφής τους µετά την παρέλευση 

ορισµένου χρονικού διαστήµατος. 

Με την πίστη µεταβιβάζονται έναντι ανταλλάγµατος, περιουσιακά στοιχεία 

από οικονοµικές µονάδες που τα αποταµιεύουν, σε οικονοµικές µονάδες που τα 

εκµεταλλεύονται για την άσκηση οικονοµικών δραστηριοτήτων. Γίνεται φανερό ότι η 

σπουδαιότητα του ρόλου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος βρίσκεται σε δύο 

κυρίως τοµείς της οικονοµικής ζωής. Πρώτο, στο γεγονός ότι µε την παρέµβασή του 

γίνεται δυνατή η αξιοποίηση των χρηµατικών πόρων που διαθέτει η οικονοµία και 

που αλλιώς, ίσως έµεναν αδρανείς. ∆εύτερο, στην ευνοϊκή επίδραση που ασκεί στη 

συνολική αποταµίευση της οικονοµίας (∆/νση Εκπαίδευσης Eurobank, 2008). 

Στα πλαίσια αυτά, οι λειτουργίες που επιτελεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

µπορούν να διακριθούν σε: 

� ∆ιάθεση των απαιτούµενων κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση επενδυτικών 

σχεδίων. 

� Μείωση του κινδύνου του µεµονωµένου δανειστή να απωλέσει τους 

χρηµατικούς του πόρους, µε άµεση συνέπεια τη µείωση του κόστους 

κεφαλαίου. 

� Αποτροπή καταστάσεων στενότητας ρευστού χρήµατος, άρα άρση της 

πιθανότητας ρευστοποίησης παγίων στοιχείων που συνήθως αποτελεί ζηµιά 
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και ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

� ∆ιάθεση πείρας και ειδικών γνώσεων µε στόχο την επιλογή των οικονοµικών 

εκείνων δραστηριοτήτων που θα είναι και οι πλέον παραγωγικές 

� Παροχή δυνατότητας στις οικονοµικές µονάδες , χρονικής κατανοµής των 

δαπανών. Πρόκειται για βασική υπηρεσία που προσφέρεται σε άτοµα και 

επιχειρήσεις αφού τους επιτρέπει να προσδιορίζουν αυτά και όχι ο χρόνος 

κτήσης των αγαθών, το χρονικό σηµείο στο οποίο θα προβούν σε µία δαπάνη 

(∆/νση Εκπαίδευσης Eurobank, 2008). 

 

3.2 Ο Ρόλος του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος 
 

Ρόλος κάθε χρηµατοπιστωτικού κλάδου αποτελεί η, όσο το δυνατόν, χαµηλότερου 

κόστους διαµεσολάβηση µεταξύ των πλεονασµατικών µονάδων µιας οικονοµίας και 

των ελλειµµατικών της µονάδων, δηλαδή µεταξύ των αποταµιευτών και των 

δανειζοµένων. Οι επιπτώσεις που συνεπάγεται η λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ενός κράτους είναι 

καθοριστικές. Με την παρέµβαση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών επιλύονται τα 

προβλήµατα που αναδύονται στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κατά την εφαρµογή της 

άµεσης χρηµατοδότησης και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται µε την ποσοτική και 

χρονική διαφοροποίηση των προσφερόµενων και ζητούµενων κεφαλαίων. Οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί επεξεργάζονται τα προσφερόµενα ή πλεονάζοντα 

κεφάλαια, τόσο κατά τη διαδικασία της άντλησης, όσο και κατά τη διαδικασία της 

πώλησης, µεταµορφώνοντάς τα σε εύχρηστα και ελκυστικά, για τους δανειστές και 

τους δανειζόµενους, χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Παράλληλα, µε την παρέµβασή 

τους περιορίζουν τους κινδύνους της ροής ή µεταφοράς των κεφαλαίων, ιδιαίτερα τον 

πιστωτικό κίνδυνο (www.icap.gr,2006). 
Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, λόγω του µεγέθους και της εξειδίκευσής 

τους, είναι σε θέση να διαµορφώσουν χρηµατοοικονοµικά προϊόντα άντλησης και 

τοποθέτησης κεφαλαίων ή χαρτοφυλάκια χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, τέτοια 

που αφενός περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και τους λοιπούς κινδύνους και 

αφετέρου αυξάνουν την απόδοση των επενδύσεων. Ο έλεγχος και η αντιµετώπιση 

των κινδύνων επιβάλλονται και από τις εποπτικές αρχές που θέτουν συγκεκριµένους 
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κανόνες, τόσο για τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, όσο και για το 

ύψος των κινδύνων, ανάλογα µε τα ίδια κεφάλαια και τα στοιχεία του ενεργητικού 

τους, δηλαδή µε τις επενδύσεις που µπορούν να αναλάβουν κάθε χρονική στιγµή. Με 

τη µέτρηση του πιστωτικού και των λοιπών κινδύνων, και ταυτοχρόνως µε τους 

τιθέµενους κανόνες ελέγχου και παρακολούθησης αυτών, περιορίζεται ή µηδενίζεται 

ο κίνδυνος για τους επενδυτές και τους τελικούς χρήστες των κεφαλαίων. Οι 

δυνατότητες αυτές των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, σε συνδυασµό µε τον 

αυξανόµενο, στα πλαίσια των σηµερινών παγκοσµιοποιηµένων αγορών, ανταγωνισµό 

µειώνουν το κόστος χρήσεως των κεφαλαίων (επιτόκιο ή άλλο) µε προφανείς θετικές 

επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη. Η αναγκαιότητα των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών για την οικονοµική ανάπτυξη δεν σταµατά εδώ, αφού ο ρόλος τους στη 

διαµόρφωση της πολιτικής προσφοράς χρήµατος σε µια οικονοµία είναι καθοριστικός 

(www.icap.gr,2006).  
Τα τελευταία χρόνια το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο κατά 

κύριο λόγο δραστηριοποιούνται οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, µεταβάλλεται µε 

γρήγορο ρυθµό και χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισµό, την απελευθέρωση 

και διεθνοποίηση των αγορών, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την εµφάνιση νέων 

εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και τη θεαµατική ανάπτυξη των 

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Οι παραπάνω µεταβολές έχουν 

οδηγήσει και στην τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ώστε να υπάρχει η 

ευχέρεια αξιοποίησης του συνόλου των δυνατοτήτων που παρέχουν σήµερα οι 

αγορές. Ειδικά στη χώρα µας, το θεσµικό πλαίσιο στο χρηµατοπιστωτικό χώρο 

προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξελίσσεται παράλληλα 

µε αυτό των λοιπών κρατών-µελών. Η ταυτόχρονη εξέλιξη αφορά τόσο στα 

προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, όσο και στα θέµατα που σχετίζονται µε τη 

φερεγγυότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση των αναλαµβανόµενων 

κινδύνων από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.  

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον ευρωπαϊκό, αλλά και 

στο διεθνή χρηµατοπιστωτικό χώρο είναι η απελευθέρωση της προσφοράς 

προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε επίκεντρο 

την απελευθέρωση της εµπορικής τραπεζικής (commercial banking) και της 

επενδυτικής τραπεζικής (investment banking). Παρά τη διαφορετική τους αφετηρία, 

όλες οι προσεγγίσεις και οι ορολογίες συγκλίνουν στο ότι η τραπεζική επιχείρηση 
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δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην εµπορία χρήµατος και ότι η 

δραστηριοποίηση και σε άλλες χρηµατοοικονοµικές εργασίες δεν διαφοροποιεί το 

κύριο χαρακτηρισµό της. Όλες οι προσεγγίσεις όµως, δεν είναι δυνατό να καλύψουν 

την έννοια της σύγχρονης τράπεζας ή του σύγχρονου πιστωτικού ιδρύµατος που 

πέραν της αποδοχής καταθέσεων δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής πίστης 

και της κίνησης κεφαλαίων στο µεγαλύτερο µέρος τους µπορεί να ταυτιστούν. Οι 

συνεχώς και µε διαρκώς αυξανόµενο ρυθµό µεταβαλλόµενες συνθήκες στο 

οικονοµικό περιβάλλον δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο το τραπεζικό σύστηµα. Οι 

τράπεζες και γενικότερα οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί περιορίζουν σταδιακά τις 

παραδοσιακές τους λειτουργίες και στρέφονται σε νέες δραστηριότητες ή σε 

δραστηριότητες που µέχρι πρότινος αποτελούσαν προνόµιο συγκεκριµένων 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. Στη στροφή αυτή συµβάλλει καθοριστικά η 

συνεχής εξελισσόµενη τεχνολογία, το αναπροσαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο και τα 

συνεχώς εµφανιζόµενα νέα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Έτσι, οι τράπεζες 

διευρύνουν συνεχώς τις δραστηριότητές τους, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσµα της 

διοχέτευσης κεφαλαίων στην οικονοµία (www.icap.gr,2006).  

Οι σηµαντικές εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό χώρο επηρεάζουν όλες τις 

κατηγορίες κινδύνων που αναλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα, τόσο κατά τη 

διαδικασία άντλησης κεφαλαίων, όσο και κατά τη διαδικασία επένδυσης των 

κεφαλαίων αυτών, αφού οι παραδοσιακοί κίνδυνοι διαφοροποιούνται και ταυτόχρονα 

αναπτύσσονται και προστίθενται νέοι κίνδυνοι, οι καλούµενοι κίνδυνοι αγοράς.   

 

3.3 Το Τραπεζικό Σύστηµα στην Ελλάδα 
 

Το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα αποτελεί βασικό εργαλείο στην άσκηση 

οικονοµικής πολιτικής, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης άλλωστε, αφού το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι τραπεζοκεντρικό (bank-based). Οι τράπεζες έχουν 

την ικανότητα να µεταβάλλουν την προσφορά και ζήτηση χρήµατος στην οικονοµία, 

να επιδρούν στις αγοραστικές δυνάµεις, καθώς και να ενοποιούν τις παραγωγικές 

διαδικασίες. 

Οι ελληνικές τράπεζες παρέχουν στην εθνική οικονοµία ένα ευρύ φάσµα 

υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής λειτουργίας τους προσφέρουν στους 

θετικούς αποταµιευτές ικανοποιητικές εφαρµογές για την διαχείριση του 
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χαρτοφυλακίου τους, και παράλληλα δίνουν πολλαπλές ευκαιρίες χρηµατοδότησης 

στους δανειζοµένους οδηγώντας σε εκσυχρονισµό και ανάπτυξη είτε πρόκειται για 

ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του συστήµατος πληρωµών παρέχουν στην 

ελληνική οικονοµία µείωση στο κόστος είσπραξης των απαιτήσεων. Οι υπηρεσίες 

που προσφέρουν είναι αξιόπιστες και εναρµονισµένες µε τις κοινοτικές οδηγίες για 

την προστασία του πολίτη δηµιουργώντας περαιτέρω συνθήκες ασφάλειας και 

διαφάνειας στην οικονοµική πραγµατικότητα. 

Η ίδρυση και η λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα διέπεται 

από τις διατάξεις του ν. 3601/2007. Σύµφωνα µε το νόµο, τα πιστωτικά ιδρύµατα 

ιδρύονται υποχρεωτικά µε τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας, µε εξαίρεση τις 

συνεταιριστικές τράπεζες που ιδρύονται µε τη νοµική µορφή των αστικών 

συνεταιρισµών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που µπορούν να προσφέρουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα αναφέρονται αναλυτικά στην τραπεζική οδηγία 2006/48/ΕΚ, στο 

ν. 3601/2007 και στην οδηγία 2004/39/ΕΚ (www.icap.gr,2006).  

Οι υπηρεσίες που, εκ νόµου, µπορούν να παρέχουν είναι:  

1. Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων 

2. Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων (συµπεριλαµβανοµένου και 

factoring) 

3. Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 

4. Πράξεις διενέργειας Πληρωµών περιλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων 

5. Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών, χρεωστικών καρτών, 

ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών) 

6. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων 

7. Συναλλαγές για λογαριασµό του ιδρύµατος ή της πελατείας σε  

- µέσα χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, Π/Κ, κτλ) 

            - συνάλλαγµα  

         -  προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή χρηµατοοικονοµικά    

                δικαιώµατα     
- συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος 

- κινητές αξίες 

8. Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών 

υπηρεσιών(περιλαµβανοµένου υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων 
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9. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις (όσον αφορά την διάρθρωση του 

κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα παροχής 

συµβουλών  στον τοµέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων) 

10. ∆ιαµεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές 

11. ∆ιαχείριση ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

12. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών 

13. Συλλογή και επεξεργασία εµπορικών πληροφοριών, περιλαµβανοµένων και 

των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών 

14. Εκµίσθωση θυρίδων 

15. έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος 

16. ∆ραστηριότητες που προβλέπονται στο Ν. 2396/96 Α.2 ,1.2 

- Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (λήψη, διαβίβαση, εκτέλεση εντολών) 

            - Παροχή Παρεπόµενων Επενδυτικών Υπηρεσιών 

 

3.4 Η Ιστορική Εξέλιξη του Ελληνικού Τραπεζικού 

Συστήµατος 

 

Η οργάνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος πέρασε από διάφορες φάσεις, 

που µπορούν όµως να διακριθούν σε τέσσερις περιόδους (∆/νση Εκπαίδευσης 

Eurobank, 2008). 

Κύρια κριτήρια για τη διάκριση των περιόδων είναι ο βαθµός οργάνωσης, η 

διάρθρωση, οι δραστηριότητες του συστήµατος και ο βαθµός κυβερνητικού ελέγχου 

επί των τραπεζικών εργασιών. 

 

1η Περίοδος, 1828 – 1927 

Η αρχή της πρώτης περιόδου συµπίπτει µε την ίδρυση του νεότερου 

ελληνικού κράτους το 1828. Η περίοδος αυτή είχε τα εξής χαρακτηριστικά : 

� Παράλληλα µε την ύπαρξη ελάχιστων ισχυρών , οι τραπεζικές εργασίες 

εκτελούνται από πολλές µικρές, προσωποπαγείς τράπεζες µε τοπική βάση και 

σύντοµη σχετικά διάρκεια ζωής. 
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� Όλες οι υφιστάµενες τράπεζες εκδίδουν χαρτονοµίσµατα, αλλά τα 

χαρτονοµίσµατα που εκδίδονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) 

που ιδρύθηκε το 1841, έχουν τη µεγαλύτερη κυκλοφορία. 

� ∆εν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο νοµοθετικό πλαίσιο, ούτε κρατική παρέµβαση ή 

έλεγχος σχετικά µε τις δραστηριότητες  των τραπεζών. 

� Η ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών είναι υποτυπώδης και η ανάγκη των 

οικονοµικών µονάδων για προσφυγή στις τράπεζες συµβαδίζει µε το χαµηλό 

βαθµό οικονοµικής ανάπτυξης της περιόδου αυτής. 

Η πρώτη αξιόλογη τράπεζα του νεότερου ελληνικού κράτους είναι η Εθνική 

Χρηµατική Τράπεζα (1828), που απέτυχε να εµπνεύσει εµπιστοσύνη και έκλεισε το 

1834. 

Η δεύτερη σοβαρή προσπάθεια έγινε το 1841 µε την ίδρυση της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, που προοδευτικά έφτασε να εκτελεί όλες τις τραπεζικές 

εργασίες. Η ΕΤΕ κυριαρχεί στον ελληνικό τραπεζικό χώρο µέχρι και σήµερα. Στη 

διάρκεια της ζωής της, έχει συγχωνευτεί µε ορισµένες µικρές τράπεζες. Σ’ αυτήν την 

περίοδο ιδρύθηκαν και άλλες δύο µεγάλες ελληνικές τράπεζες, η Εµπορική Τράπεζα 

και η Τράπεζα Πίστεως. 

 

2η Περίοδος, 1928 – 1945 

� Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, η οικονοµική ζωή, παρά τις αναστατώσεις, 

παρουσιάζει ένα αξιοσηµείωτο βαθµό ανάπτυξης. Η ανάγκη ενός νοµικού 

πλαισίου για τις δραστηριότητες των τραπεζών συνέπιπτε µε την ανάγκη 

ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους. 

� Οι πρώτοι σηµαντικοί νόµοι που καθόριζαν τους όρους και τις προϋποθέσεις 

λειτουργίας των τραπεζών εκδόθηκαν το 1928. Τα επόµενα χρόνια εκδόθηκαν 

νόµοι σχετικά µε την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων, τις δοσοληψίες σε 

συνάλλαγµα, τις επιταγές, τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια εις 

διαταγήν, τον έλεγχο των εισαγωγών κ.α. Με το νόµο 5076 του 1931 

καθορίστηκε ποιες επιχειρήσεις είναι τράπεζες, το ελάχιστο ύψος του 

µετοχικού κεφαλαίου και άλλοι συναφείς περιορισµοί και υποχρεώσεις των 

τραπεζών. 

� Το 1927 αποσπάστηκε από την ΕΤΕ η Κτηµατική τράπεζα. 

� Το 1928 ιδρύθηκε η τράπεζα της Ελλάδος, που ανέλαβε την αποκλειστική 

έκδοση τραπεζογραµµατίων. 
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� Το 1929 ιδρύθηκε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος που ανέλαβε, κάτω από 

την εποπτεία του κράτους, την αγροτική πίστη. 

Σε αντίθεση µε την πρώτη περίοδο, είναι σαφής η τάση για συγκέντρωση των 

τραπεζικών εργασιών σε λίγα εύρωστα ιδρύµατα. Κατά την αρχή της δεύτερης 

περιόδου υπήρχαν 46 τραπεζικά ιδρύµατα, στην πλειοψηφία τους µικρά και τοπικής 

εµβέλειας, ενώ στο τέλος της υπήρχαν µόνο 13. 

 

3η Περίοδος, 1946 – 1992 

� Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται αρχικά από τις τάσεις άσκησης 

συγκεκριµένης και συστηµατικής κρατικής νοµισµατικής πολιτικής και όλο 

και µεγαλύτερου κρατικού κυβερνητικού ελέγχου στις δραστηριότητες όλων 

των τραπεζών αφενός και από τον ουσιαστικό διορισµό και έλεγχο των 

διοικήσεων πρώην ιδιωτικών τραπεζών  ( ΕΤΕ, Εµπορική Τράπεζα, Ιονική – 

Λαϊκή) από την εκάστοτε κυβέρνηση αφετέρου. 

