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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

       Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά  ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ χζηεκα, 

αλαδεηθλχεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαη πξνζπαζεί, κέζα απφ ηα πιαίζηα 

ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, λα ππνγξακκίζεη ηηο επηπηψζεηο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο κειέηεο σζηφζν είλαη ε εμέηαζε ησλ κεηνρψλ 

ησλ ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ε εχξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ππνδεηγκάησλ πξφβιεςεο κέζσ ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ησλ 

ρξνλνινγηθψλ δεδνκέλσλ  θαη, ζπγθεθξηκέλα, ησλ νινθιεξσκέλσλ 

απηνπαιηλδξνκηθψλ κνληέισλ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ (Autoregressive Integrated-  

Moving Average- ARIMA Models).  

       Ζ κειέηε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηρεηξείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ δηεζλνχο 

θαη ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ πζηήκαηνο θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξνη ζηαζκνί 

ζηελ ηζηνξία ηνπο. Παξνπζηάδεηαη  επίζεο ε δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ε δνκή ηνπ φπσο έρεη ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία. Γίλεηαη 

επίζεο κηα παξνπζίαζε ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ νδήγεζαλ ηειηθά 

ζηελ ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ηξαπεδηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ηα 

αίηηα ηεο θξίζεο θαη ν ζπζηεκηθφο ραξαθηήξαο πνπ πξνζέιαβε απηή, νη επηπηψζεηο 

ηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ην ηέινο 

ηνπ πξψηνπ κέξνπο γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ ειιεληθψλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ALPHABANK, ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ, ελψ δίλνληαη θαη ζηνηρεία γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε, ηε 

ζπγθέληξσζε θαη ηνπ βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

       ην  δεχηεξν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ (θιεηζίκαηα ηηκψλ κεηνρψλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο) γηα ηελ θάζε κία 

απφ ηηο κεηνρέο ησλ ππφ εμέηαζε ηξαπεδψλ. Δμεηάδνληαη ηα γξακκηθά ρξνλνινγηθά 

κνληέια, αλαιχνληαη ηα νινθιεξσκέλα απηνπαιηλδξνκηθά κνληέια θηλεηνχ κέζνπ 

φξνπ ελψ παξνπζηάδεηαη βήκα πξνο βήκα ε κέζνδνο Box- Jenkins. Γίλεηαη ν 
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πξνζδηνξηζκφο θαη ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ππνδείγκαηνο ARIMA ζχκθσλα 

κε ηε κέζνδν Box- Jenkins, ελψ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά θαη νη ππνινγηζκνί ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ην Akaike’s Information Criterion. Σέινο παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η  ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

       1.1 Ηζηνξηθά ζηνηρεία……………………………………………………………..7 

       1.2 Ζ εμέιημε κέζα ζην ρξφλν……………………………………………………7 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

       2.1 Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο………….9 

       2.2 Ζ δνκή ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο…………………….............11 

       2.3 Πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα……………....11 

       2.4 Κπξίεο εμειίμεηο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα…………………………13 

       2.5 Οη πγρσλεχζεηο θαη Δμαγνξέο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα………....14 

       2.6 Ο ηξαπεδηθφο αληαγσληζκφο ζηελ Δπξψπε…………………………………16 

       2.7 Ζ ειιεληθή αγνξά……………………………………………………...........17 

       2.8 Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηα Βαιθάληα…………………………………..…...19 

       2.9 Ζ πξνέιεπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ…………………..21 

       2.10 Πξνέιεπζε ησλ θεξδψλ……………………………………………………21 

       2.11 Ζ νξγαληθή θεξδνθνξία……………………………………………………23 

       2.12 Απφ πνχ επεξεάδνληαη ηα έζνδα……………………………………...……24 

       2.13 Οη πξνκήζεηεο………………………………………………………………25 

       2.14 Έλα «ζθιεξφ κάζεκα»………………………………………………..……26 

       Οη θπξηφηεξνη νηθνλνκηθνί Γείθηεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

      2.1.1 Λφγνο Γαλείσλ πξνο Καηαζέζεηο…………………………………………. 27 

      2.1.2. Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο………………………………….….…..28 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΤΓΥΡΟΝΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

      3.1 Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα……………….. 33 

      3.2 Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.... 34 



 6 

      3.3 Οη πξνθιήζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ………………………………….... 35 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

       4.1 Ζ ηξάπεδα ΑΛΦΑΜΠΑΝΚ………………………………………………....38 

       4.2 Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο……………………………………………. 40 

       4.3 Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο……………………………………………………….. 42 

 

 

5.ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ    

 

   ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ 

 

       5.1. Σα κνληέια ARIMA………………………………………………………..46 

       5.2  Σν ραξηνθπιάθην πνπ εμεηάδνπκε…………………………………….……46 

       5.3  Μεζνδνινγία……………………………………………………………….46 

       5.4 Έιεγρνο ζηαηηθφηεηαο………………………………………………………48 

       5.5 Έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο………………………………………………………49 

       5.6 Γεκηνπξγία ππνδείγκαηνο ARIMA…………………………………….…...51 

       5.7 Δπάξθεηαο Τπνδείγκαηνο – Γηαγλσζηηθνί έιεγρνη……………………….…53 

       5.9 Έιεγρνο ARCH……………………………………………………………..54 

      5.10 Έιεγρνο Πξνζαξκνγήο……………………………………………………..55 

 

Γηαγξάκκαηα 

 

Ζκεξήζηεο απνδφζεηο ηεο κεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο δηάζηεκα 2006-2011…..56 

Ζκεξήζηεο απνδφζεηο ηεο κεηνρήο ηεο ALPHABANK ζην δηάζηεκα 2006-2011…56 

Ζκεξήζηεο απνδφζεηο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δηάζηεκα 2006-2011….57 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ…………………………………………………………………58 

… 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ…………………………………………………………………….59 

 
 

 
………………………………………………………………………………….. 
 



 7 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

 

Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

 

       Ζ βαζηθή ηδηφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ κνλάδσλ, φπσο απηέο εμειίρζεθαλ απφ ηα 

ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα έσο θαη ζήκεξα, ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ρξήκαηνο απφ ηνπο 

θαηαζέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν δαλεηζκφο απηνχ ηνπ ρξήκαηνο  έλαληη θάπνηνπ ηφθνπ. 

Σα έζνδα κηαο ηξάπεδαο πξνθχπηνπλ, αλ απφ ηνλ ηφθν πνπ εηζπξάηηεη ε ηξάπεδα απφ 

ηνπο δαλεηνιήπηεο αθαηξέζνπκε ηνλ ηφθν πνπ απνδίδεη ζηνπο θαηαζέηεο. Παξάιιεια 

σζηφζν, έζνδα γηα ηελ ηξάπεδα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ παξνρή δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ φπσο π.ρ. ε κεηαηξνπή ζπλαιιάγκαηνο,  πξνκήζεηεο απφ ηελ 

δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ πιεξσκψλ, πξνκήζεηεο απφ ηελ δηελέξγεηα εηζαγσγψλ – 

εμαγσγψλ απφ επηρεηξήζεηο, απφ ηηο εθδφζεηο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ελέγγπσλ 

εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ, κεηαθνξά ρξεκάησλ θ.α.. Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

ηξάπεδεο είλαη ζα ιέγακε θπξίσο δηακεζνιαβεηηθφο. Μεζνιαβψληαο κεηαμχ 

πιενλαζκαηηθψλ θαη ειιεηκκαηηθψλ  νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

κεηαβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο κηαο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα  λα επηδξνχλ 

ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ κηαο νηθνλνκίαο  

 

 

Ζ εμέιημε κέζα ζην ρξόλν 

          Οη πξψηεο δαλεηαθέο δνζνιεςίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ ηζηνξία θαηά 

ηελ επνρή δεκηνπξγίαο ησλ πξψησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ. Οξγαληζκνί πνπ 

παξνπζηάδνπλ θνηλά ζηνηρεία κε ηηο ζχγρξνλεο ηξάπεδεο εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε 

θνξά ζηηο ηηαιηθέο πφιεηο θαηά ην Μεζαίσλα (ηέλα – Φισξεληία). Ζ εκθάληζή ηνπο 

ζπλέπεζε κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ πφιε ηεο Φισξεληίαο 
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ήηαλ ε έδξα ησλ πην εμειηγκέλσλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο απφ ην 12ν αηψλα 

ρξεκαηνδνηνχζαλ ην εκπφξην. 

      Ζ πξψηε δηεζλήο, θαη ζεσξείηαη ηέηνηα ιφγσ ηνπ φηη είρε ππνθαηαζηήκαηα ζε 

πνιιέο ρψξεο ήηαλ απηή ησλ Μεδίθσλ. Ζ νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ έρνληαο 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε επηρεηξεκαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο Φισξεληίαο, 

ηαχηηζε ηα θξαηηθά ζπκθέξνληα κε απηά ηεο ηξάπεδαο ηεο. Ζ αχμεζε ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αλαθάιπςεο ηεο Ακεξηθήο, δηφηη ν ρξπζφο, πνπ 

ππήξρε ζε αθζνλία ηελ Ακεξηθή, γηλφηαλ απνδεθηφο σο κέζν πιεξσκήο ζε θάζε 

ζεκείν φπνπ πξαγκαηνπνηνχληα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. εκαληηθή παξνπζία επίζεο 

ζην δηεζλέο ζχζηεκα πιεξσκψλ, εθηφο απφ ηνπο ηηαινχο ηξαπεδίηεο, είραλ θαη νη 

εβξαίνη έκπνξνη. Ζ νπζηαζηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

μεθίλεζε κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ηνλ 16ν αηψλα. Ζ ηάζε πξνο ηε καδηθή 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, φπσο επίζεο θαη ε κεγάιε πνηθηιία ησλ αγαζψλ 

νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία κεγάισλ επελδχζεσλ ηνπνζεηψληαο ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζην θέληξν ησλ εμειίμεσλ.1 Σα λέα απηά δεδνκέλα νδήγεζαλ θαη 

ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηφηη ε 

νηθνλνκηθή ζεσξία ζηακάηεζε λα εζηηάδεη ζηνλ «πξαγκαηηθφ» ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

θαη λα ζεσξεί ην ρξήκα σο έλα κέζν ζπλαιιαγψλ.  

      Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε κε πςεινχο θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη εθεί ππήξραλ νη 

κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο αιιά θαη κεγάιεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηξαπεδηθψλ θέληξσλ ηεο επνρήο απνηεινχλ ην 

Άνπζκπνπξγθ ηεο λφηηαο Γεξκαλίαο αιιά θαη ε Ακβέξζα ηνπ Βειγίνπ.  

 

 

 

 

 

1 Π. Ευθύμογλου και Α. Μπάλλας «Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές»,2003 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 
 

 

Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

 

     Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

πνπ έρεη επηηεπρζεί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία παξάιιεια κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηελ 

εηζαγσγή αξρψλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ηελ δηαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ νξγαληζκψλ.2 

      Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζήκεξα, ππφθεηηαη ζηηο λνκηζκαηηθέο θαη 

ζπλαιιαγκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ δηεμάγνληαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ- κειψλ απνηεινχλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

ππνθαηαζηήκαηά ηεο, πνπ ζθνπφο ηνπο είλαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζηελ Δληαία 

Δπξσπατθή Αγνξά θαη αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο παγθφζκηαο ηξαπεδηθήο. ε απηφ, 

κηα ηξάπεδα ζπκκεηέρεη ζε εκπνξηθέο αιιά θαη ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ελψ 

ηαπηφρξνλα παξέρεη θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο. Πιένλ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ 

δηαδξακαηίδεη ξφιν δηακεζνιαβεηή ζηελ αγνξά, αιιά έλαλ πην εληζρπκέλν ξφιν ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

απηφ. Ζ πεξίνδνο κέρξη θαη ην 1996 ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ, παξά ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, δηφηη 

νη ηξεηο απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο βξηζθφηαλ ππφ ηνλ πιήξε 

θξαηηθφ έιεγρν. Ζ απειεπζέξσζε ηεο πεξηφδνπ 1990-1996 είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αλαδφκεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ 

ειέγρνληαλ απφ ην θξάηνο, θαη ηαπηφρξνλα ηελ ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ. Σν 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απέθηεζε λέα δνκή, κε ηελ εκθάληζε λέσλ,  

2 «Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής χρηματοπιστωτική 

κρίση: οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις», ΟΕΕ 2010 
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αληαγσληζηηθψλ ηξαπεδψλ, θαη έλα κεγάιν θχκα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. 

Δπηπιένλ, έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε θαηαθφξπθε 

ρξεκαηηζηεξηαθή άλνδνο, ε νπνία αχμεζε θαηά πνιχ ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ. 

Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εμαγνξέο θαηείραλ ε Alpha Bank, ε EFG Eurobank θαη ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απμήζνπλ ηα κεγέζε ηνπο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο παξνπζία ζην λέν, απαηηεηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ, επξσπατθφ 

πεξηβάιινλ. 

        Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο δνκήο είλαη ε 

χπαξμε νκίισλ. Οη φκηινη απηνί δηακνξθψλνπλ έλα ζχζηεκα κεγάισλ νξγαλσκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο απνηεινχληαη απφ εηαηξίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

πιαηζηψλνπλ ηνπο κεηξηθνχο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο. Οη ζπγαηξηθέο απηέο είλαη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, αλψλπκεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο, δειαδή επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη θαη ηελ πιαηζίσζε ησλ κεηξηθψλ 

ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ κε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην βηνκεραληθφ, 

εκπνξηθφ, μελνδνρεηαθφ, ηερλνινγηθφ θιάδν ή αθφκε θαη ζηνλ θιάδν ησλ δηαλνκψλ. 

Οη επηρεηξεκαηηθνί απηνί φκηινη, ππφ ηελ εγεζία ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ, ζπγθεληξψλνπλ ζήκεξα ζνβαξή νηθνλνκηθή δχλακε, ηθαλή λα αζθεί 

επηξξνή ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ρψξαο θαη λα δηακνξθψλεη πιαίζηα πνιηηηθήο εζληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, επεξεάδνληαο ηηο επηινγέο ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ. Παξά ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γεληθά παξακέλεη αληαγσληζηηθφ, έρνληαο 

ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην βαζηθφ 

εκπφδην εηζφδνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη ηα πνιχ πςειά θεθάιαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα επνπηηθνχο ιφγνπο. 

        ε επίπεδν επξσπατθήο αγνξάο, ε ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά ζεσξείηαη ηνπηθή, 

κηθξή ζε κέγεζνο, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά πςειή θεξδνθνξία, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο εληεηλφκελνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη επίζεο γηα ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ επηηπρίεο θαη ηελ 

αλάπηπμε δηθηχνπ ηελ νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. Ο αξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ΑΣΜ έρεη απμεζεί κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ζην πιαίζην ησλ πξνζαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα δηεζλή δεδνκέλα. 

Παξάιιεια, ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζην ρψξν ηεο Ν.Α. Δπξψπεο, αιιά 

θαη ε δηεζλήο παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γεληθφηεξα πξνζδίδνπλ λέα  
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πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εκπινπηίδνληάο ην κε 

εμσζηξέθεηα, κεηαιιάμεηο, αιιά θαη θηλδχλνπο. Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίζηεθαλ θαη απφ έλα επξχ θάζκα λέσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ. 

 

 

Ζ δνκή ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

 

      Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο απνηειείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

πνπ είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, ηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο, ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο , θαη ηνπο εηδηθνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο. Σν θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ7, θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο 

ηεο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα απηά, ζην ηέινο ηνπ 2004, ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πεξηειάκβαλε: 

21 ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο (θαη κάιηζηα κε ζηαζεξά απμαλφκελν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο μέλσλ ηδξπκάησλ ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο ζχλζεζε), 

19 ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ απφ άιιεο ρψξεο- κέιε ηεο ΔΔ, 

4 ππνθαηαζηήκαηα απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ 

16 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο θαη 

2 εηδηθνχο πηζησηηθνχο κεραληζκνχο, 

o Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, ην νπνίν πιένλ πηνζεηεί πξαθηηθέο 

εκπνξηθήο ηξάπεδαο 

o Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πλνιηθά, ππήξραλ 62 ηξάπεδεο κε 3.403 

ππνθαηαζηήκαηα, αξηζκφο πνιχ 

πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο δψλεο ηνπο επξψ, θαη 59.337 εξγαδνκέλνπο, ελψ ην 

ελεξγεηηθφ ηνπο ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αληηζηνηρνχζε ζην 90% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

3 «Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής χρηματοπιστωτική 

κρίση:οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις», ΟΕΕ 2010 
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χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην 2009 ζηελ 

Διιάδα πξνζθέξνληαη ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ 462 πηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ηαμηλνκνχληαη απφ ηελ ΣηΔ σο εμήο: 

 

65 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

340 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔOΥ)8, πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο ρσξίο επί 

ηφπνπ παξνπζία ηνπο, θαη 

57 ινηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Ζ αλσηέξσ ηαμηλφκεζε θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 1, ην νπνίν πεξηέρεη θαη 

ζχγθξηζε ησλ εηψλ 2008 θαη 2009.  

 

Πηζηωηηθά ηδξύκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

 

 

       χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ην Ννέκβξην ηνπ 2009, ζηελ Διιάδα ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχζαλ 65 πηζησηηθά ηδξχκαηα (έλαληη 64 ην Μάξηην ηνπ 

2008), εθ ησλ νπνίσλ: 

35 πηζησηηθά ηδξχκαηα (απφ ηα νπνία 19 εκπνξηθέο θαη 16 ζπλεηαηξηζηηθέο 

ηξάπεδεο), κε θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, κε άδεηα θαη επνπηεία απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηα νπνία ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο (θνηλνηηθφ δηαβαηήξην) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3601/2007, 

 24 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νπνία επίζεο ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηνπ Ν. 3601/2007, θαη επνπηεχνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

5 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαζψο δελ 

ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, θαη 

1 πηζησηηθφ ίδξπκα, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, πνπ έρεη εμαηξεζεί 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3601/2007. 

       Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, θαη παξά ηελ θξίζε πνπ ηαιάληδε ην δηεζλέο 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηξία αθφκα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε 
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έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγθαηαζηάζεθαλ θαη άξρηζαλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ελψ δχν ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε 

έδξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνρψξεζαλ απφ ηελ εγρψξηα αγνξά__ 

 

Πίλαθαο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπο 

 

Κπξίεο εμειίμεηο ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

       Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαηαβιήζεθαλ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

ραξαθηεξηδφηαλ κέρξη ηφηε απφ έληνλεο ζηξεβιψζεηο θαη εγγελείο αδπλακίεο. Οη 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζην κεηαζρεκαηηζκφ 
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ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε επξσπατθή ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά είλαη:  

α) Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο ηηκέο, ηηο πνζφηεηεο θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ Πηζησηηθνχ Σνκέα.  

β) Ζ κεηαβνιή ηνπ Πιαηζίνπ Καλφλσλ θαη επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ, κε ηελ 

απνξξχζκηζε βαζηθψλ πηπρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

γ) Ζ ελίζρπζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε επίηεπμε 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, κε ηελ εκθάληζε θαη δηαηήξεζε ρακειψλ 

επηηνθίσλ, ηφζν ζε νλνκαζηηθνχο φζν θαη ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο.  