� Παρατηρήθηκε επίσης έντονο ενδιαφέρον αλλοδαπών τραπεζών για την 

ελληνική αγορά, που εκδηλώθηκε µε άνοιγµα υποκαταστηµάτων και 

γραφείων αντιπροσωπείας. 

� Το 1946 συστάθηκε η Νοµισµατική Επιτροπή (Ν.Ε.) και επιφορτίστηκε µε τη 

χάραξη και εκτέλεση συγκεκριµένης νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής, 

µε αποτέλεσµα προοδευτικά να κυριαρχήσει στο νοµισµατοπιστωτικό τοµέα. 

Το 1982 η Ν.Ε. καταργήθηκε και οι περισσότερες αρµοδιότητές της 

µεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Ν. 1266/1982). 

� Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε να φιλελευθεροποιείται και να 

απλουστεύεται το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

τραπεζικών ιδρυµάτων, σε σηµείο ώστε σήµερα αυτό να τείνει προς τα 

ισχύοντα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 είχαµε ιδρύσεις αρκετών νέων (ιδιωτικών) τραπεζών και πέρασµα 

µικρών «κρατικών» τραπεζών στον ιδιωτικό τοµέα. Τέλος, παρατηρείται µια 

προσπάθεια χαλάρωσης της εξάρτησης των υπολοίπων τραπεζών του 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα από το κράτος. 

 

4η Περίοδος, 1992 έως σήµερα 

Με την δηµοσίευση του νόµου 2076/1.8.1992 (Ανάληψη και άσκηση 

δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις), 



 

 

14 

διαµορφώθηκε το θεσµικό πλαίσιο του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος, το οποίο υπέστη σηµαντικότατες µεταβολές. 

Με τον νόµο 2076/1992 

� Ενσωµατώθηκε στην ελληνική τραπεζική νοµοθεσία η κοινοτική νοµοθεσία 

(2η τραπεζική Οδηγία 89/646/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 

2000/12/ΕΚ). 

� Καθορίστηκαν βασικές έννοιες όπως, τι είναι Πιστωτικό ίδρυµα, 

Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα, Μητρική επιχείρηση, Θυγατρική επιχείρηση, 

Υποκατάστηµα, Κράτος – Μέλος καταγωγής, Κράτος – Μέλος υποδοχής, Ίδια 

Κεφάλαια, Συντελεστής Φερεγγυότητας. 

� Ορίστηκε το πεδίο εφαρµογής του νόµου (εφαρµόζεται σε όλα τα πιστωτικά 

ιδρύµατα στην Ελλάδα, µε εξαίρεση την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων και τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν και 

λειτουργούν σε άλλα κράτη – µέλη της Ε.Ε. και έχουν ρητά εξαιρεθεί από τις 

κοινοτικές οδηγίες. 

� Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα. 

� Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας 

πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα. 

� Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης υποκαταστηµάτων 

ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων σε άλλα Κράτη -  µέλη της Ε.Ε. καθώς και 

υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων άλλων Κρατών - µελών της Ε.Ε. 

στην Ελλάδα. 

� Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης ελληνικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων σε τρίτες χώρες καθώς και η εγκατάσταση στην 

Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων, εκτός Ε.Ε., χωρών. 

� Οροθετηθήκαν οι αρµοδιότητες της Τράπεζας Ελλάδος για την άσκηση 

εποπτείας στα πιστωτικά Ιδρύµατα. 

� ∆ηµιουργήθηκε κατάλογος των δραστηριοτήτων των πιστωτικών και 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. 

Με το νόµο 3601/1.8.2007 

� Ενσωµατώθηκαν στην ελληνική τραπεζική νοµοθεσία οι κοινοτικές οδηγίες 

2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας από τα 
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πιστωτικά ιδρύµατα, και 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

� Αναδιατυπωθήκαν βασικές έννοιες όπως, τι είναι Πιστωτικό Ίδρυµα, 

Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα, Άδεια Λειτουργίας, Μητρική Επιχείρηση, Θυγατρική 

Επιχείρηση, Υποκατάστηµα, Κράτος – Μέλος καταγωγής, Κράτος – Μέλος 

υποδοχής, Ίδια Κεφάλαια, Λειτουργικός κίνδυνος, Ίδρυµα Ηλεκτρονικού 

χρήµατος, Ηλεκτρονικό Χρήµα. 

� Επανακαθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις 

ανάκλησης άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα. 

� Επαναπροσδιορίστηκαν οι αρµοδιότητες της Τράπεζας Ελλάδος για την 

άσκηση εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύµατα. 

� Εµπλουτίστηκε ο κατάλογος των δραστηριοτήτων των πιστωτικών και 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. 

� Ορίστηκαν ειδικές ρυθµίσεις για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος. 

� Γίνεται αναφορά στο υπηρεσιακό και επαγγελµατικό απόρρητο καθώς και 

περιγραφή των υποχρεώσεων των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε το 

νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων καταστάσεων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. 

� Οροθετήθηκε το πλαίσιο για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των ΠΕΗ και 

των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

3.5 Η ∆οµή του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος 
 

Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα (Ε.Τ.Σ.), όπως άλλωστε και κάθε 

σύγχρονο τραπεζικό σύστηµα διακρίνεται σε τοµείς ανάλογα µε το αντικείµενο των 

δραστηριοτήτων των τραπεζών που το απαρτίζουν (∆/νση Εκπαίδευσης Eurobank, 

2008). Η πρώτη διάκριση που µπορούµε να κάνουµε είναι: 

α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) 

β) Υπόλοιπες Τράπεζες 

Ο τοµέας «Υπόλοιπες Τράπεζες» µπορεί να διαιρεθεί: 

-  Εµπορικές Τράπεζες 

- Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί (Ε.Π.Ο) 
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α) Η Τράπεζα της Ελλάδος 

Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί σαν ανώνυµη εταιρεία αλλά µε ειδικό 

καταστατικό καθεστώς που διαφέρει από το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των 

ανωνύµων εταιρειών. Το καταστατικό της ΤτΕ υπερισχύει των νόµων σχετικά µε τις 

ανώνυµες εταιρείες όπου υπάρχουν διαφορές. Η ∆ιοίκηση της ΤτΕ δεν εκλέγεται από 

τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αλλά διορίζεται από το κράτος µε τετραετή 

θητεία. Η ΤτΕ διοικείται από το Γενικό Συµβούλιο που αποτελείται από το ∆ιοικητή, 

τους Υποδιοικητές και 9 συµβούλους. Οι βασικές λειτουργίες της ΤτΕ είναι οι 

ακόλουθες: 

� Εκδίδει τραπεζογραµµάτια, τα οποία κυκλοφορούν ως νόµιµο χρήµα 

(εκδοτικό προνόµιο). 

� Ασκεί προληπτική εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην 

Ελλάδα περιλαµβανοµένων και των υποκαταστηµάτων τους στην αλλοδαπή. 

Στόχος της εποπτείας είναι η σταθερότητα και αποτελεσµατικότητα του 

πιστωτικού συστήµατος και γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της 

οικονοµίας καθώς και η διαφάνεια των διαδικασιών και των όρων 

συναλλαγών. 

� Ενεργεί ως ταµίας και εντολοδόχος του ∆ηµοσίου. Είναι ο τραπεζίτης του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. Τηρεί όλους τους λογαριασµούς του ∆ηµοσίου και του 

προσφέρει µια σειρά από ταµειακές, διαδικαστικές και διαχειριστικές 

υπηρεσίες. 

� Είναι η τράπεζα των άλλων τραπεζών. Όλες οι άλλες τράπεζες παίρνουν 

πιστώσεις από την ΤτΕ και έχουν καταθέσεις σ ‘αυτήν. 

� Προωθεί και επιβλέπει την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών και 

των συστηµάτων διακανονισµού χρεογράφων (Γραφεία Συµψηφισµού 

επιταγών). 

� Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας. 

Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΤτΕ, οι οποίες 

κυρώθηκαν µε τους νόµους 2609/11.5.1998 και 2832/13.6.2000, το Καταστατικό της 

ΤτΕ τροποποιήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται  στις απαιτήσεις της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωταρχικός στόχος της ΤτΕ ταυτίζεται µε αυτόν της ΕΚΤ, 

είναι η σταθερότητα των τιµών στη χώρα. 
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Ως µέλος του Ευρωσυστήµατος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

σήµερα η ΤτΕ ελέγχει τη ρευστότητα, κυρίως µε πράξεις ανοιχτής αγοράς, τη 

µεταβολή των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ και τον καθορισµό του ύψους τήρησης 

των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεµατικών των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Η ΤτΕ είναι πλέον ανεξάρτητη από την ελληνική κυβέρνηση, υπόκειται όµως 

σε έλεγχο από τη Βουλή. Ο ∆ιοικητής της ΤτΕ υποβάλλει κάθε χρόνο την ετήσια 

έκθεση  πεπραγµένων της ΤτΕ στη Βουλή της οποίας έχει προηγηθεί η ενδιάµεση 

Έκθεσή του, και λογοδοτεί ενώπιον της Βουλής οσάκις τον καλέσει ο Πρόεδρός της. 

 

β) Οι εµπορικές τράπεζες 

Οι εµπορικές τράπεζες αποτελούν το κυριότερο και ενεργητικότερο τµήµα 

του Ε.Τ.Σ. Ο αριθµός των τραπεζών από µόνος του δεν σηµαίνει πολλά πράγµατα, 

καθώς το Ε.Τ.Σ. διακρίνεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης. 

� Για την ίδρυση µιας εµπορικής τράπεζας ή την εγκατάσταση 

υποκαταστηµάτων ξένης τράπεζας, απαιτείται άδεια της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

� Το κατώτατο ύψος του µετοχικού κεφαλαίου σήµερα είναι 18.000.000€ και 

πρέπει να καταβληθεί σε µετρητά. 

� ∆εν επιτρέπεται στις εµπορικές τράπεζες να κάνουν εµπόριο ούτε να 

αναλαµβάνουν τη βιοµηχανική παραγωγή οποιουδήποτε είδους. 

� Ακόµη, απαγορεύεται στις εµπορικές τράπεζες η χορήγηση δανείων, 

πιστώσεων ή εγγυητικών επιστολών στην ίδια επιχείρηση το συνολικό ποσό 

των οποίων υπερβαίνει το ένα πέµπτο(1/5) του κεφαλαίου τους (µετοχικό συν 

αποθεµατικό), εκτός αν για ειδικούς λόγους δοθεί άδεια του αρµόδιου 

Υπουργείου. 

� Οι εµπορικές τράπεζες είναι οι τραπεζίτες του ιδιωτικού τοµέα της 

οικονοµίας. ∆έχονται τα ταµειακά πλεονάσµατα των επιχειρήσεων και τις 

αποταµιεύσεις των ιδιωτών. 

� Η κινητήρια δύναµη των εµπορικών τραπεζών είναι οι καταθέσεις 

� Η τραπεζική εξυπηρέτηση του ∆ηµοσίου δεν είναι αρµοδιότητα των 

εµπορικών τραπεζών. Οι εµπορικές τράπεζες έχουν περιορισµένες σχέσεις µε 

τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς. Τηρούν όµως τους λογαριασµούς 

ταµειακής διαχείρισης πολλών Ν.Π.∆.∆. και δηµοσίων επιχειρήσεων. 
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� Οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα αποτελούν το βασικό κερδοφόρο 

στοιχείο του ενεργητικού των εµπορικών τραπεζών. 

� Σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων των εµπορικών τραπεζών αφορούν οι 

ποικίλες διαµεσολαβητικές εργασίες που αναλαµβάνουν. 

 

γ) Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί 

Ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί υπήρξαν η Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής 

Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.), η Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως 

(Ε.Τ.Ε.Β.Α.), η Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 

το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (Τ.Τ.). Από αυτούς σήµερα µόνο το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων παραµένει Ε.Π.Ο. Η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου (ν 

2076/92) επέβαλε είτε έµµεσα την κατάργησή τους είτε τη µετατροπή τους σε 

ανώνυµη τραπεζική εταιρεία. 

Οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί ιδρύθηκαν µε σκοπό να καλύψουν µε 

µεσοµακροπρόθεσµες χορηγήσεις, τις ιδιόµορφες ανάγκες ορισµένων τοµέων της 

οικονοµίας, ορισµένων κοινωνικών οµάδων και µερικών δηµοσίων οργανισµών, 

ανάγκες οι οποίες λόγω της ιδιοµορφίας τους δεν καλύπτονταν από τις εµπορικές 

τράπεζες. 

Η Ε.Τ.Β.Α, η Ε.Τ.Ε.Β.Α και η Τράπεζα Επενδύσεων λέγονταν επενδυτικές ή 

αναπτυξιακές τράπεζες. Η Ε.Τ.Β.Α ήταν κρατική, η Ε.Τ.Ε.Β.Α. ήταν θυγατρική της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ η Τράπεζα Επενδύσεων πέρασε στον ιδιωτικό 

τοµέα. Και οι τρεις είχαν αρχικό σκοπό  να χρηµατοδοτούν τις µακροπρόθεσµες 

αναπτυξιακές δραστηριότητες της βιοµηχανίας, των µεταλλευτικών, τουριστικών και 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων, είτε συµµετέχοντας στο µετοχικό κεφάλαιο, είτε 

παρέχοντας τεχνική ή άλλης µορφής βοήθεια. 

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (Τ.Τ.) ήταν δηµόσια υπηρεσία που 

λειτουργούσε κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 

αλλά για τις πιστωτικές του εργασίες υπαγόταν στον έλεγχο της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Το Τ.Τ. διατηρούσε γραφεία σε όλα τα Ταχυδροµεία της χώρας. Οι 

καταθέσεις στο Τ.Τ. ήταν εγγυηµένες από το κράτος. Η πιστωτική δραστηριότητά του 

συνίστατο στη χορήγηση στεγαστικών δανείων σε δηµόσιους υπαλλήλους, σε 

υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆., σε µακροχρόνια δάνεια σε οργανισµούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και σε χρηµατοδότηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων 

αγοράζοντας έντοκα γραµµάτια και οµολογίες του ∆ηµοσίου και των δηµοσίων 
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επιχειρήσεων. Σήµερα το Τ.Τ. λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυµα και παρέχει ευρύ 

φάσµα τραπεζικών εργασιών σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων αποτελεί αυτόνοµο Ν.Π.∆.∆., 

λειτουργεί κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών και για τις 

πιστοδοτικές του λειτουργίες ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Τ.Π.∆. 

δέχεται καταθέσεις ιδιωτών αλλά κυρίως δέχεται καταθέσεις Ν.Π.∆.∆ και 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης δέχεται παρακαταθήκες κυρίως 

µετρητών ή κρατικών οµολογιών ή εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 

κινητών τιµαλφών ή άλλων αξιογράφων. Το Ταµείο δεν καταβάλλει τόκους για τις 

παρακαταθήκες. Η πιστωτική του δραστηριότητα συνίσταται σε λειτουργίες ανάλογες 

µε αυτές του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 

 

3.6 Φορείς που ∆ραστηριοποιούνται στο Ελληνικό 

Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 

 

Λόγω της παγκοσµιοποίησης της τραπεζικής αγοράς, της ελεύθερης κυκλοφορίας 

ανθρώπων, επιχειρήσεων και κεφαλαίων και των δυνατοτήτων που παρέχει η 

σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνιών, οι Έλληνες συναλλασσόµενοι µπορούν σήµερα 

να αναζητούν και να επιλέγουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες από έναν πολύ µεγάλο 

αριθµό επιχειρήσεων και τους ανά τον κόσµο ανταποκριτές ή συνεργάτες τους. 

Στοιχεία για τις κατηγορίες φορέων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 

δηµοσιεύει τακτικά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Οι πιο πρόσφατες σχετικές 

δηµοσιεύσεις περιέχουν πίνακες και καταλόγους σύµφωνα µε τους οποίους τραπεζικά 
προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται σήµερα στην Ελλάδα από 462, έναντι 397 το 

προηγούµενο έτος, πιστωτικούς οργανισµούς (www.hba.gr, 2010).  

Τους οργανισµούς αυτούς η ΤτΕ ταξινοµεί ως εξής : 
� 65 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα  

� 340 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕOΧ), που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς επί 

τόπου παρουσία τους , και 

� 57 λοιπές εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
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Πηγή : HBA 

∆ιάγραµµα 3.1 – Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών στην Ελλάδα (2008-2009) 

 

3.6.1 Πιστωτικά Ιδρύµατα µε Έδρα ή Υποκατάστηµα στην Ελλάδα 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΤτΕ, το Νοέµβριο του 2009, ήταν στην Ελλάδα 

εγκατεστηµένα και λειτουργούσαν 65 πιστωτικά ιδρύµατα (έναντι 64 το Μάρτιο του 

2008), εκ των οποίων: 

� 35 πιστωτικά ιδρύµατα (19 εµπορικές και 16 συνεταιριστικές τράπεζες) που 

έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας 

αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του Ν. 

3601/2007, 

�  24 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επίσης, υπάγονται στο καθεστώς της 

αµοιβαίας αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 3601/2007, 

εποπτευόµενα από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, 
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�  5 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς 

δεν υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης, και 

� 1 πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρµογή του Ν. 3601/2007, 

δηλαδή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Κατά τη διάρκεια του 2009 και παρά τη δυσχερή συγκυρία στο διεθνές 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τρία επιπλέον υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων 

µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαταστάθηκαν και 

άρχισαν να λειτουργούν στην Ελλάδα, ενώ αποχώρησαν από τη χώρα µας δύο 

υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(www.hba.gr, 2010). 