δ) Ζ ηαρεία ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ε απμαλφκελε ελνπνίεζε ησλ δηεζλψλ Αγνξψλ ρξήκαηνο θαη 

Κεθαιαίνπ, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  

        Απηέο νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο κεηακφξθσζαλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, 

δηακφξθσζαλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Διιάδα, ελψ επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ επηπέδνπ Αληαγσληζκνχ ηεο 

ειιεληθήο ηξαπεδηθήο Αγνξάο δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε ζηα ειιεληθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, γηα παξνρή αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζπγθξηλφκελσλ κε ηα 

αληίζηνηρα επξσπατθά (πεξηζζφηεξν θαη φρη κε ηα ακεξηθάληθα ηδξχκαηα). Έηζη 

ινηπφλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90,  νη κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

πξνρψξεζαλ ζε εθζπγρξνληζκφ ηφζν ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (ππνινγηζηψλ, 

ινγηζκηθνχ θιπ.) φζν θαη ζηελ εθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, 

ελαξκνληζκέλσλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηα αληίζηνηρα ξπζκηζηηθά πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Οη πγρωλεύζεηο θαη Δμαγνξέο ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

      Καηά ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ε δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο έρεη κεηαβιεζεί ξηδηθά, αθελφο ιφγσ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη αθεηέξνπ ιφγσλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ15. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο 

είλαη κηα παιηά πξαθηηθή πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο έληνλα 
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απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ηξαπεδψλ μεθίλεζαλ ζηα θξάηε-κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ελψ ζπλερίζηεθαλ κε 

κεγαιχηεξε έληαζε ηε δεθαεηία ηνπ ’90. ηελ Διιάδα νη ηξάπεδεο, αλ θαη 

αθνινχζεζαλ κε ρξνληθή πζηέξεζε, απνηέιεζαλ έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο θιάδνπο 

πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ μεθίλεζε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη επηηαρχλζεθε ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1990. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο αληαπνθξίζεθαλ κε απφιπηε επηηπρία ζηελ 

πξφθιεζε απηήο ηεο απειεπζέξσζεο, ε νπνία είρε, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, σο 

απνηέιεζκα θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο Διιάδαο ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθά 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηδησηηθνπνίεζε 

έλα κεγάιν αξηζκφ ηξαπεδψλ νη νπνίεο βξίζθνληαλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν αξρίδνληαο κε 

ηηο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο. Μέζα απφ κηα ζεηξά εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, θαηά ηε  

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δεκηνπξγήζεθαλ ηζρπξνί ηξαπεδηθνί φκηινη, νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνχλ πιένλ κε φξνπο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηφρσλ ηνπο – πάληνηε βέβαηα ππφ ηνπο φξνπο 

πνπ ζέηνπλ ην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη απαηηήζεηο γηα 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ε αλάγθε δηαζθάιηζεο νκαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

– θαη ζηήξημε ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.__ Δηδηθφηεξα, ηελ πεξίνδν 

1998-2001 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 14 ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ηξαπεδψλ, 

εθ ησλ νπνίσλ νη 6 αθνξνχζαλ κηθξέο θαη κεζαίεο θξαηηθέο ηξάπεδεο πνπ 

ηδησηηθνπνηήζεθαλ. Ζ θξαηηθή ζπκκεηνρή ζηαδηαθά πεξηνξίζηεθε. Χο απνηέιεζκα 

ηεο δπλακηθήο ηνπο αλάπηπμεο, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα έηπραλ ηεο πξνζνρήο μέλσλ 

ζεζκηθψλ επελδπηψλ. Έηζη ζήκεξα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδψλ θαηέρεηαη απφ μέλνπο επελδπηέο, ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο. Οη 

μέλεο ηξάπεδεο εηζήιζαλ δπλακηθά ζην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα (Credit 

Agricole, Societe Generale θιπ.) θαη ζεεμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, φπσο ζηηο πηζησηηθέο 

θάξηεο, ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, ζηελ επελδπηηθή ηξαπεδηθή, ζηηο 

ηξαπεδναζθάιεηεο θιπ.16. 

        Σν 2006 ππήξμε κηα ρξφληα έληνλσλ δηεξγαζηψλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα: Ζ δηάζεζε 

κεηνρψλ ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο, κείσζε ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ην Γεκφζην 

(άκεζε θαη έκκεζε ζπκκεηνρή) θαηά 7,179%. Ζ εηζαγσγή ηνπ Σαρπδξνκηθνχ 

Σακηεπηεξίνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ είρε επίζεο σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ θαηά 34,84%. Ζ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο έκκεζεο ζπκκεηνρήο ησλ 
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ηακείσλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην (απφ 21,4% πξηλ ηελ αχμεζε ζην 19% κεηά ηελ 

αχμεζε). Σέινο, ε πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ Δκπνξηθή (11,01%) 

είρε σο απνηέιεζκα λα θαηέρεη ε Credit Agricole ην 71,96%. ε επίπεδν 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηα έζνδα πνπ έρνπλ απνθέξεη νη ηδησηηθνπνηήζεηο ηελ 

ηειεπηαία δηεηία ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 17,6 % ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ θαη κάιηζηα ην πξνο ηδησηηθνπνίεζε κέξνο ηεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο δελ έρεη 

αθφκα εμαληιεζεί. Ζ Διιάδα καδί κε ηε Φηλιαλδία θαη ηε Γαιιία είλαη απφ ηηο 

ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ-12 πνπ κπνξνχλ λα αλακέλνπλ κεγαιχηεξα έζνδα ζην κέιινλ 

απφ ηδησηηθνπνηήζεηο. Πξέπεη, ζην ζεκείν απηφ, λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο φηη έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά 

θαη κάιηζηα είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηα θξάηε κέιε ηεο ΟΝΔ -ζηαζκηζκέλα κε ην 

κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.__ 

 

Ο ηξαπεδηθόο αληαγωληζκόο ζηελ Δπξώπε 

     

      Ο ηξαπεδηθφο ράξηεο, φπσο είλαη ζήκεξα δηακνξθσκέλνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλν ζπγθεληξσηηζκφ4. Οη 6 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ειέγρνπλ πεξίπνπ ην 90% ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο.  Σε δεθαεηία ηνπ 90, ν επξσπατθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο παξνπζίαζε 

ζεκαληηθέο ηάζεηο ζπγθέληξσζεο. Σν θαηλφκελν εληάζεθε πξνο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο κεηαμχ κεγάισλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ πνπ ππαγνξεχζεθαλ απφ δνκηθνχο παξάγνληεο (δεκηνπξγία 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ζπλεξγηψλ κέζσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, αλαδήηεζε 

κεξηδίσλ αγνξάο, ελίζρπζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θ.ιπ.) θαη απφ 

ηελ αλάγθε γηα ελνπνηεκέλε αγνξά γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, 

αληηκεηψπηζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ επξψ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

Απνηέιεζκα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε 

θαηά 24% πεξίπνπ ζηελ Δπξσδψλε, ελψ ην κέζν κέγεζφο ηνπο απμήζεθε ζεκαληηθά. 

Σε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζε φξνπο αξηζκνχ ηξαπεδψλ 

παξνπζίαζαλ ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε 35% θαη 25% 

αληίζηνηρα. 

 

4 Ελληνική Ένωση Τραπεζών, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009» 
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       Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε όμπλζε ηνπ αληαγωληζκνύ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

δηείζδπζεο μέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζηηο εγρψξηεο αγνξέο. Αιιαγέο ζπληειέζηεθαλ 

θπξίσο κε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ πειάηε κε παξάιιειε αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη πξαθηηθψλ, πνπ ψζεζαλ ηα εγρψξηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα αλαπξνζαξκφζνπλ 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηε θηινζνθία ηνπο. 

 

       Οη ηξάπεδεο αληηιήθζεθαλ έγθαηξα φηη ν αληαγσληζκφο είλαη νξηδφληηα 

παξάκεηξνο θαη επεξεάδεη άκεζα θάζε επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν πνπ 

απηή αλήθεη. Τπνρξεψζεθαλ λα πξνβνχλ ζε ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

κέζα απφ αλαδηαξζξψζεηο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γηα ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επεξεάζηεθαλ, εθηφο 

απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο θαη απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε αξθεηψλ 

ηξαπεδψλ πνπ ειέγρνληαλ απφ ην Γεκφζην. Ο ηξαπεδηθφο ράξηεο, φπσο είλαη ζήκεξα 

δηακνξθσκέλνο θαη κεηά ηηο ηειεπηαίεο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έληνλν ζπγθεληξσηηζκφ. Οη 6 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ειέγρνπλ πεξίπνπ ην 90% 

ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο. 

 

 

 

 

Ζ ειιεληθή αγνξά 

 

 

        Με ηελ θίλεζε ζπλεξγαζίαο ηεο Marfin Bank κε ηελ Δγλαηία Σξάπεδα θαη ηε 

Λατθή Σξάπεδα αηθληδίσο νη κεγάιεο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ έλαλ αθφκε ηζρπξφ 

παίθηε πνπ δηαζέηεη ζεκαληηθή ξεπζηφηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηθαλφ λα αζθήζεη 

επηζεηηθή πνιηηηθή ζηα επηηφθηα. Οη δχν κεγάινη γαιιηθνί ηξαπεδηθνί θνινζζνί, ε 
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Credit Agricole θαη ε Societe Generale κε ηνπο εγρψξηνπο βξαρίνλεο ηνπο, ηελ 

Emporiki Bank θαη ηε Geniki Bank, θαίλνληαη απνθαζηζκέλεο λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ 

αγνξά ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο αθήλνληαο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ηνπο κεγάινπο 

Έιιελεο πειάηεο, ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ πςεινχ θηλδχλνπ. 

        Σν πςειφ κεξίδην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κεηψζεθε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ 

αξθεηέο ηξάπεδεο κε ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην αγνξάο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν. Ζ εμέιημε απηή δειψλεη φηη ν απμεκέλνο βαζκφο ζπγθέληξσζεο φρη κφλν δελ 

κείσζε ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά αληίζεηα ηνλ ελίζρπζε, δηεπξχλνληαο ην κεξίδην ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδψλ. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ελδερφκελε ζπζπείξωζε δπλάκεωλ κεηαμχ 

νξηζκέλσλ κηθξψλ ηξαπεδψλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο 

θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ηνπο, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηε βησζηκφηεηά 

ηνπο. Απηφ αλακέλεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά είηε ζε ζπγρψλεπζε ησλ 

κηθξφηεξσλ ηξαπεδψλ είηε ζε απνξξφθεζή ηνπο απφ κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο. Ήδε ε 

θίλεζε ηεο Marfin Bank πξνο ηελ Δγλαηία Σξάπεδα θαη ηε Λατθή Σξάπεδα ζπληζηά 

έλα αθφκε βήκα ζπγθέληξσζεο ζηνλ θιάδν. Αηθληδίσο νη κεγάιεο ηξάπεδεο ζα 

αληηκεησπίζνπλ έλαλ αθφκε ηζρπξφ παίθηε πνπ δηαζέηεη ζεκαληηθή ξεπζηφηεηα, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηθαλφ λα πξνβεί ζε επηζεηηθή πνιηηηθή ζηα επηηφθηα. Οη δχν κεγάινη 

γαιιηθνί ηξαπεδηθνί θνινζζνί, ε Credit Agricole θαη ε Societe Generale κε ηνπο 

εγρψξηνπο βξαρίνλεο ηνπο, ηελ Emporiki Bank θαη ηε Geniki Bank αληίζηνηρα, 

θαίλνληαη απνθαζηζκέλεο λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ αγνξά ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο 

αθήλνληαο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ηνπο κεγάινπο Έιιελεο πειάηεο, ηνπο νπνίνπο 

θαίλεηαη λα ζεσξνχλ πςεινχ θηλδχλνπ. 