 

3.6.2.Πιστωτικά Ιδρύµατα που Παρέχουν στην Ελλάδα Υπηρεσίες εξ 

Αποστάσεως 

 

Επιπλέον των παραπάνω πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν µόνιµη εµπορική 

παρουσία στην Ελλάδα, τραπεζικές υπηρεσίες (πληρωµών ή χρηµατοδότησης) προς 

ελληνικά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται, επίσης, να παρέχουν, και παρέχουν 

(έστω και σε περιορισµένη προς το παρόν έκταση), 340 πιστωτικά ιδρύµατα (έναντι 

283 το ∆εκέµβριο του 2007), τα οποία εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα 

εποπτεύονται από τις αρµόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και, κατά τα 

προβλεπόµενα από το Ν. 3601/2007, έχουν απλώς γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της 

Ελλάδος «ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση». Η κατανοµή τους 

αναλόγως της  χώρας προέλευσης ήταν, τον Απρίλιο 2010, η εξής (εντός 

παρενθέσεων οι αντίστοιχοι αριθµοί για το ∆εκέµβριο 2007): 
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Πίνακας 3.1 – Πίνακες εποπτευόµενων ιδρυµάτων, Απρίλιος 2010 

 
Πηγή : HBA 

 

3.6.3 Λοιπές Εταιρείες του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος 

 

Επιπλέον των προαναφερθέντων (υπό α και β) πιστωτικών ιδρυµάτων, στην Ελλάδα 

λειτουργούν άλλες 57 εταιρείες (έναντι 50 το ∆εκέµβριο του 2007) του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι οποίες εξειδικεύονται στην παροχή 

συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (εκτός της αποδοχής καταθέσεων από 

το κοινό, υπηρεσία που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία επιτρέπεται να παρέχεται µόνο 

από τα πιστωτικά ιδρύµατα) και εποπτεύονται, επίσης, από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Η κατανοµή τους, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, έχει ως εξής (www.hba.gr, 

2010) : 
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Πίνακας 3.2 - Πίνακας εποπτευόµενων ιδρυµάτων 

 
Πηγή : HBA 

 

Η τάση αύξησης των άλλων δύο κατηγοριών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην 

Ελλάδα ακολουθήθηκε και στην κατηγορία των λοιπών εταιρειών του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (+14%). Με εξαίρεση τις εταιρείες χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, ο αριθµός των εταιρειών λοιπών κατηγοριών παρουσίασε αύξηση ως προς 

τους απόλυτους αριθµούς των δραστηριοποιούµενων εταιρειών. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για την 

ελληνική αγορά και τον έντονο µεταξύ τους ανταγωνισµό στην παροχή 

εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί 

πως, τον Απρίλιο του 2010, δώδεκα αλλοδαπές τράπεζες διατηρούσαν στη χώρα µας 

γραφεία αντιπροσωπείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 Μεθοδολογία 
 

Ο τραπεζικός τοµέας παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας όταν 

λειτουργεί αποτελεσµατικά. Ένας τρόπος αξιολόγησης µιας τράπεζας είναι η χρήση 

µιας σειράς αριθµοδεικτών. Η ανάλυση των δεικτών περιλαµβάνει δύο µεθόδους, τη 

διαστρωµµατική και τη διαχρονική ανάλυση, η καθεµία από τις οποίες παρέχει 

χρήσιµες πληροφορίες.  
Η διαστρωµµατική ανάλυση συγκρίνει τους δείκτες µιας επιχείρησης µε τους 

δείκτες άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου για την ίδια χρονική περίοδο. 

Συνήθως, η σύγκριση γίνεται είτε µε τις καλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου είτε µε το 

µέσο όρο του κλάδου.  
Η διαχρονική ανάλυση εξετάζει τους διάφορους δείκτες µιας επιχείρησης για 

µια σειρά ετών και επιτρέπει στην επιχείρηση να προσδιορίσει κατά πόσο 

αναπτύσσεται ή όχι, κατά πόσο οδεύει εµπρός η πίσω και γενικά αποκαλύπτει τις 

τάσεις που δηµιουργούνται.  
Στην ανάλυση δεικτών που ακολουθεί, θα εξετάσουµε την κερδοφορία, την 

αποτελεσµατικότητα, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα 

των 17 εµπορικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα(τα τακτικά µέλη 

της Ελληνικής  Ένωσης τραπεζών, εκτός από τις τράπεζες Unicredit, HSBC, Citibank 

και Πανελλήνια, για τις οποίες δεν βρέθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της 

δραστηριοποίησης τους στην Ελλάδα έτσι ώστε να µπορέσουν να αποτελέσουν 

αντικείµενο της συγκεκριµένης µελέτης). Οι τράπεζες που θα µελετηθούν είναι οι 

εξής : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, EFG Eurobank – Ergasias, Alpha Bank, 
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Τράπεζα Πειραιώς, Εµπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Marfin Egnatia Bank, Τράπεζα Κύπρου, Millenium Bank, 

Geniki Bank, Attica Bank, Aspis Bank, Probank, Proton Bank, FBB Bank και 

Ελληνική Τράπεζα.  Επιπλέον, για τις εν λόγω τράπεζες παρουσιάζονται ποσοτικά 

στοιχεία δανείων και καταθέσεων, όπως επίσης και µεγέθη του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσεως, έτσι όπως παρουσιάζονται στις ετήσιες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. 

 

4.2 ∆είκτες Κερδοφορίας 
 

Ο πρωταρχικός στόχος των τραπεζών είναι η επίτευξη του κέρδους και η αύξηση του 

πλούτου των µετόχων. Και ενώ είναι αλήθεια, ότι τα τραπεζικά ιδρύµατα πολλές 

φορές παρέχουν αξιόλογες υπηρεσίες σε κοινωνικό επίπεδο, το τελικό κίνητρο 

παραµένει η κερδοφορία. 
Ένας χρηµατοπιστωτικός οργανισµός δεν µπορεί να επιβιώσει 

µακροπρόθεσµα χωρίς κέρδη. Η κερδοφορία αυτή χρησιµοποιείται για 1) την παροχή 

τόκων στους καταθετικούς λογαριασµούς, 2) την εξυπηρέτηση λειτουργικών 

δαπανών και την πληρωµή του προσωπικού, 3) την πληρωµή µερίσµατος στους 

µετόχους, 4) την απορρόφηση απωλειών λόγω της αποµείωσης των δανείων, 5) την 

αύξηση ιδίων κεφαλαίων µέσω των παρακρατηθέντων κερδών, και 6) την 

χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων που θα βελτιώσουν το κοινωνικό προφίλ και brand 

name της τράπεζας στην αγορά. 

Οι δείκτες που συνήθως χρησιµοποιούνται από τους αναλυτές για την 

µέτρηση της κερδοφορίας των τραπεζών είναι 1) η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, 2) η 

απόδοση ενεργητικού και 3) το καθαρό περιθώριο επιτοκίου. 

  

4.2.1 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE - return on equity) 
 

Ο δείκτης αυτός µετρά την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. ∆εδοµένου ότι  ο 

σκοπός µιας τράπεζας είναι να µεγιστοποιήσει τον πλούτο των µετόχων, ο δείκτης 

αυτός είναι σηµαντικός για τους µετόχους. Εάν ο δείκτης είναι χαµηλός σε σχέση µε 

τον δείκτη άλλων τραπεζών, τότε µειώνονται οι δυνατότητες της τράπεζας να 
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αντλήσει κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά, τα οποία πιθανώς χρειάζονται για την 

επέκταση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας (Νούλας Α., 2007).   

Ο δείκτης της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προκύπτει από το λόγο των 

καθαρών κερδών προς το σύνολο των µέσων ιδίων κεφαλαίων. Χρησιµοποιούµε στον 

παρονοµαστή το σύνολο των µέσων ιδίων κεφαλαίων, αφού τα κέρδη 

πραγµατοποιούνται κατά η διάρκεια όλου του έτους, και άρα θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη  ο µέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του έτους. 

Επί της ουσίας ο δείκτης ROE δείχνει το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που 

µετέτρεψε σε κέρδη µία τράπεζα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων µειώνεται αν 

µειωθούν τα κέρδη ή όταν αυξηθούν τα ίδια κεφάλαια. Αντίθετα, τα ίδια κεφάλαια 

αυξάνονται µε την άνοδο της κερδοφορίας της τράπεζας, µε την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου, αλλά και «τεχνικά», µε αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων. 

Στις περιπτώσεις που τα κέρδη δεν αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό, η απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων περιορίζεται αισθητά (Χρυσικόπουλος Ν., 2007).  

Στον πίνακα 4.1 υπολογίζεται η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, όπως και οι µέσοι 

όροι της απόδοσης συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε τράπεζα µεµονωµένα 

διαχρονικά. 
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Πίνακας 4.1 – Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων  για τα έτη 2006 – 2009 (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 12,80% 14,50% 7,40% 3,10% 9,45% 

EUROBANK 20,00% 17,90% 5,50% 0,06% 10,87% 

ALPHA BANK 22,90% 17,70% 13,10% 12,00% 16,43% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22,00% 18,50% 4,10% 5,00% 12,40% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ -25,90% 5,90% -93,50% -89,20% -50,68% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 12,80% 15,20% 2,20% -34,30% -1,03% 

ΤΤ 15,80% 5,30% 0,45% 2,30% 5,96% 

MARFIN 

EGNATIA 

3,00% 7,90% 0,16% -1,50% 2,39% 

ΚΥΠΡΟΥ 53,90% 48,30% Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

MILLENIUM 8,34% 8,90% 5,00% 2,30% 6,14% 

GENIKI -46,50% -18,60% -12,60% -42,30% -30,00% 

ATTICA 1,40% 8,50% 3,20% 2,10% 3,80% 

ASPIS 7,00% 1,50% -31,20% -93,40% -29,03% 

PROBANK 9,50% 8,40% 7,50% 6,90% 8,08% 

PROTONBANK 10,30% 5,20% -17,10% 3,60% 0,50% 

FBB 4,20% 6,70% 0,28% -17,20% -1,51% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 18,20% 13,00% 9,90% 2,60% 10,93% 

Μ.Ο. 8,81% 10,87% -5,98% -14,87%  

 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα που µας δίνει ο δείκτης της απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων διαχρονικά, διαπιστώνουµε ανοδική τάση από το 2006 προς το 2007. Το 

2008 αρχίζει σηµαντική µείωση του ROE, η οποία γίνεται ακόµα πιο εµφανής όσο 

προχωράµε στο 2009. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο ξέσπασµα της 

οικονοµικής κρίσης από τα µέσα του 2008, που είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

κερδοφορίας των τραπεζών.  
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Η ανάλυση δείχνει ότι οι τέσσερις µεγάλες ελληνικές τράπεζες, Η Εθνική, η 

Eurobank, η Alpha Bank και η Πειραιώς ξεχωρίζουν σηµειώνοντας για όλα τα υπό 

εξέταση έτη απόδοση ιδίων κεφαλαίων µεγαλύτερη από το µέσο όρο του κλάδου. 

Όσον αφορά την πορεία της κάθε τράπεζας µεµονωµένα, διαχρονικά, παρατηρείται 

για το σύνολό τους η πορεία που περιγράφηκε και στην προηγούµενη παράγραφο για 

τους µέσους όρους, αύξηση του ROE δηλαδή από το 2006 προς το 2007, και στη 

συνέχεια αυξανόµενη µείωση προχωρώντας προς το 2009, µε ελάχιστες εξαιρέσεις 

τραπεζών που εµφανίζουν χειρότερα αποτελέσµατα το 2008 µε µία µικρή βελτίωση 

στα αποτελέσµατα του 2009. 

 

4.2.2 Απόδοση Ενεργητικού (ROA-Return on Assets) 

 

Η απόδοση του ενεργητικού µετρά την ικανότητα της διοίκησης της τράπεζας να 

χρησιµοποιεί τους πόρους της για την πραγµατοποίηση κερδών. Υπολογίζεται ως ο 

λόγος των καθαρών κερδών προς το σύνολο µέσου ενεργητικού. Η χρησιµοποίηση 

του µέσου συνολικού ενεργητικού είναι καλύτερο µέτρο από το σύνολο που 

παρουσιάζεται στον ισολογισµό στο τέλος µιας χρονικής περιόδου, αφού τα κέρδη 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους ενώ το συνολικό ενεργητικό 

αναφέρεται σ’ αυτό που αντιστοιχεί στο τέλος της χρονικής περιόδου και το οποίο 

µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Άρα, χρησιµοποιώντας το µέσο ενεργητικό 

επιτυγχάνουµε καλύτερη µέτρηση της απόδοσης (Νούλας Α., 2007). 

Στον πίνακα 4.2 υπολογίζεται η απόδοση ενεργητικού, όπως και οι µέσοι όροι 

της απόδοσης συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

Πίνακας 4.2 – Απόδοση Ενεργητικού (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 1,000% 1,400% 0,620% 0,260% 0,820% 

EUROBANK 1,030% 1,190% 0,290% 0,003% 0,628% 

ALPHA BANK 1,130% 0,900% 0,500% 0,640% 0,793% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,400% 1,200% 0,240% -0,300% 0,635% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ -1,160% 0,190% -1,700% -20,300% -5,743% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,790% 0,960% 0,098% -1,300% 0,137% 

ΤΤ 1,140% 0,340% 0,020% 0,120% 0,405% 

MARFIN 

EGNATIA 

0,218% 0,570% 0,008% -0,060% 0,184% 

ΚΥΠΡΟΥ 0,560% 0,310% Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

MILLENIUM 0,430% 0,460% 0,260% 0,120% 0,318% 

GENIKI -2,150% -0,980% -0,720% -2,200% -1,513% 

ATTICA 0,077% 0,570% 0,240% 0,190% 0,269% 

ASPIS 0,530% 0,120% -2,000% -3,400% -1,188% 

PROBANK 0,970% 0,680% 0,680% 0,600% 0,733% 

PROTONBANK 3,400% 0,100% -2,600% 0,440% 0,335% 

FBB 0,330% 0,480% 0,020% -1,400% -0,143% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1,060% 1,700% 0,640% 0,160% 0,890% 

Μ.Ο. 0,633% 0,599% -0,213% -1,652%  

 

Παρατηρώντας τους µέσους όρους του κάθε έτους, διακρίνουµε σταδιακή 

µείωση της απόδοσης ενεργητικού διαχρονικά. Κάποιες από τις τράπεζες ακολουθούν 

αυτή την πορεία των µέσων όρων και µεµονωµένα, κάποιες άλλες παρουσιάζουν 

αύξηση στους δείκτες του 2007, και αρχίζουν πάλι τη µείωση από το 2008 ως και το 

2009. Όπως και στην περίπτωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, έτσι κι εδώ, οι 

τέσσερις µεγάλες τράπεζες βρίσκονται σταθερά πάνω από το µέσο όρο του κλάδου 

για όλα τα έτη.  
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4.2.3 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM - Net Interest Margin) 

 

Η µελέτη των τραπεζικών περιθωρίων επιτοκίου αποτελεί µέχρι και σήµερα ένα 

κοµµάτι της τραπεζικής που επιδέχεται πολλή έρευνα ακόµη. ∆εδοµένης της 

σηµασίας του εισοδήµατος που προέρχεται από τόκους ως ποσοστό των συνολικών 

κερδών µιας τράπεζας, υπάρχει σηµαντικό κενό στη σύγχρονη βιβλιογραφία 

(Williams B., 2007) . 

Οι τράπεζες αποτελούν βασικό παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης, 

εφόσον η ροή χρηµατοδότησης µεταξύ δανειστών και δανειζόµενων είναι 

καθοριστική για την µεγέθυνση της οικονοµικής δραστηριότητας. Εποµένως, η 

κατανόηση των παραγόντων εκείνων που διαµορφώνουν το καθαρό περιθώριο 

επιτοκίου είναι σηµαντική για όλους όσους εµπλέκονται στο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα (Williams B., 2007). 

Κάποιες από τις σηµαντικότερες µεταβλητές που αξιολογούνται για τη 

διαµόρφωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου των τραπεζών, σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία, είναι 1) το µερίδιο αγοράς που κατέχει µία τράπεζα, 2) το λειτουργικό 

κόστος, 3) ο βαθµός αποφυγής διοικητικού κινδύνου (managerial risk aversion), 4) η 

µεταβλητότητα των επιτοκίων, 5) ο πιστωτικός κίνδυνος, 6) η αλληλεπίδραση µεταξύ 

κινδύνου επιτοκίου και πιστωτικού κινδύνου, 7) το µέγεθος των δραστηριοτήτων της 

τράπεζας, 8) το φορολογικό κόστος, 9) η ποιότητα/κουλτούρα της διοίκησης και 10) 

ο κίνδυνος ρευστότητας (Williams B., 2007). 

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υπολογίζεται ως ο λόγος της διαφοράς µεταξύ 

εσόδων και εξόδων τόκων προς το σύνολο των κερδοφόρων στοιχείων του 

ενεργητικού. Στα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού συµπεριλαµβάνονται κρατικά 

και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την ΕΚΤ, απαιτήσεις κατά 

πιστωτικών ιδρυµάτων, απαιτήσεις κατά πελατών, διάφορα χρεόγραφα και 

συµµετοχές. Τα έσοδα από τόκους και τα έξοδα για τόκους αντιπροσωπεύουν το 

µεγαλύτερο µέρος των λειτουργικών εσόδων και εξόδων αντίστοιχα, άρα ένα µεγάλο 

µέρος από τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων της τράπεζας προέρχεται από τους 

τόκους και εξοµοιούµενα προς αυτά έσοδα και έξοδα (Νούλας Α., 2007).  
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Στον πίνακα 4.3 υπολογίζεται το καθαρό περιθώριο επιτοκίου, όπως και οι 

µέσοι όροι αυτού, συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε τράπεζα µεµονωµένα 

διαχρονικά 

 

Πίνακας 4.3 – Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 2,80% 2,80% 2,60% 2,60% 2,70% 

EUROBANK 2,70% 2,20% 1,70% 1,40% 2,00% 

ALPHA BANK 2,60% 2,40% 2,10% 2,10% 2,30% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,40% 1,80% 1,80% 1,70% 1,93% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3,30% 2,80% 2,10% 1,90% 2,53% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3,20% 2,70% 2,40% 2,50% 2,70% 

ΤΤ 2,20% 2,30% 2,30% 1,50% 2,08% 

MARFIN 

EGNATIA 

2,70% 1,90% 1,50% 0,98% 1,77% 

ΚΥΠΡΟΥ 2,70% 2,30% Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

MILLENIUM 2,70% 2,00% 2,10% 1,60% 2,10% 

GENIKI 3,70% 3,20% 3,00% 3,30% 3,30% 

ATTICA 2,90% 2,60% 2,50% 2,20% 2,55% 

ASPIS 2,30% 1,90% 1,40% 0,66% 1,57% 

PROBANK 3,00% 3,50% 3,10% 3,00% 3,15% 

PROTONBANK 1,00% 2,00% 2,40% 1,90% 1,83% 

FBB 2,30% 1,90% 1,70% 0,71% 1,65% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2,50% 2,90% 2,40% 2,30% 2,53% 

Μ.Ο. 2,65% 2,42% 2,19% 1,90%  

 

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου, έτσι όπως µετράται από τον παραπάνω 

δείκτη, παρουσιάζει µικρές σχετικά διακυµάνσεις διαχρονικά, µε πτωτική τάση 

καθώς προχωράµε στα έτη, µε µικρότερη τιµή αυτή του 2009. Σε υψηλό επίπεδο 
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συγκριτικά µε τις υπόλοιπες τράπεζες, βρίσκεται το καθαρό περιθώριο επιτοκίου της 

Geniki Bank, της Probank, της Εθνικής Τράπεζας και της Αγροτικής Τράπεζας. 

 

4.3 ∆είκτες Αποτελεσµατικότητας και Παραγωγικότητας 
 

Η αποτελεσµατικότητα των τραπεζών είναι σηµαντική για δύο λόγους: Πρώτον, ο 

τραπεζικός τοµέας παίζει κεντρικό ρόλο επηρεάζοντας τη λειτουργία ολόκληρου του 

οικονοµικού συστήµατος διότι προσδιορίζει την κατανοµή κεφαλαίων σε 

παραγωγικές δραστηριότητες η οποία όταν γίνεται αποτελεσµατικά συµβάλλει στην 

οικονοµική πρόοδο. ∆εύτερον, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι µη 

αποτελεσµατικές τράπεζες δεν θα µπορέσουν να επιβιώσουν για µακρύ χρονικό 

διάστηµα. Κατά συνέπεια, η διοίκηση πρέπει να γνωρίζει το βαθµό 

αποτελεσµατικότητας για να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για αποτελεσµατικότερη 

παραγωγή (Νούλας Α., 2007). 

Οι παρακάτω δείκτες δείχνουν την ικανότητα της διοίκησης να ελέγχει τα 

έξοδα που δεν αφορούν τους τόκους και την παραγωγικότητα του προσωπικού. 

 

4.3.1 Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων / Σύνολο Ενεργητικού 
 

Ο δείκτης αυτός µας παρέχει πληροφόρηση για το ποσοστό στο οποίο αξιοποιούνται 

τα στοιχεία του ενεργητικού για να µετατραπούν σε λειτουργικά έσοδα. Υπολογίζεται 

διαιρώντας τα συνολικά λειτουργικά έσοδα της τράπεζας µε το σύνολο του 

ενεργητικού. 

Στον πίνακα 4.4 υπολογίζεται ο δείκτης λειτουργικών εσόδων προς το σύνολο 

του ενεργητικού, όπως και οι µέσοι όροι του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για 

κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 
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Πίνακας 4.4 – Σύνολο Λειτουργικών εσόδων / Σύνολο ενεργητικού (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 3,40% 3,60% 2,70% 2,89% 3,15% 

EUROBANK 3,30% 3,00% 2,00% 1,74% 2,51% 

ALPHA BANK 3,40% 2,90% 2,60% 2,95% 2,96% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3,20% 2,60% 1,90% 2,07% 2,44% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3,90% 3,40% 2,30% 2,35% 2,99% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3,70% 0,76% 2,60% 2,97% 2,51% 

ΤΤ 1,60% 2,20% 2,00% 2,00% 1,95% 

MARFIN 

EGNATIA 

3,40% 2,70% 1,60% 1,55% 2,31% 

ΚΥΠΡΟΥ 3,00% 2,60% 6,40% 5,58% 4,40% 

MILLENIUM 3,40% 2,90% 2,70% 2,46% 2,87% 

GENIKI 4,30% 3,80% 3,80% 3,85% 3,94% 

ATTICA 4,00% 3,70% 3,20% 2,89% 3,45% 

ASPIS 3,50% 2,90% 2,30% 0,98% 2,42% 

PROBANK 4,00% 4,00% 3,70% 4,90% 4,15% 

PROTONBANK 3,90% 3,90% 2,10% 3,96% 3,47% 

FBB 2,90% 2,60% 2,20% 1,35% 2,26% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3,50% 3,90% 3,10% 3,17% 3,42% 

Μ.Ο. 3,44% 3,03% 2,78% 2,80%  

 

 

Παρατηρείται πτωτική πορεία του δείκτη διαχρονικά, µε οριακή αύξηση το 

2009. Παρόµοια πορεία ακολουθούν και οι περισσότερες εκ των τραπεζών. Και πάλι 

µπορούµε να αναφέρουµε ως αιτία της µείωσης, για το 2008 κυρίως, τη δύσκολη 

οικονοµική κατάσταση στη χώρα και τον αντίκτυπο στο τραπεζικό σύστηµα (π.χ. 

µείωση λειτουργικών εσόδων). Αξίζει να παρατηρήσουµε τους σηµαντικά 

υψηλότερους δείκτες δύο µικρών τραπεζών όπως η Τράπεζα Κύπρου (4.40%) και η 

Probank (4.15%). 
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4.3.2 Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Απασχολουµένων 
 

Υπολογίζεται ως ο λόγος των καθαρών κερδών προς το σύνολο του απασχολουµένου 

προσωπικού. Ο δείκτης αυτός εκφράζει την παραγωγικότητα του απασχολούµενου 

προσωπικού, δείχνοντας µας τι µέρος των κερδών αναλογεί σε κάθε έναν από αυτούς.  

Στον πίνακα 4.5 υπολογίζεται ο δείκτης καθαρών κερδών προς το σύνολο των 

απασχολουµένων, όπως και οι µέσοι όροι του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για 

κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 

Ο δείκτης φαίνεται αυξηµένος το 2007 σε σχέση µε το 2006. Το 2007 ήταν 

µια χρονιά υψηλής κερδοφορίας για τις ελληνικές τράπεζες(εξαιρουµένων της 

Εµπορικής και της Γενικής τράπεζας που έκλεισαν µε ζηµίες), αφού τα περιθώρια 

ανάπτυξης της πελατείας ήταν ακόµη µεγάλα και τα σηµάδια της κρίσης δεν ήταν 

ακόµα ιδιαίτερα εµφανή στη χώρα µας. Από το 2008, κάποιες ακόµα τράπεζες 

έκλεισαν µε ζηµίες, ενώ οι υπόλοιπες µε προφανώς µειωµένα κέρδη, γεγονός που 

επηρέασε δυσµενώς τον δείκτη, καθιστώντας τον αρνητικό. Το 2009, η µείωση αυτή 

έγινε περισσότερο ορατή, αφού τα οικονοµικά στοιχεία ήταν χειρότερα, λόγω και των 

µεγαλύτερων προβλέψεων για επισφάλειες που έγραφαν οι τράπεζες, και οι οποίες 

µείωσαν κι άλλο τα καθαρά κέρδη. Σηµειώνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε την 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το απασχολούµενο προσωπικό επίσης ήταν λιγότερο σε 

σχέση µε το 2008. 
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Πίνακας 4.5 -  Καθαρά κέρδη / Σύνολο απασχολουµένων (σε €χιλ.) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 45,02 63,84 36,49 17,95 40,82 

EUROBANK 65,89 96,30 30,73 0,04 48,24 

ALPHA BANK 73,99 65,66 44,22 66,14 62,50 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74,38 86,76 22,11 28,90 53,04 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ -37,94 -8,18 -88,82 -112,68 -61,91 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 29,00 36,39 2,37 -59,32 2,11 

ΤΤ 107,48 33,37 1,71 8,26 37,70 

MARFIN 

EGNATIA 

5,63 23,60 0,44 -4,65 6,26 

ΚΥΠΡΟΥ 17,80 21,04 Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

19,42 

MILLENIUM 12,09 15,57 9,98 5,40 10,76 

GENIKI -37,31 -20,87 -18,22 -59,86 -34,06 

ATTICA 1,80 18,04 8,99 8,24 9,27 

ASPIS 11,57 3,02 -52,54 -88,04 -31,50 

PROBANK 21,43 20,97 19,61 18,73 20,19 

PROTONBANK 60,69 87,43 -99,31 19,99 17,20 

FBB 18,21 25,80 0,33 -96,12 -12,95 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 97,94 Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μ.Ο. 33,39 35,55 -5,46 -16,47  

 

 

4.3.3 Χορηγήσεις / Σύνολο Απασχολουµένων 
 

Υπολογίζεται ως ο λόγος των χορηγήσεων προς πελάτες προς το σύνολο του 

απασχολούµενου προσωπικού. Ο δείκτης αυτός ανήκει επίσης στους δείκτες που 

µετρούν την παραγωγικότητα του προσωπικού και µας δείχνει το µέρος των 
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χορηγήσεων προς τους πελάτες που αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα ανθρωπίνου 

δυναµικού. 

Στον πίνακα 4.6 υπολογίζεται ο δείκτης των χορηγήσεων προς το σύνολο των 

απασχολουµένων, όπως και οι µέσοι όροι του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για 

κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 

 

Πίνακας 4.6 – Χορηγήσεις / Σύνολο απασχολουµένων (σε €χιλ.)  

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 2.526,63 2.761,81 4.239,02 4.637,76 3.541,31 

EUROBANK 4.187,40 4.838,85 5.673,18 5.548,00 5.061,86 

ALPHA BANK 4.159,94 5.067,22 5.582,07 5.574,02 5.095,81 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4.096,40 3.839,42 6.542,13 6.188,44 5.166,60 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2.576,56 3.093,41 4.014,47 4.055,18 3.434,91 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 2.447,80 2.904,64 3.591,87 3.411,43 3.088,94 

ΤΤ 3.761,00 4.626,35 4.088,72 3.270,27 3.936,59 

MARFIN 

EGNATIA 

1.918,20 3.449,52 4.467,90 4.688,43 3.631,01 

ΚΥΠΡΟΥ 2.052,20 2.241,77 2.652,16 2.429,92 2.344,01 

MILLENIUM 2.400,45 2.889,41 3.184,48 3.417,89 2.973,06 

GENIKI 1.382,48 1.702,11 2.325,51 2.286,62 1.924,18 

ATTICA 1.914,90 2.613,15 2.972,62 3.458,94 2.739,90 

ASPIS 1.686,20 2.049,33 1.980,38 1.838,95 1.888,72 

PROBANK 1.593,73 1.892,61 2.383,43 2.426,75 2.074,13 

PROTONBANK 1.760,85 5.916,11 2.090,72 2.282,15 3.012,46 

FBB 4.141,65 4.631,87 1.471,26 5.580,17 3.956,24 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4.500,56 Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μ.Ο. 2.771,00 3.407,35 3.578,75 3.818,43  
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Ο δείκτης αυτός φαίνεται διαρκώς αυξανόµενος διαχρονικά, αφού το σύνολο 

των χορηγήσεων αυξάνεται επίσης διαχρονικά. Ακόµα και το 2009, οπότε και η 

αύξηση των χορηγήσεων είναι οριακή, ο δείκτης παρουσιάζει αύξηση λόγω του 

µειωµένου προσωπικού των τραπεζών, οι οποίες είχαν περιορίσει τις προσλήψεις 

νέου προσωπικού λόγω της κρίσης. Σηµαντικά αυξηµένη παραγωγικότητα, σε σχέση 

µε το µέσο όρο του κλάδου, έτσι όπως µετράται από τον δείκτη, παρατηρούµε για τις 

τρεις µεγάλες ιδιωτικές τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς). 

 

4.3.4 Καταθέσεις / Σύνολο Απασχολουµένων 
 

Υπολογίζεται ως ο λόγος των καταθέσεων από πελάτες προς το σύνολο του 

απασχολούµενου προσωπικού και εκφράζει την παραγωγικότητα του προσωπικού 

στο κοµµάτι των καταθέσεων, τι µέρος των καταθέσεων που τηρούνται στην τράπεζα 

από πελάτες δηλαδή, αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα ανθρωπίνου δυναµικού. 

Στον πίνακα 4.7 υπολογίζεται ο δείκτης των καταθέσεων προς το σύνολο των 

απασχολουµένων, όπως και οι µέσοι όροι του δείκτη,  συνολικά ανά έτος αλλά και 

για κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 

Αυξανόµενος είναι ο δείκτης διαχρονικά, µε εξαίρεση µία πτώση το 2008. Η 

µείωση αυτή δεν οφείλεται σε µείωση των καταθέσεων σαν απόλυτο µέγεθος, αφού 

οι καταθέσεις φαίνεται να αυξάνονται διαχρονικά, αλλά πιθανόν σε όχι τόσο µεγάλη 

αύξηση των καταθέσεων σε σχέση µε την αύξηση του προσωπικού. Βέβαια, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι το 2008 ξεκίνησε για τις ελληνικές τράπεζες µία δύσκολη περίοδος 

λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τάσης φυγής των καταθέσεων λόγω της 

παραφιλολογίας και των προσδοκιών πτώχευσης που κάποιοι φορείς καλλιεργούσαν. 

Το 2009 ο δείκτης οµαλοποιείται, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2007. Ιδιαίτερα 

υψηλός είναι ο δείκτης του ΤΤ, ακολουθεί ο δείκτης της Eurobank. 
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Πίνακας 4.7 – Καταθέσεις / Σύνολο απασχολουµένων (σε €χιλ) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 3.437,57 3.438,24 4.276,46 4.633,89 3.946,54 

EUROBANK 4.212,40 5.060,29 5.789,97 6.048,72 5.277,85 

ALPHA BANK 3.001,25 3.352,71 4.474,21 4.700,45 3.882,16 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.194,60 2.994,26 4.710,74 5.095,99 3.998,90 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2.611,23 2.980,49 3.281,45 2.893,04 2.941,55 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3.269,50 3.570,70 3.597,93 3.496,12 3.483,56 

ΤΤ 8.399,00 8.568,11 6.556,39 5.232,62 7.189,03 

MARFIN 

EGNATIA 

2.035,12 3.388,50 4.146,39 3.810,39 3.345,10 

ΚΥΠΡΟΥ 3.057,50 3.092,77 3.488,07 3.873,61 3.377,99 

MILLENIUM 1.605,55 1.856,13 2.128,09 2.330,65 1.980,11 

GENIKI 1.243,27 1.425,98 1.422,81 1.521,78 1.403,46 

ATTICA 2.160,00 2.630,43 2.595,74 3.027,89 2.603,52 

ASPIS 1.980,50 2.197,38 1.989,85 1.796,90 1.991,16 

PROBANK 2.124,05 2.361,16 2.764,11 2.732,13 2.495,36 

PROTONBANK 1.938,80 6.338,31 1.657,73 2.724,57 3.164,85 

FBB 4.189,84 4.594,04 1.353,51 4.938,28 3.768,92 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 8.296,92 Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μ.Ο. 3.338,65 3.615,59 3.389,59 3.678,56  

 

 

4.4 ∆είκτες Ρευστότητας 
 

Η ρευστότητα µιας τράπεζας, και εποµένως ο βαθµός βραχυχρόνιου κινδύνου 

επιβίωσής της, αποτελεί µια από τις κύριες συνθήκες χρηµατοοικονοµικής 

λειτουργίας. Οι δείκτες ρευστότητας χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση της 

ικανότητας της τράπεζας να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της.  
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Είναι φανερό ότι κάθε χρηµατοπιστωτικός οργανισµός πρέπει να είναι σε 

θέση να εξοφλεί τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές και τους τρέχοντες λογαριασµούς 

της, να καταβάλλει µισθούς, οφειλόµενους τόκους και µερίσµατα, καθώς και 

γενικότερα να διατηρεί µια υγιή πιστοληπτική ικανότητα. Αν και µία πλήρης 

ανάλυση των συνθηκών ρευστότητας απαιτεί τη χρησιµοποίηση χρηµατοοικονοµικών 

δεδοµένων που προσδιορίζονται στα πλαίσια  των ταµειακών προϋπολογισµών και 

των καταστάσεων ταµειακών ροών, ωστόσο µια ικανοποιητική  διάγνωση των 

συνθηκών ρευστότητας  µπορεί να βασιστεί επίσης σε δείκτες που εκτιµώνται  από 

στοιχεία που περιλαµβάνονται  στους ισολογισµούς, στους λογαριασµούς 

αποτελεσµάτων χρήσης και σε άλλες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Ευθύµογλου 

Π., Λαζαρίδης Ι., 2000). 

Κίνδυνος ρευστότητας είναι ο υφιστάµενος ή µελλοντικός κίνδυνος για τα 

κέρδη και το κεφάλαιο που απορρέει από αδυναµία του οργανισµού να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του όταν αυτές καταστούν πληρωτέες χωρίς να υποστεί σηµαντικές 

ζηµίες (www.nbg.gr, 2008). Αντικατοπτρίζει την πιθανότητα οι ταµειακές εκροές να 

µην καλύπτονται επαρκώς από ταµειακές εισροές, λαµβάνοντας υπόψη µη 

αναµενόµενες καθυστερήσεις σε αποπληρωµές (term liquidity risk), ή µη 

αναµενόµενες πληρωµές (withdrawal/call risk). Ο κίνδυνος ρευστότητας 

περιλαµβάνει τον κίνδυνο µη αναµενόµενων αυξήσεων στο κόστος χρηµατοδότησης 

των περιουσιακών στοιχείων σε κατάλληλες διάρκειες και επιτόκια και τον κίνδυνο 

να µην είναι δυνατή η ρευστοποίηση θέσεων σύντοµα και µε εύλογους όρους 

(www.nbg.gr, 2008).  

Η διαχείριση κινδύνου ρευστότητας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο 

κίνδυνος ρευστότητας ενός τραπεζικού οµίλου εκτιµάται σωστά, διατηρείται σε 

αποδεκτά επίπεδα και ακόµα και σε δυσµενείς συνθήκες, ο όµιλος θα έχει πρόσβαση 

στα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της, τις 

υποχρεώσεις που καθίστανται πληρωτέες και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Για τη µέτρηση της ρευστότητας των υπό µελέτη τραπεζικών ιδρυµάτων θα 

χρησιµοποιήσουµε τους τρεις δείκτες που φαίνονται παρακάτω. 
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4.4.1 Ταµείο & ∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων / Σύνολο Ενεργητικού 

 

Σύµφωνα µε τον δείκτη αυτό, η ρευστότητα µιας τράπεζας µετράται ως ο λόγος του 

αθροίσµατος των λογαριασµών ταµείο και διαθέσιµα και απαιτήσεις κατά 

πιστωτικών ιδρυµάτων προς το σύνολο του ενεργητικού. Όπως φαίνεται και στους 

δύο επόµενους δείκτες ρευστότητας, στον αριθµητή χρησιµοποιείται σε κάθε 

περίπτωση το άθροισµα του ταµείου και διαθεσίµων συν τις απαιτήσεις κατά 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Θεωρητικά, θα µπορούσαν να προστεθούν και άλλοι 

λογαριασµοί όπως τα κρατικά αξιόγραφα, αξιόγραφα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 

και αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Χρησιµοποιούνται όµως οι δείκτες µε τη 

συγκεκριµένη µορφή για δύο λόγους, πρώτον, γιατί τα ταµειακά διαθέσιµα και οι 

απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων είναι µεγέθη άµεσα ρευστοποιήσιµα κατά το 

µεγαλύτερο µέρος τους και, δεύτερον, διότι τα διάφορα αξιόγραφα, πέραν του ότι δεν 

είναι στον ίδιο βαθµό ρευστοποιήσιµα, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε σε ποια τιµή θα 

ρευστοποιηθούν. Οπότε, για µεγαλύτερη ασφάλεια των αποτελεσµάτων ακολουθείται 

η εκδοχή του δείκτη που περιγράφηκε. 