 

        Παξάιιεια, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πνξεία ησλ απνθξαηηθνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έδεημε φηη ηα λέα ζρήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο παξνπζίαζαλ, αθελφο ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη αθεηέξνπ δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο ελίζρπζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά. Σα λέα ηξαπεδηθά ζρήκαηα δηεχξπλαλ ην θάζκα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξνζαξκφζηεθαλ ηερλνινγηθά ζηηο επηθξαηνχζεο δηεζλψο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη αμηνπνίεζαλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ βειηίωζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ηνπο. 
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       Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθαλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ θαη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επέθηαζή ηνπο ζηηο μέλεο αγνξέο. Γπζηπρψο, φκσο νη 

ηξαπεδηθνί φκηινη ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ απνθηήζεη αθφκε ην θξίζηκν εθείλν 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα εηζρσξήζνπλ αληαγσληζηηθά ζηηο 

αγνξέο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, παξά κφλν ζε ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, 

απνθνκίδνληαο κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηα Βαιθάληα 

 

 

       Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηα ζηξαηεγηθά πιάλα αλάπηπμεο ησλ κεγάισλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ θαηαδεηθλχνπλ φηη  ε Βαιθαληθή αληηκεησπίδεηαη σο 

έλαο λένο επηρεηξεκαηηθφο ρψξνο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. Παξάιιεια, νη δηαδηθαζίεο 

έληαμεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο απφ ην 2007 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ελδπλάκσζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ηξαπεδψλ γηα λα δψζνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

ζηνλ πεξαηηέξσ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηηο ρψξεο 

απηέο. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κεηξά κεξίδην πεξίπνπ 35% ζηελ ΠΓΓΜ, 

19% ζηε Βνπιγαξία θαη 10% ζηε Ρνπκαλία, κε ηελ ΠΓΓΜ λα θαηαηάζζεηαη απφ ηε 

Moody’s ζηηο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηνπο ζπζηεκάησλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Ζ 

Alpha Bank ζρεδηάδεη ηε ιεηηνπξγία 100 επηπιένλ θαηαζηεκάησλ ζηε ΝΑ Δπξψπε, 

ελψ ν αξηζκφο απηφο κεγεζχλεηαη πνιχ εάλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη ηα αλάινγα ζρέδηα 

ησλ ινηπψλ κεγάισλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Παξάιιεια ε 

επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζέηεη ηηο λέεο παξακέηξνπο 

κεηεμέιημεο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δπλακηθή αλέιημε ηνπ νπνίνπ 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο λα ζπλερίζεη λα 

απνιακβάλεη πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ηελ ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ηεο ΝΑ 
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Δπξψπεο, θαη θπξίσο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηα 

δεδνκέλα ηεο ΔΔ, αιιά θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ηνπο παξνπζίαο.  

 

       Ζ ηδησηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ην άλνηγκα ησλ 

αγνξψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ζηηο μέλεο επελδχζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

κεγάιε αχμεζε ηεο μέλεο ηδηνθηεζίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηέπεηηα. 

Μάιηζηα, ζηηο αξρέο ηνπ 2004, ε θξαηηθή ηδηνθηεζία ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

θπκαηλφηαλ θάησ ηνπ 15% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ζηα Γπηηθά Βαιθάληα κε 

εμαίξεζε ηε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην. 

 

     ηελ Αιβαλία, ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε θαη ζηελ ΠΓΓΜ, ε θξαηηθή ηδηνθηεζία 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κεηψζεθε κέζσ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζε μέλνπο αγνξαζηέο θαη 

ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζήκεξα θπξηαξρνχλ ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ελ 

ιφγσ αγνξψλ. εκαληηθή εμέιημε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε γεηηνληθή Αιβαλία ζηηο 

αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ππήξμε ε ηδησηηθνπνίεζε ζε μέλν νξγαληζκφ, ηεο 

Savings Bank, ηνπ κεγαιχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο πνπ 

ειέγρεη ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ. 

 

     ην Μαπξνβνύλην, ε δεκφζηα ηδηνθηεζία κεηψζεθε απφ ην 43% ην 2001 ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ειεγρφκελσλ ηδξπκάησλ ζην 23% ην 2003. Σαπηφρξνλα, ε 

παξνπζία μέλσλ επελδπηψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο απμάλεηαη ζηαζεξά ηα 

ηειεπηαία έηε, ελψ δηακνξθψζεθε ζε 36% ην 2003. Οη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζην Κόζνβν μεθίλεζαλ ζρεδφλ απφ κεδεληθή βάζε ην 2000, νπφηε θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ 5 θαηαζηήκαηα, γηα λα δηακνξθσζνχλ ζε 148 ην 2003, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιά ηελ είζνδν μέλσλ ηξαπεδψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο αιιά θαη 

ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 5 εγρψξησλ ηξαπεδψλ. 

 

      Απμαλφκελνο είλαη επίζεο θαη ν ξφινο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηε εξβία, πνπ 

απνηεινχζαλ ην 2003 ην 26% ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη 

ζηε εξβία, νη αιιαγέο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο μεθίλεζαλ κεηά ηελ πηψζε 

ηνπ ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο ην 2000 θαη αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθή ηξνρηά έλαληη 

ησλ ινηπψλ ρσξψλ ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Ζ λέα θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, κφιηο 

αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο, έζεζε ζε εθθαζάξηζε 25 ηξάπεδεο, κεηαμχ απηψλ 4 απφ 
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ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο έθιεηζαλ ηειηθά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2002, ρσξίο φκσο κεγάιεο ζπζηεκηθέο επηπηψζεηο. Βέβαηα, ην γεγνλφο απηφ εμεγείηαη 

απφ ην φηη νη ηξάπεδεο απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο ρνξεγήζεηο, ελψ δελ θαηείραλ 

θάπνηα ηδηαίηεξε ζέζε ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ ηεο ρψξαο, πνπ απνηεινχζε αθφκε 

κνλνπψιην ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, θαηάινηπν ζηε ρψξα απφ ηελ επνρή 

ηνπ θαζεζηψηνο Μηιφζεβηηο. 

 

       ε επίπεδν απνηειεζκάηωλ 2004, ηαρεία αλάπηπμε παξνπζίαζαλ νη κνλάδεο ηνπ 

Οκίινπ ΔΣΔ ζηε, κε ηα πξν θφξσλ θέξδε λα ζεκεηψλνπλ αχμεζε 32%. Σν 

ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ) ησλ ζπγαηξηθψλ 

θαη θαηαζηεκάησλ ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ ζεκείσζε ζεακαηηθή αχμεζε 45%. 

 

        Γηα ηελ Alpha Bank ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ηα θέξδε πξν θφξσλ απφ ηε ΝΑ 

Δπξψπε, ελψ ε απφδνζε ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζε 28% έλαληη 

16% ην 2003. Σν απνηέιεζκα απηφ αληαλαθιά ηελ ηζρπξή αχμεζε εξγαζηψλ, κε ηηο 

ρνξεγήζεηο λα έρνπλ απμεζεί 20%. 

 

        Δλ ησ κεηαμχ, ε ζπλεηζθνξά ησλ ζπγαηξηθψλ βαιθαληθψλ ηξαπεδψλ ζηα 

απνηειέζµαηα ηεο Eurobank δηπιαζηάζηεθε ην 2004 θαη δηακνξθψζεθε ζε 4%, µε 

ζηφρν ην 2009 νη δξαζηεξηφηεηεο ζηε ΝΑ Δπξψπε λα εηζθέξνπλ ην 20% ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε. Σα ζπλνιηθά έζνδα ην 2004 

δηαµνξθψζεθαλ ζε 1,5 δηζ. επξψ, παξνπζηάδνληαο εηήζηα αχμεζε 22%. 

 

       Ζ Πεηξαηψο, ηέινο, κε δχν εμαγνξέο ζην ελεξγεηηθφ ηεο ήδε ην 2005 ζε 

Βνπιγαξία θαη εξβία εληζρχεη ηελ παξνπζία ηεο ζε κηα πεξηνρή απ’ φπνπ αλακέλεη 

ζεκαληηθά έζνδα.  

Ζ πξνέιεπζε ηεο θεξδνθνξίαο ηωλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ  

      Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκνζηεχνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 6 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο (εμαηξείηαη ε ρξήζε ηνπ 2010 ιφγσ ησλ γλσζηψλ νηθνλνκηθψλ  

6Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση: 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις», ΟΕΕ 2010 
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εμειίμεσλ) δηαπηζηψλνπκε φηη παξνπζηάδεηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή θεξδνθνξία, ηφζν 

ζε απφιπηνπο αξηζκνχο φζν θαη πνζνζηηαία. Σα θέξδε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

βξίζθνληαη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα έσο θαη ηελ ρξήζε ηνπ 2009. Καη  αξράο νη 

ηξάπεδεο είλαη θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί. Γη  απηφ θαη, φπσο θάζε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, απνβιέπνπλ ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ηνπο. Σα θέξδε είλαη νπζηαζηηθφ θαη θξίζηκν κέγεζνο ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο 

φζν ηνπο κεηφρνπο ηνπο θαη ηνπο επελδπηέο. Αο κελ μερλάκε άιισζηε, φηη είλαη  

εηζεγκέλεο θαη ζην Υξεκαηηζηήξην. Γη  απηφ θαη πξέπεη φηαλ επελδχνπλ, λα 

επηδηψθνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη φηαλ δαλείδνληαη, ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο (βέβαηα γηα ίδην πάληα επίπεδν θηλδχλνπ). Οη ηξάπεδεο 

φηαλ αληινχλ θεθάιαηα (φηαλ «δαλείδνληαη» θαηαζέζεηο θ.ά.) πιεξψλνπλ ηφθν, ελψ 

φηαλ ηα επελδχνπλ (ρνξεγνχλ δάλεηα θ.ά.) εηζπξάηηνπλ ηφθνπο. πλεπψο, ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο ηφθνπο πνπ πιεξψλνπλ θαη ζηνπο ηφθνπο πνπ εηζπξάηηνπλ απνηειεί 

ην θέξδνο ηνπο. Σν θέξδνο απηφ επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά παξάγνληεο, φπσο ηα 

επηηφθηα, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζή ηνπο 

θ.ά. 