Στον πίνακα 4.8 υπολογίζεται ο δείκτης ρευστότητας, όπως και οι µέσοι όροι 

του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 
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Πίνακας 4.8 - Ταµείο & ∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων / Σύνολο 

Ενεργητικού (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 10,70% 11,90% 8,50% 8,70% 9,95% 

EUROBANK 13,70% 26,10% 36,80% 41,60% 29,55% 

ALPHA BANK 16,40% 16,70% 15,20% 21,90% 17,55% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15,40% 15,00% 14,20% 12,60% 14,30% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 11,40% 15,50% 14,00% 14,90% 13,95% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 10,70% 8,00% 8,10% 10,50% 9,33% 

ΤΤ 7,30% 20,60% 21,40% 13,60% 15,73% 

MARFIN 

EGNATIA 

18,80% 19,90% 15,60% 17,30% 17,90% 

ΚΥΠΡΟΥ 4,70% 5,10% 32,90% 41,39% 21,02% 

MILLENIUM 19,60% 21,00% 16,70% 16,00% 18,33% 

GENIKI 7,30% 10,40% 3,50% 4,60% 6,45% 

ATTICA 16,50% 18,50% 16,50% 14,50% 16,50% 

ASPIS 21,40% 20,50% 12,90% 9,00% 15,95% 

PROBANK 33,10% 26,40% 22,00% 16,10% 24,40% 

PROTONBANK 8,20% 11,00% 4,20% 8,60% 8,00% 

FBB 13,30% 19,60% 15,40% 14,70% 15,75% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 22,10% 20,30% 15,50% 18,80% 19,18% 

Μ.Ο. 14,74% 16,85% 16,08% 16,75%  
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4.4.2 Ταµείο & ∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων / Σύνολο Καταθέσεων 

 

Σύµφωνα µε τον δείκτη αυτό, η ρευστότητα µιας τράπεζας µετράται ως ο λόγος του 

αθροίσµατος των λογαριασµών ταµείο και διαθέσιµα και απαιτήσεις κατά 

πιστωτικών ιδρυµάτων προς το σύνολο των καταθέσεων (υποχρεώσεις προ πελάτες).  

Στον πίνακα 4.9 υπολογίζεται ο δείκτης ρευστότητας, όπως και οι µέσοι όροι 

του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 

 

Πίνακας 4.9 - Ταµείο & ∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων / Σύνολο 

Καταθέσεων (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 
ΕΘΝΙΚΗ 14,70% 17,20% 12,70% 13,70% 14,58% 

EUROBANK 22,50% 45,70% 77,00% 90,70% 58,98% 

ALPHA BANK 37,60% 38,60% 30,00% 42,20% 37,10% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29,40% 33,40% 29,50% 24,10% 29,10% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 15,20% 23,40% 23,00% 27,70% 22,33% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 12,10% 9,00% 10,60% 14,80% 11,63% 

ΤΤ 8,50% 24,40% 28,40% 19,30% 20,15% 

MARFIN 25,10% 29,50% 26,20% 37,50% 29,58% 

ΚΥΠΡΟΥ 5,20% 6,30% 40,10% 47,67% 24,82% 

MILLENIUM 39,10% 43,60% 32,00% 31,20% 36,48% 

GENIKI 10,50% 16,30% 6,80% 8,40% 10,50% 

ATTICA 20,70% 24,80% 25,30% 22,30% 23,28% 

ASPIS 25,50% 25,90% 16,00% 13,50% 20,23% 

PROBANK 39,00% 29,90% 25,50% 19,90% 28,58% 

PROTONBANK 12,20% 17,50% 8,70% 17,30% 13,93% 

FBB 17,50% 25,80% 20,60% 21,80% 21,43% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 27,00% 25,40% 19,80% 23,70% 23,98% 

Μ.Ο. 21,28% 25,69% 25,42% 27,99%  
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4.4.3 Ταµείο & ∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων / Σύνολο Χορηγήσεων 

 

Σύµφωνα µε τον δείκτη αυτό, η ρευστότητα µιας τράπεζας µετράται ως ο λόγος του 

αθροίσµατος των λογαριασµών ταµείο και διαθέσιµα και απαιτήσεις κατά 

πιστωτικών ιδρυµάτων προς το σύνολο των χορηγήσεων (δάνεια και απαιτήσεις κατά 

πελατών).  

Στον πίνακα 4.10 υπολογίζεται ο δείκτης ρευστότητας, όπως και οι µέσοι όροι 

του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 

 

Πίνακας 4.10 – Ταµείο & ∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων / Σύνολο 

χορηγήσεων (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 
ΕΘΝΙΚΗ 20,10% 21,40% 12,80% 13,70% 17,00% 

EUROBANK 22,70% 47,80% 78,60% 98,90% 62,00% 

ALPHA BANK 27,10% 25,50% 24,00% 35600,00% 28,05% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 23,00% 23,80% 21,30% 19,80% 21,98% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 15,40% 22,60% 18,80% 19,80% 19,15% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 16,20% 11,10% 10,60% 15,20% 13,28% 

ΤΤ 18,90% 45,00% 45,50% 30,90% 35,08% 

MARFIN 26,70% 29,00% 24,30% 30,40% 27,60% 

ΚΥΠΡΟΥ 7,60% 8,60% 52,70% 76,00% 36,23% 

MILLENIUM 26,20% 28,00% 21,40% 21,30% 24,23% 

GENIKI 9,50% 13,60% 4,20% 5,60% 8,23% 

ATTICA 23,40% 25,00% 22,10% 19,50% 22,50% 

ASPIS 29,90% 27,70% 16,10% 13,20% 21,73% 

PROBANK 52,00% 37,40% 29,60% 22,30% 35,33% 

PROTONBANK 13,70% 18,80% 6,90% 20,70% 15,03% 

FBB 17,70% 25,60% 18,90% 19,30% 20,38% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 49,80% 41,00% 27,00% 34,90% 38,18% 

Μ.Ο. 23,52% 26,58% 25,58% 29,24%  
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Παρατηρούµε ότι, σύµφωνα και µε τους τρεις τρόπους υπολογισµού της 

ρευστότητας, έχουµε αύξηση των µεγεθών το 2007, µικρή µείωση το 2008 και στη 

συνέχεια και πάλι αύξηση των δεικτών το 2009.  

 

4.5 ∆είκτες Πιστωτικού Κινδύνου 
 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει µια επιχείρηση ή ένας 

οργανισµός να µην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις του ή ακόµα, σε µερικές 

περιπτώσεις, να µην τις εισπράξει ποτέ (www.icap.gr, 2010).  

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον τραπεζικό τοµέα προκύπτει όταν η πιστοληπτική 

ικανότητα των επιχειρήσεων και νοικοκυριών που χρηµατοδοτούν είναι χαµηλή, και 

άρα ευπρόσβλητη ακόµα και από ασήµαντες µεταβολές του οικονοµικού 

περιβάλλοντος. Έτσι, ενδεχόµενες αλλαγές στο µικροοικονοµικό ή και 

µακροοικονοµικό περιβάλλον µπορεί εύκολα να οδηγήσουν τις συγκεκριµένες 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά  σε αδυναµία αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να επηρεάσει ακόµα και την κεφαλαιακή 

επάρκεια των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, παρ’ όλες τις εγγυήσεις που 

λαµβάνουν για κάθε παρεχόµενο προϊόν χρηµατοδότησης. Ο πιστωτικός κίνδυνος 

είναι αυξηµένος στις περιπτώσεις αυτές τόσο λόγω του πλήθους των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και της διαφορετικότητας των πελατών στους οποίους 

απευθύνονται οι οργανισµοί αυτοί (www.icap.gr, 2010) . 

Για τους παραπάνω λόγους, ειδικά για τους τραπεζικούς οργανισµούς, ο 

πιστωτικός κίνδυνος θα πρέπει να µετριέται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, έτσι 

ώστε η τράπεζα να δεσµεύει τα λιγότερα δυνατά κεφάλαια για την κάλυψη 

επισφαλειών. Τα παραπάνω έχουν έγκαιρα επισηµανθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

η οποία µε την οδηγία περί κεφαλαιακής επάρκειας CAD ΙΙ, έχει αναβαθµίσει το 

σχετικό εποπτικό πλαίσιο, στο οποίο έχει εναρµονιστεί και η Τράπεζα της Ελλάδος 

(www.icap.gr, 2010). Έτσι, οι τράπεζες που θα ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές, θα 

ελέγξουν καλύτερα τις επισφάλειές τους και θα µπορέσουν να επενδύσουν 

παραγωγικότερα τα κεφάλαιά τους προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, γεγονός 

ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω των συνθηκών του έντονου ανταγωνισµού που επικρατούν 

στην αγορά. 
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Ο πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: 

� Κίνδυνος αθέτησης(default risk), ο οποίος αναφέρεται στην πιθανότητα ο 

αντισυµβαλλόµενος να αθετήσει τις υποχρεώσεις του. 

� Κίνδυνος ανοίγµατος(exposure risk), ο οποίος αναφέρεται στο ύψος του 

συνολικού ποσού που είναι εκτεθειµένο το τραπεζικό ίδρυµα στον πιστωτικό 

κίνδυνο. 

� Κίνδυνος ανάκτησης(recovery risk), ο οποίος αναφέρεται στο ποσοστό 

ικανοποίησης της τράπεζας από το συνολικό ποσό που είναι εκτεθειµένο σε 

κίνδυνο σε περίπτωση πτώχευσης του πιστούχου. 

� Κίνδυνος περιθωρίων(credit spread risk), ο οποίος µπορεί να προκύψει από τη 

µεταβολή της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου. Μια ενδεχόµενη 

υποβάθµιση συνεπάγεται οικονοµική ζηµία εξ αιτίας της µείωσης της 

λογιστικής αξίας του χρέους που οφείλεται στην αύξηση του περιθωρίου 

επιτοκίων (Νούλας Α., 2007).  
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4.5.1 Απαιτήσεις κατά Πελατών / Σύνολο Ενεργητικού 

 

Έναν από τους διαθέσιµους τρόπους υπολογισµού του πιστωτικού κινδύνου που 

παρέχεται από τη βιβλιογραφία,   αποτελεί ο δείκτης που υπολογίζεται ως ο λόγος 

των απαιτήσεων κατά πελατών προς το σύνολο του ενεργητικού. 

Στον πίνακα 4.11 που ακολουθεί, υπολογίζεται ο δείκτης πιστωτικού 

κινδύνου, όπως και οι µέσοι όροι του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε 

τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 

 

Πίνακας 4.11 – Απαιτήσεις κατά πελατών / Σύνολο Ενεργητικού (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 53,40% 55,70% 66,20% 63,70% 59,75% 

EUROBANK 60,30% 54,50% 46,80% 42,10% 50,93% 

ALPHA BANK 60,40% 65,30% 63,20% 61,60% 62,63% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 67,00% 63,20% 66,70% 63,90% 65,20% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 74,10% 68,40% 74,30% 75,10% 72,98% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 66,20% 72,00% 75,60% 69,10% 70,73% 

ΤΤ 38,90% 45,70% 45,00% 44,00% 43,40% 

MARFIN 

EGNATIA  

70,40% 68,50% 64,40% 56,80% 65,03% 

ΚΥΠΡΟΥ 60,00% 59,20% 62,30% 54,46% 75,68% 

MILLENIUM 74,90% 75,00% 77,80% 75,00% 75,68% 

GENIKI 76,50% 75,90% 83,40% 82,70% 79,63% 

ATTICA 70,50% 74,30% 74,90% 74,60% 73,58% 

ASPIS 71,60% 73,70% 80,00% 68,00% 73,33% 

PROBANK 63,60% 70,60% 74,60% 72,20% 70,25% 

PROTONBANK 60,00% 58,20% 60,40% 41,80% 55,10% 

FBB 75,20% 76,60% 81,50% 76,40% 77,43% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 44,30% 49,40% 57,40% 53,80% 51,23% 

Μ.Ο. 63,96% 65,07% 67,91% 63,25%  
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Ο δείκτης πιστωτικού κινδύνου αυξάνεται από το 2006 µέχρι και το 2008, ενώ 

εµφανίζει µείωση το 2009. Η µείωση αυτή σε κάποιες τράπεζες οφείλεται σε µείωση 

των απαιτήσεων κατά πελατών ενώ σε άλλες στην αύξηση του ενεργητικού τους. Ο 

δείκτης αυτός δεν µας επιτρέπει να βγάλουµε πολλά συµπεράσµατα, αλλά µόνο να 

αποκοµίσουµε µια γενική εικόνα του πιστωτικού κινδύνου.  Μας δείχνει τι µέρος του 

ενεργητικού αποτελούν τα δάνεια προς τους πελάτες, άρα ένα γενικό συµπέρασµα για 

τις πιθανότητες που έχει µία τράπεζα να εκτεθεί σε πιστωτικό κίνδυνο.  

Ένας από τους δείκτες που χρησιµοποιείται εναλλακτικά για τη µέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου είναι ο λόγος των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις προς 

το σύνολο των απαιτήσεων κατά πελατών. Ο δείκτης αυτός δεν µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί στη µελέτη αυτή λόγω του ότι το µέγεθος των προβλέψεων για 

επισφάλειες δεν ήταν ξεκάθαρο για όλες τις τράπεζες. Σε κάποιες περιπτώσεις 

δινόταν συνολικά µε άλλα στοιχεία αποµείωσης δανείων, όπως συναλλαγµατικές 

διαφορές, ζηµίες αποµειώσεων συµµετοχών, προβλέψεις από συγχωνεύσεις ή άλλα 

εκτός ισολογισµού στοιχείων, οπότε η ανάλυση δεν ήταν αντικειµενική σε περίπτωση 

χρησιµοποίησης του εν λόγω δείκτη. 

 

4.6 ∆είκτες Φερεγγυότητας 
 

Η παγκοσµιοποίηση της χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας, η ταχύτητα 

διακίνησης κεφαλαίων λόγω της εισαγωγής της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής 

τεχνολογίας και η µετάδοση των κρίσεων επιβάλλει τη θέσπιση ενιαίων κανόνων 

προληπτικής εποπτείας ώστε να εξασφαλίζεται η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα 

των πιστωτικών ιδρυµάτων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το πλαίσιο των κοινών 

αυτών εποπτικών κανόνων εισήχθη µε οδηγίες οι οποίες στη συνέχεια 

ενσωµατώθηκαν στις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών. Οι Οδηγίες επέβαλλαν 

τη βασική εναρµόνιση ενώ οι εθνικές αρχές έχουν την ευχέρεια α καθορίζουν τις 

λεπτοµέρειες εφαρµογής. Μία από τις παραπάνω οδηγίες κάνει λόγο για τον 

συντελεστή φερεγγυότητας.  
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4.6.1 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού  

 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας ορίζεται ως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων προς το 

σύνολο του ενεργητικού. Ο συντελεστής αυτός παρουσιάζει δύο µειονεκτήµατα: 

Πρώτον, δεν αναγνωρίζει τη συσχέτιση µεταξύ των διαφόρων στοιχείων όσον αφορά 

τον κίνδυνο, δηλαδή αγνοεί τη βασική αρχή διαφοροποίησης του κινδύνου. ∆εύτερον, 

δεν αντιµετωπίζει καθόλου τους κινδύνους αγοράς (Νούλας Α., 2007).  

Στον πίνακα 4.12 υπολογίζεται ο δείκτης φερεγγυότητας,  όπως και οι µέσοι 

όροι του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε τράπεζα µεµονωµένα 

διαχρονικά. 
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Πίνακας 4.12 – Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 9,90% 9,20% 7,60% 9,00% 8,93% 

EUROBANK 4,70% 6,90% 4,20% 5,50% 5,33% 

ALPHA BANK 5,20% 5,00% 3,60% 7,00% 5,20% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,80% 7,00% 5,20% 6,60% 6,15% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3,60% 3,10% 0,68% 4,00% 2,85% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 6,40% 6,00% 3,20% 4,20% 4,95% 

ΤΤ 7,00% 5,60% 3,60% 6,80% 5,75% 

MARFIN 

EGNATIA 

7,00% 6,00% 3,70% 4,60% 5,33% 

ΚΥΠΡΟΥ 1,00% 1,40% Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

MILLENIUM 4,70% 5,60% 5,00% 5,70% 5,25% 

GENIKI 3,40% 7,00% 4,70% 5,70% 5,20% 

ATTICA 5,00% 8,10% 7,10% 11,10% 7,83% 

ASPIS 8,70% 7,10% 5,50% 2,00% 5,83% 

PROBANK 11,00% 9,50% 8,20% 9,20% 9,48% 

PROTONBANK 25,40% 16,20% 14,00% 11,00% 16,65% 

FBB 8,00% 6,60% 8,10% 8,10% 7,70% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 5,80% 7,10% 5,90% 6,30% 6,28% 

Μ.Ο. 7,21% 6,91% 5,64% 6,68%  

 

4.6.2 Ίδια Κεφάλαια / Απαιτήσεις κατά Πελατών 

 

Μία παραλλαγή του συντελεστή φερεγγυότητας αποτελεί ο δείκτης των ιδίων 

κεφαλαίων προς το σύνολο των απαιτήσεων κατά πελατών, ο οποίος εστιάζει στον 

κίνδυνο που προέρχεται από τη χορήγηση δανείων.  
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Στον πίνακα 4.13 υπολογίζεται ο δείκτης φερεγγυότητας σε αυτή τη δεύτερη 

εκδοχή του, όπως και οι µέσοι όροι του δείκτη, συνολικά ανά έτος αλλά και για κάθε 

τράπεζα µεµονωµένα διαχρονικά. 

 

Πίνακας 4.13 - Ίδια Κεφάλαια/Απαιτήσεις κατά Πελατών (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο 

ΕΘΝΙΚΗ 19,00% 16,50% 11,50% 14,10% 15,28% 

EUROBANK 7,90% 12,60% 8,90% 13,10% 10,63% 

ALPHA BANK 8,60% 7,80% 3,20% 11,40% 7,75% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8,60% 11,00% 7,80% 10,40% 9,45% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 4,90% 4,60% 0,92% 5,30% 3,93% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 9,70% 6,20% 4,20% 6,10% 6,55% 

ΤΤ 18,10% 12,40% 7,60% 15,50% 13,40% 

MARFIN 

EGNATIA 

9,90% 8,80% 5,70% 8,10% 8,13% 

ΚΥΠΡΟΥ 1,80% 2,40% Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

Μη 

διαθέσιµο 

MILLENIUM 6,20% 7,50% 6,50% 7,60% 6,95% 

GENIKI 4,40% 9,20% 5,60% 6,90% 6,53% 

ATTICA 7,00% 10,90% 9,50% 14,90% 10,58% 

ASPIS 12,00% 9,70% 6,90% 2,30% 7,73% 

PROBANK 17,30% 13,50% 11,00% 12,80% 13,65% 

PROTONBANK 42,30% 27,90% 23,20% 26,40% 29,95% 

FBB 10,60% 8,60% 9,90% 10,70% 9,95% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 13,30% 14,40% 10,20% 11,60% 12,38% 

Μ.Ο. 11,86% 10,82% 8,29% 11,08%  
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Και στις δύο µορφές του δείκτη φερεγγυότητας παρατηρούµε πτωτική τάση 

µετά το 2006 και ως το 2008 και αύξηση το 2009. Από τους υψηλότερους δείκτες 

είναι αυτός της Εθνικής Τράπεζας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα οι δείκτες της Proton 

bank και της Probank.  

 

4.7 ∆είκτης ∆άνεια / Καταθέσεις 
 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τις χορηγήσεις (απαιτήσεις κατά πελατών) 

της κάθε τράπεζας προς τις αντίστοιχες καταθέσεις (υποχρεώσεις σε πελάτες). 

Αποτελεί έναν από τους πιο ευρέως χρησιµοποιούµενους δείκτες στη σύγχρονη 

τραπεζική, καθώς µας επιτρέπει να βγάλουµε συµπεράσµατα για το βαθµό στον οποίο 

οι καταθέσεις που κατέχει µια τράπεζα καλύπτουν ή όχι το ποσό των χορηγούµενων 

δανείων.  

Ξεκινώντας από το 2006, όταν ό µέσος όρος του δείκτη ήταν 92,41%, 

συµπεραίνουµε ότι εκείνη τη χρονική περίοδο για τις ελληνικές τράπεζες υπήρχαν 

κάποια περαιτέρω περιθώρια να αυξήσουν την δανειακή τους επέκταση µέσω των 

διαθεσίµων καταθέσεων. Την ίδια χρονική στιγµή, ο αντίστοιχος δείκτης της 

Ευρωζώνης προσέγγιζε το 113%. Σηµειώνεται ότι η αποταµίευση των ελληνικών 

νοικοκυριών αποτελούσε το 6% του εισοδήµατός τους, µέγεθος σηµαντικά µικρότερο 

από το 15%  του εισοδήµατος που αποταµίευαν τα νοικοκυριά της υπόλοιπης 

Ευρωζώνης (Hardouvelis G., 2006). Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασµό µε το ότι 

οι καταθέσεις αποτελούν για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα την κύρια πηγή 

χρηµατοδότησης των χορηγούµενων δανείων, φαινοµενικά αποτελούσε τροχοπέδη 

στην µελλοντική δανειακή επέκταση των τραπεζών. Ωστόσο, όπως παρατηρούµε 

στους διάγραµµα 5.1 που θα ακολουθήσει, ο δείκτης δάνεια / καταθέσεις αυξήθηκε 

το 2007 και 2008, ενώ το 2009 σηµείωσε µικρή πτώση. 
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∆είκτης ∆άνεια/Καταθέσεις
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115,00%
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∆ιάγραµµα 4.1 – ∆είκτης ∆άνεια / Καταθέσεις για τα έτη 2006 – 2009 (σε ποσοστά %) 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες, ανά έτος, µε τους δείκτες 

δανείων/καταθέσεις, καθώς και τα αντίστοιχα επιµέρους ποσά καταθέσεων και 

δανείων, για όλες τις υπό εξέταση τράπεζες, σε µια προσπάθεια να παρατηρήσουµε 

πως κινήθηκαν τα µεγέθη αυτά για τα έτη 2006-2009. 
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Πίνακας 4.14 – ∆είκτης ∆άνεια / Καταθέσεις για το έτος 2006 

2006 

 ∆άνεια (€χιλ) Καταθέσεις 

(€χιλ) 

∆άνεια/Καταθέσεις(%) 

ΕΘΝΙΚΗ 32.755.298 44.564.664 73,50% 

EUROBANK 30.183.000 30.363.000 99,41% 

ALPHA BANK 28.237.691 20.372.543 138,61% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18.728.736 14.606.019 128,23% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 16.157.612 16.375.026 98,67% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 13.624.532 18.198.205 74,87% 

ΤΤ 4.802.782 10.725.959 44,78% 

MARFIN 

EGNATIA 

2.601.090 2.759.631 94,25% 

ΚΥΠΡΟΥ 5.124.400 7.634.588 67,12% 

MILLENIUM 2.902.146 1.941.116 149,51% 

GENIKI 2.940.553 2.644.443 111,20% 

ATTICA 2.148.539 2.423.891 88,64% 

ASPIS 1.655.897 1.944.891 85,14% 

PROBANK 1.337.147 1.782.082 75,03% 

PROTONBANK 947.338 1.064.599 88,99% 

FBB 849.039 858.918 98,85% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1.674.211 3.086.455 54,24% 

ΣΥΝΟΛΟ 166.670.011 181.346.030  
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Πίνακας 4.15 - ∆είκτης ∆άνεια / Καταθέσεις για το έτος 2007 

2007 

 ∆άνεια (€χιλ) Καταθέσεις(€χιλ) ∆άνεια/Καταθέσεις(%) 

ΕΘΝΙΚΗ 39.568.570 49.259.670 80,33% 

EUROBANK 37.235.000 38.939.000 95,62% 

ALPHA BANK 35.267.874 23.334.888 151,14% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 26.762.959 19.030.022 140,64% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 18.343.942 17.674.319 103,79% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 16.849.837 20.713.674 81,35% 

ΤΤ 6.023.508 11.155.691 53,99% 

MARFIN 

EGNATIA 

8.854.923 8.698.300 101,80% 

ΚΥΠΡΟΥ 6.377.853 8.798.939 72,48% 

MILLENIUM 4.001.834 2.570.751 155,67% 

GENIKI 3.291.883 2.757.851 119,36% 

ATTICA 2.900.606 2.919.784 99,34% 

ASPIS 2.043.186 2.190.797 93,26% 

PROBANK 1.854.763 2.313.938 80,16% 

PROTONBANK 1.372.538 1.470.488 93,34% 

FBB 1.120.914 1.111.759 100,82% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2.115.867 3.409.476 62,06% 

ΣΥΝΟΛΟ 213.986.057 216.349.347  
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Πίνακας 4.16 - ∆είκτης ∆άνεια / Καταθέσεις για το έτος 2008 

2008 

 ∆άνεια (€χιλ) Καταθέσεις(€χιλ) ∆άνεια/Καταθέσεις(%) 

ΕΘΝΙΚΗ 55.798.270 56.291.053 99,12% 

EUROBANK 43.570.000 44.467.000 97,98% 

ALPHA BANK 42.189.278 33.816.094 124,76% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 33.482.618 24.109.587 138,88% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 22.019.372 17.998.744 122,34% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 20.954.943 20.990.300 99,83% 

ΤΤ 7.003.976 11.231.099 62,36% 

MARFIN 

EGNATIA 

12.206.304 11.327.928 107,75% 

ΚΥΠΡΟΥ 8.028.100 10.558.375 76,04% 

MILLENIUM 4.843.588 3.236.824 149,64% 

GENIKI 4.148.707 2.538.289 163,45% 

ATTICA 3.385.815 2.956.553 114,52% 

ASPIS 1.968.506 1.977.907 99,52% 

PROBANK 2.335.757 2.708.824 86,23% 

PROTONBANK 1.185.439 939.936 126,12% 

FBB 1.466.844 1.349.447 108,70% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4.504.589 6.147.863 73,27% 

ΣΥΝΟΛΟ 269.092.106 252.645.823  
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Πίνακας 4.17 - ∆είκτης ∆άνεια / Καταθέσεις για το έτος 2009 

2009 

 ∆άνεια(€χιλ) Καταθέσεις(€χιλ) ∆άνεια/Καταθέσεις(%) 

ΕΘΝΙΚΗ 58.129.698 58.081.167 100,08% 

EUROBANK 42.015.000 45.807.000 91,72% 

ALPHA BANK 41.810.755 35.258.048 118,58% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 31.245.446 25.729.695 121,44% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 21.111.304 15.061.149 140,17% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 22.133.349 22.682.801 97,58% 

ΤΤ 7.910.789 12.657.721 62,50% 

MARFIN 

EGNATIA 

12.907.258 10.490.000 123,04% 

ΚΥΠΡΟΥ 7.238.740 11.539.498 62,73% 

MILLENIUM 5.106.335 3.481.986 146,65% 

GENIKI 4.006.165 2.666.170 150,26% 

ATTICA 3.922.449 3.433.627 114,24% 

ASPIS 1.875.729 1.832.835 102,34% 

PROBANK 2.669.421 3.005.347 88,82% 

PROTONBANK 1.216.386 1.452.196 83,76% 

FBB 1.556.868 1.377.782 113,00% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4.464.585 6.574.132 67,91% 

ΣΥΝΟΛΟ 269.320.277 261.131.154  
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Παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουµε ότι οι καταθέσεις και 

οι χορηγήσεις στα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας µας ακολούθησαν ανοδική πορεία 

από το 2006 ως το 2009 . Ο ρυθµός αύξησής τους όµως, διαχρονικά, είχε πτωτική 

τάση. Ο ρυθµός αύξησης των δανείων από το 2006 ως το 2007 ήταν 28,38%, του 

2007-2008 ήταν 25,75% ενώ από το 2008 ως το 2009 τα δάνεια προς τους πελάτες 

αυξήθηκαν οριακά κατά 0,08%. Ο ρυθµός αύξησης των καταθέσεων για το διάστηµα 

2006-2007 ήταν 19,3%, για το 2007-2008 ήταν 16,78% και για το 2008-2009 ήταν 

3,36%. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι λογικά σύµφωνα µε την υπάρχουσα 

µακροοικονοµική κατάσταση. Από το 2008 και την έλευση της κρίσης, οι τράπεζες 

ακολούθησαν πιο συντηρητική πιστωτική πολιτική, δανείζοντας επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά µε πολύ υψηλή πιστοληπτική ικανότητα βάσει αυστηρών πλέον 

κριτηρίων, σε µια προσπάθεια µείωσης των καθυστερήσεων και επισφαλειών. Οι 

καταθέσεις αυξήθηκαν οριακά το 2009 για διάφορους λόγους. Πρώτον, η δυνατότητα 

αποταµίευσης περιορίστηκε, λόγω αύξησης της ανεργίας και οικονοµικών 

δυσχερειών. Οι επιχειρήσεις επίσης αναγκάζονταν πολλές φορές να χρησιµοποιήσουν 

αποταµιεύσεις που τηρούσαν σε λογαριασµούς όψεως προκειµένου να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, πολλοί επενδυτές τοποθέτησαν 

χρήµατα σε οµόλογα δηµοσίου λόγω υψηλών αποδόσεων ή έλλειψης εµπιστοσύνης 

στις τράπεζες. Τέλος, λόγω των διαδόσεων που κυκλοφόρησαν από τα µέσα και των 

διαρκών υποβαθµίσεων της ελληνικής οικονοµίας από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης, ένα µέρος των καταθέσεων, όχι µεγάλο ευτυχώς, τοποθετήθηκε σε 

καταθέσεις ξένων τραπεζών.  

Όσον αφορά στα µερίδια αγοράς, είναι φανερό ότι το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα διακατέχεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, καθώς οι τέσσερις 

µεγαλύτεροι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank-

Ergasias, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) κατέχουν τη µερίδα του λέοντος στο 

κοµµάτι των καταθέσεων και των δανείων. Συγκεκριµένα, κατέχουν το 65-66% 

περίπου των χορηγούµενων δανείων και το 60,3-66% των καταθέσεων κατά τη 

διάρκεια των ετών που µελετάµε. Το γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο βάσει των 

στοιχείων που µας παρέχει η Ευρωζώνη (Hardouvelis G., 2006). Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία αυτά, οι µεσαίου µεγέθους οικονοµίες, όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η 

Ελλάδα, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη µικρού αριθµού τραπεζών που τείνουν να 

κυριαρχούν στην εγχώρια αγορά. Αυτός ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης σε µικρά 
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τραπεζικά συστήµατα είναι αναπόφευκτος εάν αυτά τα τραπεζικά ιδρύµατα 

προσπαθούν να επιτύχουν ένα τέτοιο µέγεθος που να τους επιτρέπει να είναι 

ανταγωνιστικά έναντι των αντίστοιχων ξένων τραπεζών. Αντίθετα, µικρότερο βαθµό 

συγκέντρωσης συναντάµε σε χώρες όπως η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, των 

οποίων τα τραπεζικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη µεγαλύτερου 

αριθµού τραπεζών.  

Παρακάτω γίνεται γραφική απεικόνιση των παραπάνω αποτελεσµάτων ούτως 

ώστε να δοθεί καλύτερη εικόνα για την πορεία και τη συσχέτιση αυτών των µεγεθών. 

 

∆άνεια και Καταθέσεις 2006
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∆ιάγραµµα 4.2 – ∆άνεια και Καταθέσεις 2006 (σε €χιλ) 

 

 

∆άνεια και Καταθέσεις 2007
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∆ιάγραµµα 4.3 – ∆άνεια και Καταθέσεις 2007 (σε €χιλ) 
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∆άνεια και Καταθέσεις 2008
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∆ιάγραµµα 4.4 – ∆άνεια και Καταθέσεις 2008 (σε €χιλ) 

 

∆άνεια και Καταθέσεις 2009
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∆ιάγραµµα 4.5 – ∆άνεια και Καταθέσεις 2009 (σε €χιλ) 
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4.8 Χορηγήσεις – Κατανοµή ∆ανείων 
 

Για κάθε τράπεζα, οι τόκοι που εισπράττει από τη χορήγηση των δανείων αποτελούν 

τη µερίδα του λέοντος στο κοµµάτι των λειτουργικών εσόδων. Εποµένως, η 

λεπτοµερέστερη ανάλυση της πορείας του δανεισµού προς τους πελάτες και η 

κατηγοριοποίησή τους κρίνεται αναγκαία.  

Για τα έτη που εξετάζουµε, και για κάθε  µία από τις τράπεζες, χωρίζουµε τις 

χορηγήσεις σε τρεις κατηγορίες : 1) καταναλωτικά – προσωπικά δάνεια προς ιδιώτες 

(συµπεριλαµβανοµένου και τις υπεραναλήψεις-overdraft) και πιστωτικές κάρτες, 2) 

στεγαστικά δάνεια και  3) επαγγελµατικά και επιχειρηµατικά δάνεια (επαγγελµατικά 

ορίζονται αυτά που απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελµατίες και µικρές 

επιχειρήσεις µέχρι ένα συγκεκριµένο τζίρο όπως τον ορίζει η κάθε τράπεζα ενώ 

επιχειρηµατικά ορίζονται τα δάνεια προς τις µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς). 

Στους παρακάτω πίνακες 4.18 – 4.21  φαίνονται αναλυτικά τα ποσά των 

χορηγήσεων ανά κατηγορία, έτσι ώστε µε την περαιτέρω επεξεργασία τους να 

είµαστε σε θέση να ορίσουµε το µερίδιο αγοράς της κάθε τράπεζας και τις 

διαχρονικές µεταβολές. 
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Πίνακας 4.181 – Ποσοτική κατηγοριοποίηση δανείων 2006 (€χιλ) 

2006 

 Καταναλωτικά 

∆άνεια / 

Πιστωτικές 

κάρτες 

Στεγαστικά 

∆άνεια 

Επαγγελµατικά/ 

Επιχειρηµατικά 

∆άνεια 

ΕΘΝΙΚΗ 4.820.496 13.942.620 14.939.915 

EUROBANK 7.122.000 7.935.000 15.875.000 

ALPHA BANK 3.074.698 8.176.640 17.443.652 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2.313.589 4.214.628 12.513.409 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2.150.506 5.445.475 7.154.843 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 778.473 4.032.871 6.138.110 

ΤΤ** 1.358.840 3.296.538                 -                         

MARFIN 

EGNATIA*** 

763.462 310.332 1.596.498 

ΚΥΠΡΟΥ* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

MILLENIUM 604.233 1.294.367 2.935.259 

GENIKI* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ATTICA 326.155 362.580 1.512.065 

ASPIS 93.236 844.039 1.690.682 

PROBANK 141.184 134.395 108.847 

PROTONBANK 116.569 51.810 806.869 

FBB 5.333 60.766 807.142 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ΣΥΝΟΛΟ 23.668.774 50.102.061 83.522.291 

                                                 
1 *Για τις τράπεζες Κύπρου, Ελληνική και Geniki Bank δεν δίνονται αναλυτικά τα ποσά της κάθε κατηγορίας 

δανείων, άρα δεν µπορούν να συµπεριληφθούν. **Για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο δεν αναφέρονται 

επαγγελµατικά/επιχειρηµατικά δάνεια για όλα τα έτη που εξετάζουµε. *** Η Marfin-Egnatia µέχρι και το 2006 

απεικονίζει στοιχεία µόνο της Τράπεζας Εγνατία. 
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Πίνακας 4.192 – Ποσοτική κατηγοριοποίηση δανείων 2007 (€χιλ) 

2007 

 Καταναλωτικά 

∆άνεια / 

Πιστωτικές 

κάρτες 

Στεγαστικά 

∆άνεια 

Επαγγελµατικά/ 

Επιχειρηµατικά 

∆άνεια 

ΕΘΝΙΚΗ 5.635.839 16.500.230 18.330.704 

EUROBANK 8.676.000 10.012.000 22.776.000 

ALPHA BANK 4.069.501 9.741.095 21.900.097 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2.962.060 5.316.653 18.801.404 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2.318.808 5.445.475 7.154.843 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1.043.479 5.079.044 6.466.343 

ΤΤ 1.862.017 4.085.826                    - 

MARFIN 

EGNATIA 

1.515.201 1.782.279 5.738.826 

ΚΥΠΡΟΥ* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

MILLENIUM 767.340 1.580.431 1.698.127 

GENIKI* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ATTICA 438.413 481.779 1.942.683 