Πξνέιεπζε ηωλ θεξδώλ 

      Απφ πνχ φκσο πξνέξρνληαη; Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επξσζηία θαη ηε δπλακηθή ηνπο; Τπάξρεη ε ιαλζαζκέλε εληχπσζε 

φηη νη ηξάπεδεο δηαζέηνπλ απεξηφξηζηα θεθάιαηα, ηα νπνία θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

είηε λα ηα δαλείζνπλ είηε λα ηα επελδχζνπλ φπσο απηέο επηζπκνχλ. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Κάζε δάλεην πνπ ρνξεγείηαη απφ 

ηηο ηξάπεδεο αληηπξνζσπεχεη θαηαζέζεηο θάπνησλ πειαηψλ, ηηο νπνίεο ε ηξάπεδα 

επηδηψθεη λα επελδχζεη κε ζχλεζε, αζθάιεηα θαη θπζηθά, επηθεξδή ηξφπν. Ο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, ινηπφλ, ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην δαλεηαθφ 

ηνπο ραξηνθπιάθην. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απηνχ είλαη ζπλάξηεζε:  

α) Σνπ κεγέζνπο ηνπ: Οζν πην πνιιά δάλεηα πεξηιακβάλεη, ηφζν πην πνιιά θέξδε ζα 

επηθέξεη. Γειαδή, φζν πην πνιιά δάλεηα ρνξεγεί κηα ηξάπεδα (φζν κεγαιχηεξν είλαη 

ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην), ηφζν πεξηζζφηεξα θέξδε ζα απνθνκίδεη.  

β) Σεο δηάξζξωζήο ηνπ: Ζ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

ελφο πην απνδνηηθνχ «κίγκαηνο» ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην δαλεηαθφ ηνπο 
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ραξηνθπιάθην. Οζν πην θεξδνθφξα δάλεηα πεξηιακβάλεη, ηφζν πην απνδνηηθφ ζα 

είλαη. Δηζη, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηαδηαθά πξνρψξεζαλ ζε αλαδηάξζξσζε ησλ 

δαλείσλ ηνπο θαη εζηίαζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζε θαζαξά ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπέιεμαλ σο κέζνλ εθαξκνγήο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηελ 

επηθέληξσζή ηνπο ζε πην θεξδνθφξνπο ηνκείο ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειά spreads φπσο ην retail θαη ην corporate banking. Σαπηφρξνλα, 

απνκαθξχλζεθαλ ζηαδηαθά απφ ηηο εθδφζεηο θξαηηθψλ ηίηισλ. Οη θηλήζεηο απηέο 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε - κε αικαηψδεηο ξπζκνχο - ηφζν ηνπ φγθνπ 

εξγαζηψλ ηνπο φζν θαη ηνπ  πεξηζσξίνπ θέξδνπο (spread). Δηζη, πιένλ, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε δάλεηα 

πειαηείαο. Ζ δηάξζξσζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαλεξψλεη επίζεο θαη 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ηξάπεδαο θαζψο θαη ηελ ηαρχηεηα αληίδξαζήο ηεο 

ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Π.ρ. ηξάπεδεο κε πςειφ κεξίδην ζε επηρεηξεκαηηθέο 

(corporate) ρνξεγήζεηο δελ θαηφξζσζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ έγθαηξα ηηο λέεο 

ζπλζήθεο πνπ επέθεξε ε απειεπζέξσζε ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο. Δλα 

ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ρακειφ spread θαη πεξηνξηζκέλα 

έζνδα απφ πξνκήζεηεο, θαλεξψλεη καθξνρξφληα δάλεηα κεγάινπ χςνπο θαη ρακεινχ 

επηηνθίνπ. Αληίζεηα, νη ηξάπεδεο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζην retail, δεκηνχξγεζαλ 

ραξηνθπιάθηα κεγαιχηεξεο δηαζπνξάο, πνιχ πην απνδνηηθά θαη βξαρππξφζεζκνπ 

ρξνληθνχ ραξαθηήξα. Απφιαπζαλ έηζη πςειφηεξεο απνδφζεηο, δεζκεχνληαο 

ηαπηφρξνλα ιηγφηεξα θεθάιαηα ηα νπνία θαη αλαθχθισζαλ πνιιέο θνξέο.  

γ) Σεο πνηόηεηάο ηνπ: Ζ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ εληζρχεηαη φηαλ κεηψλνληαη νη 

επηζθάιεηεο θαη ζπλεπψο θαη νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θάιπςε ησλ δαλείσλ 

απηψλ. Γειαδή, φζν θαιχηεξεο πνηφηεηαο είλαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχλ νη ηξάπεδεο, 

ηφζν πεξηζζφηεξα θέξδε θαη ηφζεο ιηγφηεξεο επηζθάιεηεο ζα έρνπλ. Πηζαλέο 

επηζθάιεηεο ζηεξνχλ ηηο ηξάπεδεο απφ έζνδα θαη επηβαξχλνπλ επηπιένλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο θαζψο θαη ηα θεθάιαηά ηνπο κε πξφζζεηεο πξνβιέςεηο. Ζ κείσζε 

ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο. Γηα λα επηηχρνπλ ηε 

κείσζε ησλ επηζθαιεηψλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζηε βειηηζηνπνίεζε 

ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ ηνπο θηλδχλσλ. Δπηπιένλ, πηνζέηεζαλ θαη 

αλέπηπμαλ νινθιεξσκέλα θαη απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα  αλάιπζεο πηζησηηθψλ 

θηλδχλσλ. Μηα άιιε πξνζέγγηζε ησλ πξνβιέςεσλ αθνξά ηελ επηζεηηθφηεηα κε ηελ 

νπνία θηλνχληαη νη ηξάπεδεο ζηελ αγνξά, θαζψο ε δεκηνπξγία πςειφηεξσλ 
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πξνβιέςεσλ θαηαδεηθλχεη ραξηνθπιάθηα πςειφηεξνπ θηλδχλνπ, αιιά θαη 

πςειφηεξσλ απνδφζεσλ (retail banking).  

Ζ νξγαληθή θεξδνθνξία  

Οξγαληθή θεξδνθνξία: Δλαο δεχηεξνο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο πνηνηηθφο 

παξάγνληαο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ, είλαη ηα νξγαληθά ηνπο έζνδα. Σα 

νξγαληθά έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο φζν θαη απφ ηα έζνδα 

απφ πξνκήζεηεο θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή θεξδνθνξίαο ηνπο. Ζ ελίζρπζε θαη ε 

πνζνηηθή ηνπο κεγέζπλζε ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ηξαπεδψλ, απνηειεί ηε 

βάζε ηεο πγηνχο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο απνηεινχλ επαλαιακβαλφκελα 

έζνδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελίζρπζε ησλ νξγαληθψλ πεγψλ εζφδσλ δεκηνπξγεί κηα 

ζηαζεξή βάζε επαλαιακβαλφκελεο θεξδνθνξίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε θαζαξά 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο (core banking) θαη ππνδειψλεη πςειή πνηφηεηα θαη 

δηαηεξεζηκφηεηα θεξδψλ. Αληίζεηα, ηα δηαπξαγκαηεπηηθά έζνδα, δειαδή ηα έζνδα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ πξάμεηο φπσο ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο ή πξάμεηο 

αγνξαπσιεζίαο ζπλαιιάγκαηνο, δελ απνηεινχλ επαλαιακβαλφκελεο πεγέο θαη 

επηπιένλ, ελέρνπλ θηλδχλνπο απψιεηαο εζφδσλ, απφ θαθέο εθηηκήζεηο. Γη  απηφ θαη ηα 

νξγαληθά έζνδα απνηεινχλ δχν θξίζηκνπο πνηνηηθνχο παξάγνληεο ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο βαζίδνληαη ζηελ πξφνδν ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, 

αληαλαθινχλ ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμήο ηνπο θαη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ.  

Έζνδα από ηόθνπο: Οη ηξάπεδεο φηαλ αληινχλ θεθάιαηα (θαηαζέζεηο πειαηψλ) 

πιεξψλνπλ ηφθν, ελψ φηαλ ηα επελδχνπλ (δάλεηα) εηζπξάηηνπλ ηφθνπο. πλεπψο, ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ηφθνπο πνπ πιεξψλνπλ θαη ζηνπο ηφθνπο πνπ εηζπξάηηνπλ 

απνηειεί ην θέξδνο ηνπο. Δίλαη, ινηπφλ, πξνθαλέο, φηη ηα έζνδα απφ ηφθνπο 

απνηεινχλ βαζηθή παξάκεηξν ηεο θεξδνθνξία ηνπο.  

 Από πνύ επεξεάδνληαη ηα έζνδα 

 Σα έζνδα απηά επεξεάδνληαη άκεζα:  

Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση: 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις», ΟΕΕ 2010 
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α) Από ην κέγεζνο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Γειαδή, φζν κεγαιχηεξν είλαη λα 

δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην (φζα πεξηζζφηεξα δάλεηα έρεη ρνξεγήζεη), ηφζα πεξηζζφηεξα 

έζνδα απφ ηφθνπο ζα έρεη.  

β) Από ηνπο ξπζκνύο αύμεζεο ησλ ρνξεγήζεσλ, δειαδή, φζν πην ηζρπξνί είλαη νη 

ξπζκνί αχμεζεο ησλ ρνξεγήζεσλ, ηφζν πεξηζζφηεξα είλαη θαη ηα έζνδα απφ ηφθνπο. 

Πξάγκαηη, νη ξπζκνί αχμεζεο ησλ ρνξεγήζεσλ ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη εληππσζηαθνί. Υαξαθηεξηζηηθά, νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ 

ρνξεγήζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά ηελ ηειεπηαία 3εηία είλαη εληππσζηαθνί (28,5% ην 

2004 έλαληη 27,6% ην 2003 θαη 32,2% ην 2002). ε απφιπηνπο αξηζκνχο, νη νθεηιέο 

ησλ λνηθνθπξηψλ ζηηο ηξάπεδεο γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα έθηαλαλ κε ζηνηρεία Μαξηίνπ 

2005, ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 1995, ηα 35,1 δηζ. έλαληη 3,6 δηζ. €, ελψ ηα 

θαηαλαισηηθά δάλεηα αγγίδνπλ ηα 18 δηζ. έλαληη 1,2 δηζ. €.  

γ) Από ην θόζηνο άληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ: Σν θφζηνο άληιεζεο ησλ θαηαζέζεσλ 

(ηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο ζα κεηαηξέςνπλ θαηφπηλ ζε δάλεηα) εμαξηάηαη θαηά βάζε απφ 

ηε δηάξζξσζή ηνπο. Οη θαηαζέζεηο κπνξεί λα είλαη είηε νη παξαδνζηαθέο - 

αλειαζηηθέο θαηαζέζεηο πξψηεο δήηεζεο (at sight) φπσο ηακηεπηεξίνπ θαη φςεσο, είηε 

ζχγρξνλεο, φπσο  repos, πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο (time deals) θ.ά. Οη αλειαζηηθέο 

θαηαζέζεηο απνηεινχλ θεθάιαηα ρακεινχ θφζηνπο (low cost funds). Δπηπιένλ, ε 

δηαηήξεζε πςειψλ επηπέδσλ ηέηνησλ θαηαζέζεσλ πξνζηαηεχεη ηηο ηξάπεδεο απφ 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. εκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην θφζηνο άληιεζεο 

ησλ θεθαιαίσλ απνηειεί θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ ζην 

ραξηνθπιάθην θαηαζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. Οζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη «θζελέο» 

θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηακηεπηεξίνπ έλαληη ησλ «αθξηβψλ» πξνζεζκηαθψλ, ηφζν πην 

επηθεξδέο είλαη ην ραξηνθπιάθην, θαζψο είλαη ρακειφηεξν ην κέζν θφζηνο ρξήκαηνο.   

δ) Από ην spread (πεξηζώξην) αλάκεζα ζηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ. 

Γειαδή, φζν πςειφηεξν είλαη ην πεξηζψξην θέξδνπο αλάκεζα ζηα θαηαζεηηθά θαη ηα 

δαλεηαθά επηηφθηα, ηφζν πεξηζζφηεξν θεξδίδεη. Αλ θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά 

παξαηεξήζεθαλ έληνλα θαηλφκελα απνθιηκάθσζεο θαη ξαγδαίαο κείσζεο ησλ 

επηηνθίσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηα επηηνθηαθά πεξηζψξηα (spreads) 

ζπξξηθλψζεθαλ δξακαηηθά, εληνχηνηο, ε αλάπηπμε ηνπ retail banking, ιεηηνχξγεζε 

θαηαιπηηθά, κε απνηέιεζκα ηα έζνδα απφ ηφθνπο φρη κφλνλ δελ κεηψζεθαλ, αιιά 

αληίζεηα, απμήζεθαλ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα 
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δηαηεξήζνπλ θαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο επηηνθηαθά πεξηζψξηα ηέηνηα, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. Δηζη, ην Καζαξφ 

Δπηηνθηαθφ Πεξηζψξην (Net Interest Margin - NIM) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο απφ 2,4% 

ην 2002 απμήζεθε ζην 3,04% ην 2004, ηεο Πεηξαηψο απφ 2,61% ζην 3,07%, ηεο 

Alpha απφ  2,5% ζην 3,19%. Ζ Eurobank ήηαλ ε ηξάπεδα ε νπνία ζην ηέινο ηνπ 2004 

είρε θαηαθέξεη λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε επίδνζε, κε ην Καζαξφ ηεο Δπηηνθηαθφ 

Πεξηζψξην λα δηακνξθψλεηαη ζην 3,40%.  

  

  

Οη πξνκήζεηεο 

  

Δζνδα από πξνκήζεηεο: Μηα δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο είλαη νη πξνκήζεηεο. Σα έζνδα απφ πξνκήζεηεο είλαη έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ ηξαπεδψλ, ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο εξγαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

εξγαζίεο δηεθπεξαίσζεο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (εηζαγσγψλ - εμαγσγψλ). Ζ απφθηεζή 

ηνπο δελ εκπεξηέρεη θίλδπλν γηα ηελ ηξάπεδα (risk free incomes). Δπεξεάδνληαη 

άκεζα απφ ηνπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πειάηεο, αιιά θαη ηνπ εχξνπο ησλ 

εξγαζηψλ. Δίλαη πξνθαλέο, φηη φζν πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη αλάκεζα 

ζηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο, αιιά θαη φζν πην κεγάιν είλαη ην εχξνο ησλ 

παξερνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. εξγαζίεο investment banking, asset 

management, bancassurance), ηφζν πην πνιχ απμάλνληαη ηα έζνδα απφ πξνκήζεηεο.  

Δλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηνλ νπνίν 

ζπλήζσο δελ απνδίδεηαη ε πξέπνπζα ζεκαζία, αθνξά ηηο θαηαζέζεηο πειαηψλ θαη ην 

θφζηνο ηνπο γηα ηηο ηξάπεδεο. Οη κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είραλ 

άκεζε επίδξαζε ζην επηηνθηαθφ πεξηζψξην, ην νπνίν κεηψζεθε δξακαηηθά. Οηαλ 

ζπκβαίλεη κείσζε επηηνθίσλ, νη απνηακηεπηέο θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο 

εζφδσλ. Γηα ηηο ηξάπεδεο, φκσο, ηα επηηνθηαθά πεξηζψξηα απμάλνληαη θαη 

δεκηνπξγνχληαη ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπο, θαζψο «δηνξζψλεηαη» 

ην θφζηνο ηνπο απφ ηηο θαηαζέζεηο, αληηζηαζκίδνληαη νη κεηψζεηο ζηα επηηφθηα 

ρνξεγήζεσλ θαη ηειηθά απμάλνληαη ηα ηξαπεδηθά θέξδε απφ νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο. 
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Απηφ ην νμχκσξν θαηλφκελν νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ζην 

παζεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ αθνξά πνιχ κεγαιχηεξν φγθν ξεπζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην 

ελεξγεηηθφ. Δπηπιένλ, ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά ππέξ ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο γίλεηαη θζελφηεξε, ελψ απμάλνληαη νη ξπζκνί 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο δαλείσλ. Δπίζεο, ε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ζπκβάιιεη ζε αχμεζε 

εζφδσλ απφ ην ραξηνθπιάθην νκνιφγσλ θαζψο απμάλεηαη ε αμία ηνπο. 

  

Δλα «ζθιεξό κάζεκα» 

  

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο πήξαλ έλα «ζθιεξφ κάζεκα» απφ ην Υξεκαηηζηήξην. Δίδαλ ηα 

έζνδα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο λα κεηψλνληαη δξακαηηθά εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ 

δηαπξαγκαηεπηηθψλ ηνπο εζφδσλ απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο. πλεηδεηνπνίεζαλ 

ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο, έιαβαλ δξαζηηθά κέηξα θαη επέηπραλ λα εμπγηάλνπλ 

ηνπο ηζνινγηζκνύο ηνπο.  

Πξνρψξεζαλ ζε αλαδηάξζξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπο, δίλνληαο έκθαζε 

ζην retail banking, ηελ επέθηαζε ζηηο αγνξέο ηεο Βαιθαληθήο θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Αζθεζαλ πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζηηο δαπάλεο, εηζήιζαλ ζε λέεο 

αγνξέο θαη δηεχξπλαλ εληππσζηαθά ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο 

θαη ελίζρπζαλ ηελ νξγαληθή ηνπο θεξδνθνξία.  Δζηίαζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζε 

θαζαξά ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (core banking activities).  

Δπηθεληξψζεθαλ ζε πην θεξδνθφξνπο ηνκείο ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο (φπσο 

ην retail banking), πνπ παξνπζηάδνπλ πςειά πεξηζψξηα (spreads) κε απνηέιεζκα, ηελ 

αχμεζε κε αικαηψδεηο ξπζκνχο ηφζν ηνπ φγθνπ εξγαζηψλ ηνπο φζν θαη ηνπ  

πεξηζσξίνπ θέξδνπο.  

Πξνζαξκφζηεθαλ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ 

ζήκεξα ηνλ πιένλ ηζρπξφ, αληαγσληζηηθφ θαη εμσζηξεθή θιάδν ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Απνιακβάλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηηο αζξφεο ηνπνζεηήζεηο ησλ μέλσλ ζεζκηθψλ ζηηο κεηνρέο ηνπο ηελ 

ηειεπηαία δηεηία. Καη θαζψο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ε απφδνζε θαη αμία ησλ κεηφρσλ 

(shareholders value) απνηειεί ην δεηνχκελν, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη πιένλ 
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ζηελ θεξδνθνξία. Έηζη, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ πιένλ θάησ απφ απηφ ην 

πξίζκα. Δζηηάδνπλ δειαδή ζηε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή θαζαξήο θεξδνθνξίαο. Οη 

κέηνρνη απαηηνχλ θέξδε θαη ζέινπλ λα βιέπνπλ φηη ε δηαρείξηζε ηεο επέλδπζήο ηνπο 

είλαη ζπλεηή θαη θεξδνθφξνο (κε δηαξθψο απμαλφκελνπο ξπζκνχο). Γίλνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηα πνζνζηά αχμεζεο ησλ θεξδψλ παξά ζηα ππφινηπα κεγέζε θαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Ζ πίεζε γηα ζπλερή θαη 

απμαλφκελε θεξδνθνξία γίλεηαη ινηπφλ φιν θαη πην έληνλε. Γη  απηφ νη ηξάπεδεο 

πξνζπαζνχλ λα δηαζθαιίζνπλ θάπνηα ειάρηζηα επίπεδα θεξδνθνξίαο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζεηηθή ζηάζε ησλ κεηφρσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ 

θαη επεθηαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ πνπ ζα ηηο επηηξέςνπλ λα αηελίδνπλ κε αηζηνδνμία ην 

κέιινλ.   