ASPIS 110.834 957.978 982.982 

PROBANK 172.413 202.930 1.513.203 

PROTONBANK 196.242 48.341 1.093.778 

FBB 10.746 101.558 1.035.610 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ΣΥΝΟΛΟ 29.778.893 61.335.619 109.434.600 

 

 

 

 
                                                 
2 * Μη διαθέσιµα όπως και στον προηγούµενο πίνακα 



 

 

63 

Πίνακας 4.203 – Ποσοτική κατηγοριοποίηση δανείων 2008 (€χιλ) 

2008 

 Καταναλωτικά 

∆άνεια / 

Πιστωτικές 

κάρτες 

Στεγαστικά 

∆άνεια 

Επαγγελµατικά/ 

Επιχειρηµατικά 

∆άνεια 

ΕΘΝΙΚΗ*** 6.667.587 18.876.793 Μη διαθέσιµο 

EUROBANK 9.463.000 12.907.000 22.384.000 

ALPHA BANK 4.922.324 11.176.529 26.615.726 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ** Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2.471.379 7.871.333 12.705.207 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1.612.049 6.137.103 7.680.836 

ΤΤ 2.078.075 4.479.838                   - 

MARFIN 

EGNATIA 

1.999.728 2.164.500 8.266.435 

ΚΥΠΡΟΥ* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

MILLENIUM 798.904 1.873.220 2.225.613 

GENIKI 1.230.639 1.162.989 2.018.636 

ATTICA 411.361 582.097 2.293.341 

ASPIS 133.322 953.955 915.765 

PROBANK 199.509 53.801 1.922.988 

PROTONBANK 164.542 40.820 935.310 

FBB 16.768 166.786 1.320.723 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ΣΥΝΟΛΟ 25.501.600 49.569.971 89.284.580 

 

                                                 
3 *Μη διαθέσιµα όπως παραπάνω. **∆ιαθέσιµα για την Τράπεζα Πειραιώς µόνο τα ενοποιηµένα στοιχεία του 

Οµίλου *** Για την Εθνική Τράπεζα, στα επαγγελµατικά/επιχειρηµατικά δάνεια συµπεριλαµβάνονται και δάνεια 

προς το δηµόσιο, άρα δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη αυτό το µέγεθος. 
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Πίνακας 4.21 4– Ποσοτική κατηγοριοποίηση δανείων 2009 (€χιλ) 

2009 

 Καταναλωτικά 

∆άνεια / 

Πιστωτικές 

κάρτες 

Στεγαστικά 

∆άνεια 

Επαγγελµατικά/ 

Επιχειρηµατικά 

∆άνεια 

ΕΘΝΙΚΗ*** 7.307.675 20.664.268 Μη διαθέσιµο 

EUROBANK 8.392.000 13.497.000 21.443.000 

ALPHA BANK 5.118.919 11.212.780 25.785.004 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ** Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2.386.743 7.713.877 12.563.820 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1.971.954 6.752.280 8.606.014 

ΤΤ 1.907.117 4.615.486                   - 

MARFIN 

EGNATIA 

1.955.084 2.458.941 8.815.735 

ΚΥΠΡΟΥ* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

MILLENIUM 714.643 2.012.756 2.451.744 

GENIKI 1.147.559 1.120.197 2.135.483 

ATTICA 380.888 609.597 2.769.164 

ASPIS 142.557 894.276 917.859 

PROBANK 177.000 264.246 2.310.025 

PROTONBANK 129.137 40.257 1.040.457 

FBB 23.545 190.941 1.411.389 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ* Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ΣΥΝΟΛΟ 24.447.146 51.382.634 90.249.694 

 

                                                 
4 *Μη διαθέσιµα όπως παραπάνω. **∆ιαθέσιµα για την Τράπεζα Πειραιώς µόνο τα ενοποιηµένα στοιχεία του 

Οµίλου*** Για την Εθνική Τράπεζα, στα επαγγελµατικά/επιχειρηµατικά δάνεια συµπεριλαµβάνονται και δάνεια 

προς το δηµόσιο, άρα δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη αυτό το µέγεθος. 
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Κατανοµή χορηγήσεων 2006
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∆ιάγραµµα 4.6 - Ποσοτική κατηγοριοποίηση δανείων 2006 (€χιλ) 
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∆ιάγραµµα 4.7 - Ποσοτική κατηγοριοποίηση δανείων 2007 (€χιλ) 
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Κατανοµή Χορηγήσεων 2008
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∆ιάγραµµα 4.8 - Ποσοτική κατηγοριοποίηση δανείων 2008 (€χιλ) 

 

 

 

Κατανοµή Χορηγήσεων 2009

0%
20%
40%
60%
80%

100%

E
U

R
O

B
A

N
K

A
LP

H
A

 B
A

N
K

Ε
Μ

Π
Ο

Ρ
ΙΚ

Η

Α
Γ
Ρ

Ο
Τ
ΙΚ

Η

Τ
Τ

M
A

R
F

IN
E

G
N

A
T

IA

M
IL

LE
N

IU
M

G
E

N
IK

I

A
T

T
IC

A

A
S

P
IS

P
R

O
B

A
N

K

P
R

O
T

O
N

B
A

N
K

F
B

B

επαγγελµατικά

στεγαστικά

καταναλωτικά

 

∆ιάγραµµα 4.9 - Ποσοτική κατηγοριοποίηση δανείων 2009 (€χιλ) 
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Τα αποτελέσµατα και σε αυτή την περίπτωση είναι αναµενόµενα και ανάλογα 

των µεγεθών των τραπεζών που εξετάζουµε και για τις οποίες έχουµε διαθέσιµα 

στοιχεία. Κάτι που εύκολα παρατηρεί κανείς είναι η υπεροχή της Eurobank στην 

καταναλωτική πίστη, της Εθνικής Τράπεζας στη στεγαστική πίστη και της Alpha 

Bank στην επαγγελµατική.  

Όσον αφορά την πορεία των δανείων διαχρονικά, ανά κατηγορία, τα 

αποτελέσµατα έχουν ως εξής : Η καταναλωτική πίστη παρουσίασε πιστωτική 

επέκταση 26% το 2007, επιβράδυνση -14% το 2008 και περαιτέρω επιβράδυνση 4% 

το 2009. Στη στεγαστική πίστη υπήρξε επίσης πιστωτική επέκταση το 2007 κατά 

22%, επιβράδυνση 19% το 2008 και µικρή αύξηση 4% το 2009. Η επιχειρηµατική 

πίστη κινήθηκε παροµοίως, σηµειώνοντας αύξηση στις χορηγήσεις κατά 31% το 

2007, µείωση 18% το 2008 και µια οριακή αύξηση της τάξης του 1% το 2009.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα
5 δικαιολογούνται βάσει της οικονοµικής 

κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα σε κάθε έτος αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια 

των ετών 2006-2007 η κατανάλωση αυξανόταν συνεχώς, όπως και οι λιανικές 

πωλήσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα µεγάλη πιστωτική επέκταση σε όλα τα 

είδη δανείων. Από το 2008 άρχισε να επιδρά στην πραγµατική οικονοµία η 

παγκόσµια οικονοµική κρίση, οπότε µειώθηκαν η κατανάλωση και οι επενδύσεις σε 

ακίνητα, αλλά και οι επεκτατικές κινήσεις των επιχειρηµατιών. Επιπλέον, οι τράπεζες 

ακολούθησαν µια πιο συντηρητική πιστωτική πολιτική, για να αποφύγουν τις µεγάλες 

επισφάλειες. Η καταναλωτική πίστη ήταν πιο ευάλωτη σε επισφάλειες, αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποτελούσε δανεισµό χωρίς εξασφαλίσεις, άρα δέχτηκε 

και τις µεγαλύτερες πιέσεις.  

 

4.9 Στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως 
 

Στο σηµείο αυτό, µετά από την παρουσίαση των αριθµοδεικτών και βασικών 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων του ισολογισµού των τραπεζών, κρίνεται 

σκόπιµο να γίνει αναφορά και σε κάποια από τα µεγέθη του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσεως, τα οποία είναι κρίσιµα για την κερδοφορία και 

                                                 
5 Παρατηρείται µία αντίφαση σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της υποενότητας 4.7, όπου φαίνεται τα δάνεια να 
έχουν διαρκώς αυξητική τάση για τα έτη 2006-2009, ενώ στην υποενότητα 4.8 το συµπέρασµα είναι ότι το 2008 
σε κάθε περίπτωση µειώθηκαν. Αυτό συµβαίνει διότι στην υποενότητα 4.7 πιθανόν συµπεριλαµβάνονται στα 
δάνεια και δάνεια προς το δηµόσιο ή άλλα είδη δανείων που δεν εξετάζονται στην 4.8. 
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βιωσιµότητα τους. Τα µεγέθη που θα εξεταστούν είναι τα καθαρά έσοδα από τόκους, 

τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες και τα συνολικά έσοδα των τραπεζών. 

 

4.9.1 Καθαρά Έσοδα από Τόκους 

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν συνολικά για όλες τις τράπεζες που 

εξετάζει η µελέτη σε €6.950.304 χιλ. το 2006, ενώ το 2007 ανήλθαν σε €7.913.321 

χιλ., σηµειώνοντας αύξηση κατά 13,85%. Το 2008 διαµορφώθηκαν σε €9.049.568 

σηµειώνοντας αύξηση 14,36% από τα αντίστοιχα έσοδα του 2007, ενώ το 2009 τα 

έσοδα από τόκους µειώθηκαν σε €8.807.047 χιλ.. Η µείωση σε σχέση µε το 2008 

έφτασε το -2,67%. 

 

Καθαρά έσοδα από τόκους(€χιλ)

6.950.304
7.913.321

9.049.568 8.807.047

2006 2007 2008 2009

 

∆ιάγραµµα 4.10 – Καθαρά έσοδα από τόκους για τα έτη 2006-2009 (€χιλ) 

 

4.9.2 Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες 

 

Αυξητική τάση παρουσίασαν και τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες, τα 

οποία το 2006 ήταν για το σύνολο των τραπεζών €1.337.323 χιλ. και το 2007 ήταν 

€1.499.811 χιλ., αυξήθηκαν δηλαδή κατά 12,15%. Μικρή µείωση της τάξεως του -

0,59% σηµειώθηκε το 2008, µε τα έσοδα από προµήθειες να διαµορφώνονται στα 

€1.491.002.  Περαιτέρω µείωση σηµειώθηκε το 2009 µε τα εν λόγω έσοδα να 

διαµορφώνονται στα €1.392.038 χιλ. διαγράφοντας µεταβολή -6,66%. 
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Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες(€χιλ)

1.337.323

1.499.811 1.491.002

1.392.038

2006 2007 2008 2009

 

∆ιάγραµµα 4.11 – Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες για τα έτη 2006-2009 (€χιλ) 

 

4.9.3 Συνολικά Έσοδα 

 

Στα συνολικά έσοδα των τραπεζών περιλαµβάνονται τα καθαρά έσοδα από τόκους, 

τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες, αλλά  και λοιπά λειτουργικά έσοδα όπως 

έσοδα εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου, έσοδα από µερίσµατα και 

συναλλαγµατικές διαφορές. Τα συνολικά έσοδα των υπό εξέταση τραπεζών στο 

σύνολό τους διαµορφώθηκαν για το 2006 στα €9.507.891 χιλ. ενώ το 2007 

σηµείωσαν αύξηση 7,28% και ανήλθαν στα €10.199.703 χιλ. Το 2008 

διαµορφώθηκαν €9.975.272 χιλ., µειωµένα κατά 2,2%. Το 2009 διαµορφώθηκαν στα 

€10.791.847 χιλ. παρουσιάζοντας  αύξηση της τάξεως του 8,18% σε σχέση µε το 

2008 και παρά τη δύσκολη χρηµατοοικονοµική συγκυρία. 

 

Συνολικά εσοδα(€χιλ)

9.507.891

10.199.703
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∆ιάγραµµα 4.12 – Συνολικά έσοδα για τα έτη 2006-2009 (€χιλ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

5.1 Κεφαλαιακή Επάρκεια και το Νέο Πλαίσιο Εποπτείας 

των Τραπεζών 

 

 Οι κύριοι στόχοι ενός εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες 

βασίζονται στη θεωρία δηµόσιας ρυθµιστικής πολιτικής (Public Regulation Theory) 

και ειδικότερα στη θεωρία τραπεζικής ρυθµιστικής πολιτικής (Theory of Bank 

Regulation), και επικεντρώνονται: 1) στην εξασφάλιση της σταθερότητας και την 

ευρωστία του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος, 2) στην ισότητα ως προς τις 

συνθήκες ανταγωνισµού και 3) στην ενθάρρυνση των τραπεζικών ιδρυµάτων για 

άσκηση αποτελεσµατικής διοίκησης και διαχείρισης κινδύνων (Κάρρας Κ., 2007). 

Τα τελευταία χρόνια σηµαντικές διαρθρωτικές µεταβολές συνέβαλαν στη 

δηµιουργία νέου πλαισίου χρηµατοοικονοµικών κανόνων και λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Η νοµισµατική ενοποίηση, η απελευθέρωση των 

χρηµαταγορών, οι διεθνείς τραπεζικοί κανονισµοί, οι εποπτικές αλλαγές, η ανάπτυξη 

τις τεχνολογίας, είναι µερικοί από τις παράγοντες που δηµιούργησαν τις 

προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση µιας τις ευρωπαϊκής χρηµατοοικονοµικής λογικής 

(Ζοπουνίδης Κ., Λιαδάκη Α., 2006).  

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν και οι µεταρρυθµίσεις που θα εξακολουθούν 

να υφίστανται στο άµεσο µέλλον, έχουν επιπτώσεις που εκτείνονται όχι µόνο στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αλλά στο σύνολο τις οικονοµικής δραστηριότητας. H 

επιτυχία της οµαλής οικονοµικής λειτουργίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών στους τραπεζικούς οργανισµούς, ο παραδοσιακός 

ρόλος των οποίων συνίσταται στη µεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές τις 

στις ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες, στη διαµεσολάβηση δηλαδή ανάµεσα σε 

πιστωτές και πιστούχους και στη διοχέτευση των αποταµιευτικών πόρων τις 

οικονοµίας στις επενδύσεις εκείνες µε τη µεγαλύτερη αναµενόµενη απόδοση.  
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Οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις των εποπτικών αρχών έχουν ως κεντρικό άξονα 

την ενίσχυση τις εµπιστοσύνης του κοινού κυρίως µέσα από την εξασφάλιση τις 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Σηµαντικές αδυναµίες όπως η ασύµµετρη 

πληροφόρηση και η δυνητική εκµετάλλευση των καταναλωτών, η ανάληψη 

υπέρµετρων κινδύνων από τις τράπεζες, καθώς και η πολυπλοκότητα των 

συναλλαγών, η αδιαφάνεια και ο ιδιωτικός χαρακτήρας των χρηµατοοικονοµικών 

ιδρυµάτων καθιστούν αναγκαία την τραπεζική εποπτεία (Ζοπουνίδης Κ., Λιαδάκη Α., 

2006).  

 

5.1.1 Το Σύµφωνο της Βασιλείας 

 

Το Σύµφωνο του 1988 της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια 

είχε ως κύριο στόχο τη σύγκλιση των διαφορετικών διεθνών εποπτικών καθεστώτων 

διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος. Η Επιτροπή 

δεν έχει τη µορφή µιας υπερεθνικής εποπτικής αρχής και οι αποφάσεις της δεν έχουν 

δεσµευτική νοµική ισχύ. Αντίθετα λειτουργεί συµβουλευτικά, διαµορφώνοντας 

προτάσεις για τη δηµιουργία ανταγωνιστικής ισότητας µεταξύ των διεθνών 

πιστωτικών ιδρυµάτων και την πρόληψη γενικευµένων κρίσεων, οι οποίες 

υιοθετήθηκαν και από χώρες µη µέλη της Επιτροπής. Οι κανόνες του Συµφώνου 

(Βασιλεία Ι) αντικείµενο αναφοράς είχαν την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας 

των τραπεζών εισάγοντας ένα σύστηµα µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου του 

σταθµισµένου ενεργητικού και ορίζοντας ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

ίσο µε 8% (Ζοπουνίδης Κ., Λιαδάκη Α., 2006).  

Σηµαντικές αδυναµίες του Συµφώνου τις Βασιλείας Ι, όπως ο καθορισµός των 

συντελεστών στάθµισης ανεξάρτητα από το µέγεθος του πιστωτικού ιδρύµατος, ο 

αυθαίρετος καθορισµός του ποσοστού κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά και η µη 

αξιολόγηση κινδύνων όπως ο λειτουργικός, συναλλαγµατικός, νοµικός, κ.ά. 

οδήγησαν στην αναθεώρησή του και στην εισαγωγή ενός νέου πλαισίου για την 

κεφαλαιακή επάρκεια, έτσι ώστε να υπάρξει σωστότερη αντιστοιχία ανάµεσα στον 

κίνδυνο και στη διακράτηση κεφαλαίου. 

 Το πρώτο κείµενο αναθεώρησης δηµοσιοποιείται τον Ιούνιο του 1999, ενώ οι 

νέες προτάσεις λαµβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και 

την πολυπλοκότητα της τραπεζικής διαχείρισης. Το τελικό κείµενο του νέου 
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Συµφώνου, γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ, επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο πλαίσιο 

πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.  

Εκφράζεται πλέον η ανάγκη να µοντελοποιηθεί ο κίνδυνος όχι κάθε δανείου 

χωριστά, αλλά των χαρτοφυλακίων των καταναλωτικών δανείων, αλλαγή η οποία 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δανειστές δεν θέλουν απλά να προβλέπουν τον 

κίνδυνο, αλλά κυρίως να βελτιστοποιήσουν τις αποφάσεις που σχετίζονται µε τις 

πελάτες τους (Ζοπουνίδης Κ., Λιαδάκη Α., 2006) . 