Οη θπξηόηεξνη νηθνλνκηθνί Γείθηεο ηωλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ 

 

Λόγνο Γαλείωλ πξνο Καηαζέζεηο 

 

      Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 παξέκεηλε ζε 

επίπεδα θάησ ηνπ 100%. 7.Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ιφγνο ρνξεγήζεσλ πξνο ιαηαζέζεηο 

θαη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ην 2009 αλήιζε ζε 90,8%, απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην 

2008, πνπ αλεξρφηαλ ζε 89,1%. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο, ην 

2009 ην ππφινηπν ησλ θαηαζέζεσλ θαη ζπκθσληψλ επαλαγνξάο λνηθνθπξηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζε Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΝΥΗ) έθζαζε ηα €279 

δηζ. (ην 2008 ήηαλ €280 δηζ.). Σελ ίδηα ρξνληά, ην ππφινηπν ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο 

επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά αλήιζε ζηα €253,4 δηζ. (ελψ ην 2008 ήηαλ €249,6 

δηζ.)32. 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ παξνπζίαζε κείσζε ην 

2008, ελ κέζσ αληίμνσλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, ζην 9,4% απφ 11,2% ην 2007, ελψ ν 

δείθηεο βαζηθψλ θεθαιαίσλ (Core Tier 1) κεηψζεθε, ζην ίδην δηάζηεκα ζε 7,9% απφ 

9,4%, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4-2. Παξφια απηά, ε θεθαιαηαθή επάξθεηα 

παξακέλεη ζε επίπεδν πςειφηεξν ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ. 

 

7.Ελληνική Ένωση Τραπεζών, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009» 
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Πηγθ : Ελληνικθ Ένωςη Τραπεζών 
 
 
 

      Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009 παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη βαζηθψλ θεθαιαίσλ, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ, ελψ ην ζηαζκηζκέλν κε βάζε ηνλ 

θίλδπλν ελεξγεηηθφ παξνπζίαζε νξηαθή κφλν αχμεζε. Οη ζπνπδαηφηεξνη παξάγνληεο 

πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

νκίισλ ηνπο ήηαλ νη εμήο: 

 αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νξηζκέλσλ ηξαπεδψλ κε ηελ θαηαβνιή 

κεηξεηψλ (3,8 δηζ. επξψ), θαζψο θαη κε ηελ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ απφ θάπνηεο 

άιιεο 

 εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε κε θεθάιαηα πξνεξρφκελα απφ ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

2009 θαη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζε κεηξεηά ζηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ 

γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ 2008 

 έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην βάζεη ηνπ 

Ν. 3723/2008 (ζπλνιηθά 3,83 δηζ. επξψ). 

 

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009» 
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Πηγθ : Ελληνικθ Ένωςη Τραπεζών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΖΜΔΡΑ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

       Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην επξσπατθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα έρεη κεηαζρεκαηηζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαη  

ζπλερίδεη λα ππφθεηηαη δηαξθψο ζε λέεο αιιαγέο. Δίλαη απαξαίηεηε ινηπφλ ε κειέηε 

θαη ε αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Δίλαη επίζεο ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ 
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πνπ ζπλεπάγνληαη νη κεηαβνιέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ησλ αγνξψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εληαίνπ επξσπατθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ.  

      Ο πξψηνο νπζηαζηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε θαζνξηζηηθά ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε λνκηζκαηηθή 

ελνπνίεζε. Ζ εηζαγσγή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο δεκηνχξγεζε ηηο νπζηαζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηεο επξσπατθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο - κηα δηαδηθαζία πνπ είρε ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ην 1993. Ζ 

εμέιημε απηή ελεξγνπνίεζε κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο - ζην πιαίζην θπξίσο ηεο 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο - νη νπνίεο θαηαηείλνπλ ζηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ ξπζκίζεσλ 

θαη δηνηθεηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο πξαγκαηηθά εληαίαο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο, κηαο εληαίαο θεθαιαηαγνξάο θαη ελφο εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ 

ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε θαη ε 

νινθιήξσζή ηεο, κέρξη ηα ηέιε ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο, ζα έρεη κεηαβάιεη 

νπζηαζηηθά ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

    Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ζε δηαξθή βάζε ην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ επξσπατθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νη 

εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζην δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην. Σν έξγν ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαη ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ, ηα νπνία επηιακβάλνληαη δηάθνξσλ 

πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ δηαθάλεηαο ζηηο 

δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, έρεη άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο ιφγνη δηεζλνχο αληαγσληζηηθήο ηζφηεηαο επηβάιινπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. Οη θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία 

(Basel Committee on Banking Supervision), ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δπηηξνπψλ 

Κεθαιαηαγνξάο (IOSCO), ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα πζηήκαηα Πιεξσκψλ θαη 

Γηαθαλνληζκνχ (Committee on Payment and Settlement Systems) θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ 

δείγκα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ 

θαζηέξσζε θνηλά απνδεθηψλ πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, 

ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ αγνξψλ θεθαιαίσλ, ηελ επίβιεςε ησλ 
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ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ, θαζψο θαη ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

        Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο άξρηζε λα 

δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά απφ ην 2007 , φηαλ δηαθάλεθε ε αλάγθε αλαηίκεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα 

ζηελ Ακεξηθή. Αθνινχζεζε κεηαηξνπή κεγάινπ πνζνζηνχ δαλείσλ ζε επηζθάιεηεο, 

πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηαο δηάθνξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αχμεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη κεηαθχιηζε ηεο θξίζεο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε απηψλ ησλ αγνξψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δεκηνχξγεζαλ έλα επκεηάβιεην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ , κε ηηο 

«ηνπηθέο» θξίζεηο λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηα ζηελά φξηα κηαο ρψξαο αιιά λα επηδξνχλ 

αλεμέιεγθηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Δίλαη γλσζηή ε άπνςε πνπ εθθξάδεηαη απφ 

πνιινχο πιένλ νηθνλνκνιφγνπο φηη « ην πέηαγκα κηαο πεηαινχδαο ζην Υνλγθ‐Κνλγθ 

είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ηπθψλα ζηελ Ακεξηθή» , πνπ δειψλεη κε παξαζηαηηθφ 

ηξφπν ην πφζν επκεηάβιεηνο είλαη ν θφζκνο καο θαη ηη ζεκαίλεη ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε θαη θξίζε ζηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο δνκέο. 

 

Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

     Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ρψξα ζην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα αιιά θαη ηδηαίηεξα ζηελ Δπξσδψλε, επεξέαζε έληνλα ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, Ζ 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία πνπ έρνπλ επέιζεη ζε επηρεηξήζεηο 

θαη λνηθνθπξηά, θπξηάξρεζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη είραλ νπσζδήπνηε αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηε ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, θαη φπσο είλαη αλακελφκελν κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

          Οη ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο σζηφζν δελ ήηαλ θαηαζηξνθηθέο 

ηφζν γηα ην ίδην ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζπλνιηθά, 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο . Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ είραλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο ηα ιεγφκελα «ηνμηθά νκφινγα», 

ζε αληηζέζεη κε ηηο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εηδηθά ηηο ακεξηθαληθέο, πνπ 
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αληηκεηψπηζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ 

φθεηιαλ ζπλεπψο λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ δεκίεο απφ ηέηνηα νκφινγα, ε αμία ησλ 

νπνίσλ εθκεδελίζηεθε κε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ εδψ λα 

αλαθέξνπκε  φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ είραλ ιφγν λα επελδχζνπλ ζε ηέηνηνπ 

είδνπο νκφινγα, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

δνκήζεθε βάζεη ηεο επέθηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή θαη 

θπξίσο ζηελ επηρεηξεκαηηθή πίζηε, • ζηε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ Βαιθαληθή, πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία ε 

δξαζηεξηφηεηα γλψξηζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αλάπηπμε. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

δηαζέηνπλ πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ 

επξσπατθψλ. 

        Ζ  ζσξάθηζε ινηπφλ απέλαληη ζηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Ζ θεξεγγπφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

παξέκεηλε ακεηάβιεηε. Μηα ζεκαληηθή επίπησζε ηεο θξίζεο πνπ είρε αληίθηππν 

ζηελ ειιεληθφ πηζησηηθφ ζχζηεκα ήηαλ ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ πνπ ζεκεηψζεθε 

ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη επεξέαζε ζεκαληηθά ην θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο ζηελ αγνξά. 

Χζηφζν ζεκεηψλνπκε πσο ε εμάξηεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα : 

 Γηαηήξεζε ηνπο ρακειφηεξνπο βαζκνχο κφριεπζεο ζηελ Δπξψπε κε ζρέζε αμίαο 

ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα γχξσ ζηηο 15-16 θνξέο, έλαληη 35 θνξψλ 

ζε επξσπατθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

 Γηαηήξεζε ρακειφ βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο γηα άληιεζε 

ξεπζηφηεηαο κε ζρέζε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο θνληά ζην 115%, ελψ, γηα 

παξάδεηγκα, ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο 

θαη ηεο Ηζπαλίαο ε ζρέζε θπκαηλφηαλ κεηαμχ 170% - 200%. 

 Γηαηήξεζε ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα κε ηα βαζηθά ίδηα ηνπο θεθάιαηα (Core 
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Tier I) λα θπκαίλνληαη πάλσ απφ ην 8% ζε ζρέζε κε ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ 

ηνπο, πνζνζηφ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επξσπατθψλ ηξαπεδψλ. 

 Έθαλε πεξηνξηζκέλε ρξήζε έλαληη ρξεψζεσλ αγνξάο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

παθέηνπ ζηήξημεο ησλ € 28 δηζεθ., πνπ ήηαλ εμ’ αξρήο έλα απφ ηα κηθξφηεξα ηεο 

Δπξψπεο, θπξίσο γηα λα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα ζηελφηεηαο ξεπζηφηεηαο, πνπ 

πξνέθπςαλ κε ηελ θξίζε. 