 

5.1.2 Η Βασιλεία ΙΙ  

 

Τα κείµενα τις Βασιλείας ΙΙ στηρίζονται σε τρεις θεµατικές ενότητες, σε τρεις 

Πυλώνες (Ζοπουνίδης Κ., Λιαδάκη Α., 2006). Ο πρώτος Πυλώνας αναφέρεται στην 

αλλαγή του υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

αναλαµβανόµενου κινδύνου, ενώ για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για διακράτηση 

κεφαλαίου για το λειτουργικό κίνδυνο, για τον κίνδυνο επιτοκίων στο επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο και το συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

Ο δεύτερος Πυλώνας τις Βασιλείας ΙΙ αναφέρεται στην καθιέρωση των 

διαδικασιών για τον έλεγχο της κεφαλαιακής επάρκειας. Οι εποπτικές αρχές θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει τουλάχιστον τα ελάχιστα 

κεφάλαια που απαιτούνται για τη διαχείριση κινδύνων, ενώ θα πρέπει να ελέγχουν τις 

στρατηγικές που αναπτύσσουν καθώς και αν συµµορφώνονται µε τους κανόνες και 

τις διαδικασίες υπολογισµού των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.  

Τέλος, ο τρίτος Πυλώνας αφορά την πειθαρχία τις αγοράς και το γεγονός ότι 

οι τράπεζες θα πρέπει να δηµοσιοποιούν χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, έτσι ώστε 

να µπορούν οι επενδυτές να έχουν µια όσο γίνεται περισσότερο ολοκληρωµένη 

εικόνα τις κεφαλαιακής επάρκειας και των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 

 

5.1.3 Ορισµός των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Η οδηγία ιδίων κεφαλαίων ορίζει ως υποχρεωτικά εποπτικά ίδια κεφάλαια για τον 

υπολογισµό του δείκτη τις κεφαλαιακής επάρκειας, το άθροισµα ορισµένων 

στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Τier I capital) και των συµπληρωµατικών 
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ιδίων κεφαλαίων (Tier II capital). Ο ορισµός είναι αυστηρότερος από το να λάβει 

κάποιος υπόψη του το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τον 

δυναµικό κορµό τις τράπεζας, ο οποίος είναι τα άµεσα διαθέσιµα ίδια κεφάλαια που 

καλύπτουν τρέχουσες ή πιθανές ζηµιές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές αφορούν 

στην εναρµόνιση του κανονιστικού ορισµού της κεφαλαιακής επάρκειας, βασισµένου 

στη στάθµιση του κινδύνου ενεργητικού και στην καθιέρωση ενιαίου δείκτη περί 

κεφαλαιακής επάρκειας (Νιφόρος Θ., 2006). Οι κατευθυντήριες γραµµές της 

Επιτροπής της Βασιλείας απαιτούν ο λόγος των κεφαλαίων προς το ενεργητικό και τα 

εκτός ισολογισµού στοιχεία να είναι τουλάχιστον 8%. Τουλάχιστον το ήµισυ των 

απαιτούµενων κεφαλαίων πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων (Tier I) και το υπόλοιπο στην κατηγορία των συµπληρωµατικών ιδίων 

κεφαλαίων (Tier II). 

Στα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I) περιλαµβάνονται (Νιφόρος Θ., 2006):  

� Mετοχικό κεφάλαιο  

� Αποθεµατικά από κεφαλαιοποίηση κερδών, διαφορές υπέρ το άρτιον και 

λοιπά αποθεµατικά  

� Κέρδη εις νέον  

� Καινοτόµοι τίτλοι Τier I, ιδίως προνοµιούχες µετοχές µη σωρευτικού 

µερίσµατος  

� ∆ικαιώµατα µειοψηφίας και  

� Αρνητικές διαφορές ενοποίησης  

� Από τον υπολογισµό των βασικών κεφαλαίων (Τier I) αφαιρούνται:  

� Ο αριθµός των ιδίων µετοχών και ιδίων µετοχών Τier I  

� Οι καθαρές ζηµιές προηγούµενων ετών καθώς και οι ζηµιές του τρέχοντος 

έτους  

� Η υπεραξία τις επιχείρησης  

� Οι ενδιάµεσες µη δηµοσιευµένες καθαρές ζηµιές  

� Το 50% του σωρευτικού ελλείµµατος από τυχόν ασφαλιστικά προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών,  

� Αρνητικές διαφορές αποτίµησης (µετά φόρων) του διαθέσιµου τις πώληση 

µετοχικού χαρτοφυλακίου και  

� Οι θετικές διαφορές ενοποίησης.  
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Στα συµπληρωµατικά κεφάλαια (Τier II) περιλαµβάνονται κυρίως (Νιφόρος 

Θ., 2006):  

� Αποθεµατικά από την επανεκτίµηση της αξίας των παγίων  

� Αποθεµατικά για την κάλυψη γενικών τραπεζικών κινδύνων  

� Προνοµιούχες µετοχές σωρευτικού µερίσµατος και δάνεια µειωµένης 

εξασφάλισης µε ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών  

� Το 45% των θετικών διαφορών αποτίµησης του διαθεσίµου προς πώληση 

µετοχικού χαρτοφυλακίου και  

� Άλλα πιστωτικά µέσα αόριστης διάρκειας που προσοµοιάζουν µε ίδια 

κεφάλαια εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, τις προνοµιούχες 

µετοχές σωρευτικού µερίσµατος και υποχρεωτικώς µετατρέψιµα χρεόγραφα. 

Από το άθροισµα των βασικών (Tier I) και συµπληρωµατικών (Tier II) ιδίων 

κεφαλαίων πρέπει να αφαιρούνται:  

� Τοποθετήσεις σε µη ενοποιηµένες θυγατρικές και σε άλλα χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα για ποσό άνω του 10% των κεφαλαίων  

� Το 50% του σωρευτικού ελλείµµατος από ασφαλιστικά προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών για το προσωπικό και  

� Το άθροισµα όλων των συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, κατά το µέτρο που υπερβαίνει το 10% τις 

κεφαλαιακής βάσης του πιστωτικού ιδρύµατος 

Τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα κύρια 

ίδια κεφάλαια.  

Για την εκτίµηση τις κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές που βασίζονται στη στάθµιση κινδύνου, το κεφάλαιο µιας 

τράπεζας σχετίζεται µε το άθροισµα του κινδύνου, στον οποίο εκτίθεται µε το 

ενεργητικό τις και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία, όπως αυτό σταθµίζεται µε βάση 4 

βασικές κατηγορίες κινδύνου 0% (στοιχεία ενεργητικού τις µετρητά, απαιτήσεις σε 

κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις σε τοπικό νόµισµα), 20% (στοιχεία ενεργητικού 

τις ο δανεισµός σε Development Banks), σε 50% (στοιχεία ενεργητικού που αφορούν 

στεγαστική πίστη) και 100% (στοιχεία ενεργητικού που αφορούν καταναλωτική 
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πίστη κ.λπ.), η καθεµιά από τις οποίες αντανακλά την πιθανότητα ζηµιάς µη 

εκτέλεσης ή υπερηµερίας (Νιφόρος Θ., 2006) .  

 

5.2 Ελληνική Πραγµατικότητα – Στατιστικά Στοιχεία 

 

Στο σηµείο αυτό, και µετά την παράθεση επαρκών στοιχείων για την επεξήγηση της 

έννοιας της κεφαλαιακής επάρκειας, ακολουθούν ποσοτικά στοιχεία που αφορούν το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και συγκεκριµένα τις τράπεζες των οποίων τα µεγέθη 

µελετώνται.  

Στον αµέσως επόµενο πίνακα 5.1  φαίνονται τα µεγέθη της κεφαλαιακής 

επάρκειας (σύµφωνα µε Tier I & II) των τραπεζικών ιδρυµάτων που λειτουργούν 

στην Ελλάδα, για τα έτη 2006-2009. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

δηµοσιεύονται στις ετήσιες εκθέσεις των τραπεζών, οι οποίες είναι διαθέσιµες στις 

ηλεκτρονικές τους ιστοσελίδες. 
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Πίνακας 5.1 – Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών 2006-2009 (σε ποσοστά %) 

 2006 2007 2008 2009 
 Tier I& II Tier I& II Tier I& II Tier I& II 

ΕΘΝΙΚΗ 23,10% 17,10% 16,20% Μη διαθέσιµο 

EUROBANK 9,90% 12,70% 11,10% 12,40% 

ALPHA  13,30% 11,90% 9,60% 13,20% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 13,04% 11,90% Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 9,00% 8,45% 4,10% 11,90% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 8,51% 11,63% 8,43% 9,60% 

ΤΤ 11,23% 9,89% 8,59% 17,10% 

MARFIN 11,56% 12,41% 9,85% 11,58% 

ΚΥΠΡΟΥ Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 

MILLENIU 10,60% 10,10% 9,73% 9,19% 

GENIKI 5,59% 11,64% 8,57% 9,89% 

ATTICA 8,50% 12,60% 11,40% 16,60% 

ASPIS 14,52% 17,06% 13,12% 5,94% 

PROBANK Μη διαθέσιµο 12,54% 11,20% 14,00% 

PROTON 15,99% 12,13% 9,29% 15,54% 

FBB 9,58% 8,92% 9,42% 10,00% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μη διαθέσιµο 11,90% 10,80% 14,00% 

Μ.Ο. 11,74% 12,05% 10,09% 12,21% 

 

Μετά την παράθεση των ποσοτικών στοιχείων για τις ελληνικές τράπεζες 

πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας 

από την 01/01/2008 εφαρµόζεται το νέο εποπτικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ) που 

ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο βάσει του νόµου 3601/2007, που τροποποιεί 

σηµαντικά τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου και εισάγει κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο. 

Σύµφωνα µε το προαναφερθέν πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, οι 

ελληνικές τράπεζες (για όσες από αυτές υπάρχουν διαθέσιµα τα στοιχεία στις ετήσιες 

εκθέσεις τους) φαίνεται να είναι κεφαλαιακά επαρκείς για τα έτη 2006-2009, αφού 

πληρούν τα κριτήρια για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 
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 Εντύπωση προκαλεί µόνο ο δείκτης της Aspis Bank, ο οποίος είναι 5,94%, 

χαµηλότερος από το 8%. Σύµφωνα µε στοιχεία που είναι διαθέσιµα στην ετήσια 

έκθεση της τράπεζας, η διοίκηση είχε συζητήσει µε την Τράπεζα της Ελλάδος το 

γεγονός αυτό και συµφώνησε να λάβει µέτρα προς αύξηση του δείκτη. Το 

σηµαντικότερο από τα µέτρα αυτά ήταν η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου €76,9 εκατ. 

που αναµενόταν να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2010 µε την είσοδο 

στο µετοχικό κεφάλαιο στρατηγικού επενδυτή. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς 

ολοκλήρωσης της εν λόγω αύξησης η Τράπεζα της Ελλάδος είχε διευκρινίσει ότι, σε 

περίπτωση που αυτό κρινόταν απαραίτητο, θα λάµβανε άλλα µέτρα για τη 

διασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών της τράπεζας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Ο σκοπός της µελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση του τραπεζικού τοµέα στην Ελλάδα 

έτσι ώστε να µπορεί στη συνέχεια να πραγµατοποιηθεί συγκριτική ανάλυση των 

µεγεθών του διαχρονικά αλλά και για κάθε µία τράπεζα ξεχωριστά. 

Αρχικά έγινε µια παρουσίαση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος µε 

στόχο την κατανόηση των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του κλάδου. 

Ακολούθησε η διαδικασία αξιολόγησης του τραπεζικού τοµέα. Χρειάστηκε να γίνει 

συλλογή των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 17 τραπεζών που εξετάστηκαν 

για τα έτη 2006-2009. Η αξιολόγηση έγινε µε τη χρήση κρίσιµων αριθµοδεικτών που 

χρησιµοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.  

Ο τραπεζικός τοµέας αποτελεί κινητήριο µοχλό για κάθε ανεπτυγµένη 

οικονοµία. Κύριο συµπέρασµα της εργασίας είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες 

απεικονίζουν πιστά την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Εύκολα παρατηρεί κανείς 

ότι, σύµφωνα µε αποτελέσµατα, τα έτη 2006 και 2007 ήταν πολύ πιο αποδοτικά από 

τα δύο επόµενα, καθώς τα έτη αυτά η οικονοµία έτρεχε µε γρηγορότερους ρυθµούς, 

επηρεάζοντας θετικά όλους τους παράγοντες που διαµορφώνουν την οικονοµική 

κατάσταση µιας χώρας, και επακολούθως τις τραπεζικές εργασίες. Ενδεικτικό 

παράδειγµα αποτελεί ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ο οποίος αυξάνεται από 

8,81% σε 10,87% από το 2006 ως το 2007, ενώ ακολουθεί αρνητική πορεία το 2008 

και το 2009, πέφτοντας στο -5,98% και -14,87% αντίστοιχα. Παρόµοια εξέλιξη 

παρουσιάζει και ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού, ο οποίος από 0,633% το 2009 

καταλήγει στο -1,652% το 2009. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών 

τραπεζών, καθώς ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τη βιωσιµότητα µιας 

τράπεζας στο ανταγωνιστικό και ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον των 

τελευταίων ετών. Αποδείχθηκε ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τα απαιτούµενα 

κεφάλαια, έτσι όπως ορίζονται από τις κατευθυντήριες γραµµές της Βασιλείας ΙΙ, µε 

µοναδική εξαίρεση την τράπεζα Aspis για το έτος 2009. 

Το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα αποδείχθηκε ότι είναι πολύ 

συγκεντρωτικό, αφού οι τέσσερις µεγαλύτερες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, EFG 

Eurobank – Ergasias, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) κατέχουν το µεγαλύτερο 
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µερίδιο αγοράς, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το γεγονός ότι κατέχουν διαχρονικά 

το 65%-68% των δανείων και το 60%-66% των καταθέσεων. Οι δείκτες τους 

βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις πάνω από το µέσο όρο του κλάδου. 

Ενδιαφέρον, όµως, παρουσιάζουν και τα µεγέθη κάποιων µικρότερων τραπεζών που 

κατατάσσονται, απροσδόκητα, σε πολύ υψηλές θέσεις. 

Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξετάζεται, η παγκόσµια 

οικονοµία, άρα και η ελληνική, κλυδωνίστηκε από την οικονοµική κρίση. Η κρίση 

αυτή ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων το καλοκαίρι του 2007 και στη 

συνέχεια µετατράπηκε σε κρίση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 

επηρεάζοντας την πραγµατική οικονοµία µε γρήγορους ρυθµούς. Σύµφωνα µε τους 

αναλυτές, οι βασικές κατηγορίες παραγόντων που θεωρούνται ότι συνέβαλαν στη 

δηµιουργία της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008 είναι οι παγκόσµιες 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες, η υπερβολική πιστωτική επέκταση και µόχλευση, η 

ασυµµετρική πληροφόρηση και η ελλιπής εποπτεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα διατήρησε από τους χαµηλότερους βαθµούς µόχλευσης 

στην Ευρώπη και χαµηλή εξάρτηση από τις κεφαλαιαγορές για άντληση 

ρευστότητας, µε σχέση δανείων προς καταθέσεις µικρότερη του 110%, όπως φαίνεται 

και στην ανάλυση που προηγήθηκε. 

Σήµερα η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική 

συγκυρία. Η κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας εξασφαλίζεται από τον 

τριετή τριµερή µηχανισµό στήριξης που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σύµφωνα µε την 

Κοντονίκα (2010, σ. 20) «Το 2010 προβλέπεται ύφεση στην οικονοµία της τάξης του 

- 4% του ΑΕΠ, ενώ αναµένεται µια σχετική βελτίωση στο - 2,6% το 2011, µε την 

προϋπόθεση βέβαια ότι τα µέτρα που λαµβάνει η ελληνική κυβέρνηση θα έχουν 

αποδώσει. Η ανάκαµψη εκτιµάται ότι θα αρχίσει να φαίνεται από το 2011 και µετά».  

Το ερώτηµα που γεννάται στο σηµείο αυτό, και λαµβάνοντας υπόψη την 

πολυπλοκότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αφορά το ρόλο θα 

διαδραµατίσουν οι τράπεζες, αν θα επιβιώσουν στη µορφή που βρίσκονται τώρα ή 

µέσω συγχωνεύσεων, αν τελικά θα µπορέσουν να τροφοδοτήσουν την πραγµατική 

οικονοµία. Όπως φαίνεται και από την ανάλυση, ο δανεισµός προς νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις δέχτηκε πιέσεις από το 2008 και µετά, λόγω αυξηµένων ζηµιών από 

επισφάλειες στα υφιστάµενα δάνεια. Η οικονοµικές συνθήκες απαιτούν τώρα 

υψηλότερα ποσοστά ρευστότητας, ισχυρότερη κεφαλαιακή επάρκεια και περισσότερο 
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υγιή δανειακά χαρτοφυλάκια. Στο πλαίσιο αυτό, πολλή συζήτηση γίνεται για 

συγχωνεύσεις µεταξύ τραπεζών, µε στόχο τη δηµιουργία µεγαλύτερων οµίλων και 

την επίτευξη συνεργιών. 

Κατά τη διεξαγωγή της µελέτης υπήρξαν διάφοροι περιορισµοί, για τους 

οποίους έγινε προσπάθεια να εξοµαλυνθούν, ούτως ώστε τα αποτελέσµατα να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειµενικά. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς τους 

περιορισµούς ήταν η ελλιπής πληροφόρηση για ορισµένες τράπεζες, καθώς και ο 

διαφορετικός τρόπος παρουσίασης σε µεγέθη της κατάστασης αποτελεσµάτων 

χρήσεως και του ισολογισµού. Περιορισµό αποτέλεσε και το γεγονός ότι η έκταση 

της εργασίας έπρεπε να βρίσκεται εντός κάποιων συγκεκριµένων ορίων.  

Το αντικείµενο µελέτης της εργασίας είναι ευρύτατο και µπορεί να 

συµπεριλάβει πολλές ακόµα παραµέτρους που δεν εξετάστηκαν. Χρήσιµα 

συµπεράσµατα για τις ελληνικές  θα βγάζαµε και από τη λεπτοµερέστερη ανάλυση 

κινδύνων όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αγοράς και ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος, λαµβάνοντας υπόψη τις µεθόδους αντιστάθµισης που χρησιµοποιεί η κάθε 

µία. Επιπλέον, πιθανή επέκταση της εργασίας θα αποτελούσε η παρουσίαση της 

πορείας των µετοχών των υπό µελέτη τραπεζών στο χρηµατιστήριο κατά τη διάρκεια 

των ετών 2006-2009 και ο τρόπος µε τον οποίο η πορεία αυτή επηρέασε όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Τέλος, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούµε πως θα εξελιχθούν οι 

δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία, και άρα πως θα επηρεαστεί το 

τραπεζικό σύστηµα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, κάτω από την επίβλεψη 

των φορέων του µηχανισµού στήριξης, µε στόχο τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και 

τη διαχείριση του χρέους. 
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