 

Oη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηέζζεξηο βαζηθέο πεγέο 

δαλεηζκνχ γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο πξνβαίλνπλ ζην δαλεηζκφ 

επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ. Απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

• Οη θαηαζέζεηο ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ, 

• Οη θαηαζέζεηο απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά (δειαδή απφ άιιεο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ 

πιενλάδνπζα ξεπζηφηεηα), 

• Ζ έθδνζε νκνιφγσλ,  

Ο δαλεηζκφο απφ ηε λνκηζκαηηθή ηνπο αξρή, δειαδή ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 

       Ζ ζεκαληηθφηεξε σζηφζν πεγή δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη νη θαηαζέζεηο ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ.  ε θάζε πεξίπησζε 

σζηφζν, ην θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ έρεη απμεζεί θαη απηφ έρεη αλαπφθεπθηα 

επηπηψζεηο ζην επηηφθην δαλεηζκνχ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Σα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 
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χθεζε, πνπ πξνθιήζεθε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο, 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία επηζθαιεηψλ θαη ηελ θαθή θαηάζηαζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

 

Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

ρξεκαηνπηζηωηηθή θξίζε 

 

      Σα πεξηζζφηεξα επξσπαηθά ζρεδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο πξνέβιεπαλ 

ηελ ρξήζε ηνπ βξεηαληθνχ κνληέινπ. Σν βξεηαληθφ κνληέιν, πξνζδηνξίζηεθε άκεζα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο απφ ηηο 

επξσπαηθέο ηξάπεδεο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο βξέζεθαλ ειαθξψο εθηεζεηκέλεο ζε 

ηνμηθά ζηνηρεία, πνπ απνηέιεζαλ ην λαξθνπέδην γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη αλαγθάζηεθαλ λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο 

δηαγξαθέο ρξένπο. Οη απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε ζπλέβαιαλ ζην λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο απφ απηέο 

ζηελφηεηα ξεπζηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, θαζψο 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ εθεί ζπγαηξηθψλ ηνπο. Μάιηζηα, νξηζκέλεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο επηθξίζεθαλ έληνλα ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο γηα απηή ηελ 

πξαθηηθή ηνπο 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ην ειιεληθφ ζρέδην 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ειιεληθνχ ζρεδίνπ ελίζρπζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην λφκν 3723/2008 (ΦΔΚ 250/Α΄/9.12.2008) 

ήηαλ: 

 

 

 θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 
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ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο. 

 

Οη πξνθιήζεηο ηωλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ  

       Γέθα θαίξηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο ηα επφκελα  

ρξνληά. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά δεηεκάησλ 

φπσο ε κεηάβαζή ηνπο ζηα λέα δηεζλή ινγηζηηθά δεδνκέλα, ε άξηηα δηαρείξηζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο θαλφλεο επνπηείαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή 

Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο II.  

Σα δέθα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ φρη κφλν ηα ειιεληθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα αιιά ηνλ παγθφζκην ηξαπεδηθφ θιάδν ζην άκεζν κέιινλ είλαη:  

 

1. H ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ ηεο πειαηείαο ηνπο. Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

ηξαπεδψλ ζην «πνξηνθφιη» ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ ηνπο, αλαθέξεηαη ζηελ 

έθζεζε, είλαη ρσξίο θακία ακθηβνιία έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο.  

 

2. H αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπο. H εηζαγσγή επαλαζηαηηθψλ 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζεκεηψλεηαη, ζα βνεζήζεη ηηο 

ηξάπεδεο λα αλαθαιχςνπλ πνχ βξίζθεηαη ν «θπζηθφο πινχηνο» ηνπο, θαζψο θαη πνηνη 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

 

3. H κεηαθνξά δξαζηεξηνηήηωλ ηνπο ζε ρώξεο ρακεινύ θόζηνπο. H κεηαθνξά θαη 

ε εγθαζίδξπζε ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ηειεθσληθά θέληξα, θέληξα 

κεραλνγξάθεζεο, θηι.) ζε ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο (ή απιψο ρακειφηεξνπ) έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ηξαπεδψλ, ρσξίο λα 

ρξεηαζηεί λα «ζπζηάζνπλ» ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, αλαθέξεηαη.  
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4. H Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο II. Οη λένη θαλνληζκνί, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ εηζαγσγή επηπξφζζεησλ αξρψλ επνπηείαο θαη ηξφπσλ ππνινγηζκνχ 

ησλ ειάρηζησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ βάζεη εθηελνχο αλάιπζεο θαη απνηίκεζεο 

ησλ πηζησηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ απηέο αλαιακβάλνπλ, απνηεινχλ 

κηα πξφζζεηε πξφθιεζε γηα ηηο ηξάπεδεο ην 2004 θαη κεηά, ηνλίδεηαη ζηελ έθζεζε.  

 

5. H ζωζηή δηαρείξηζε ηεο ζύειιαο ξπζκηζηηθώλ αιιαγώλ. Οη ηξάπεδεο, 

επηζεκαίλεηαη, ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ ζπλνιηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο 

επηθείκελεο αιιαγέο (Σξαπεδηθή Δπνπηεία ηεο Βαζηιείαο, Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, Sarbanes - Oxley, λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα μέπιπκα ρξήκαηνο) θαη λα 

πξνζαξκνζζνχλ κε ηνλ ιηγφηεξν δαπαλεξφ ηξφπν ζηα λέα δεδνκέλα.  

 

6. H εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. χκθσλα κε ηελ Deloitte, νη ηξάπεδεο πξέπεη λα 

αδξάμνπλ απηή ηελ επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία θαη λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο πξνο ηνπο επελδπηέο ζε ζέκαηα 

δηαθάλεηαο θαη ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη θνηλσληθήο επζχλεο.  

 

7. H εθαξκνγή ηωλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ (ΓΛΠ) θαη ε πξόθιεζε ηεο 

εύινγεο αμίαο (fair value). H έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη ε ζπγθξνηεκέλε πινπνίεζε 

ησλ ΓΛΠ απνηεινχλ κεγάιε πξφθιεζε γηα ηηο ηξάπεδεο, επηζεκαίλνπλ νη αλαιπηέο 

ηεο εηαηξείαο.  

 

8. Οη επελδύζεηο ζε ηερλνινγία. Γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο νη ηξάπεδεο, 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα αλαλεψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

ηερλνινγία θαη λα αξρίζνπλ λα επελδχνπλ θαη πάιη ζε απηή ψζηε, κέζσ ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, λα επηηχρνπλ κείσζε θφζηνπο, βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πψιεζεο, πνπ 

απνηεινχλ γηα ηηο ηξάπεδεο ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εζφδσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 .ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

 

Ζ ηξάπεδα ALPHABANK  

 

 

       Ζ Alpha Bank ηδξχζεθε ην 1879 θαη είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ 

Διιάδα. Με δίθηπν άλσ ησλ 900 Καηαζηεκάησλ, ν Οκηινο ηεο Alpha Bank 
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δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε δηεζλή ηξαπεδηθή αγνξά κε παξνπζία ζηελ Κχπξν, ζηε 

Ρνπκαλία, ζηε Βνπιγαξία, ζηε εξβία, ζηελ Οπθξαλία, ζηελ Αιβαλία, ζηελ 

Π.Γ.Γ.Μ. θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλλία. Ζ Σξάπεδα γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πέξα απφ ηελ πξνζθνξά απιψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ, εμειίρζεθε ζε έλαλ νινθιεξσκέλν 'Οκηιν παξνρήο νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ Alpha Bank ηδξύζεθε ην 1879 απφ ηνλ Ησάλλε Φ. Κσζηφπνπιν, φηαλ 

δεκηνχξγεζε κία εκπνξηθή επηρείξεζε ζηελ Καιακάηα.  

Σν 1918 ην ηξαπεδηθφ ηκήκα ηνπ νίθνπ "Η. Φ. Κσζηνπνχινπ" κεηνλνκάζηεθε ζε 

"Σξάπεδα Καιακψλ".  

 

Σν 1924 ε έδξα ηεο κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα, θαη ε Σξάπεδα νλνκάζζεθε "Σξάπεδα 

Διιεληθήο Δκπνξηθήο Πίζηεσο".  

 

Σν 1947 ε επσλπκία άιιαμε ζε "Σξάπεδα Δκπνξηθήο Πίζηεσο", αξγφηεξα, ην 1972 ζε 

"Σξάπεδα Πίζηεσο" θαη ηέινο ηνλ Μάξηην ηνπ 1994 ζε Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο. Ζ 

Σξάπεδα γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πέξα απφ ηελ 

πξνζθνξά απιψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, εμειίρζεθε ζε έλαλ 

νινθιεξσκέλν 'Οκηιν παξνρήο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.   

 

       Σν 1999 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο Ηνληθήο 

Σξαπέδεο.  

ηηο 11 Απξηιίνπ 2000 εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Ηνληθήο Σξαπέδεο κε 

απνξξφθεζε απφ ηελ Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο.  

  

       Ζ λέα δηεπξπκέλε Σξάπεδα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε νλνκάδεηαη 

Alpha Bank. ήκεξα, ε Alpha Bank είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ 

Διιάδα. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Αλαγλσξίδεηαη σο πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα : 

 ην Alphaphone γηα ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηειεθψλνπ,  

 ην Alphaline γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ππνινγηζηή,  

javascript:;
javascript:;
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 ην Alpha Web Banking γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ Internet,  

 θαη ην Alpha Mobile Banking γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ.  

 

Αλαπηχζζεη επίζεο ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη δεκηνπξγεί 

λένπο πνιπδηάζηαηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ θαη ζχγρξνλνπο ινγαξηαζκνχο 

ρνξεγήζεσλ. 

 

Με ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ηεο θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, 

παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, φπσο: 

 ρξεκαηνδνηηθέο, κε ηηο εηαηξίεο Alpha Leasing θαη ABC Factors  

 ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, κε ηελ Alpha Finance, ηελ Alpha Asset 

Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Γηαρεηξίζεσο Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο  

 επελδύζεωλ, κε ηελ Alpha Ventures θαη ηελ Ηνληθή πκκεηνρψλ 

 παξνρήο ππεξεζηώλ, κε ηελ Alpha Τπνζηεξηθηηθψλ Δξγαζηψλ  

 θηεκαηηθέο, κε ηελ Alpha Αζηηθά Αθίλεηα  

 μελνδνρεηαθέο, κε ηελ Ηνληθή Ξελνδνρεηαθαί Δπηρεηξήζεηο. 

 

 

 

Πηγθ : www.alphabank.gr 

 

Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

 

      Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε ηε κεγαιχηεξε θαη ηζρπξφηεξε παξνπζία 

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη κε ην δπλακηθφ πξνθίι ηεο ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

javascript:;
javascript:;
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Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην εγείηαη ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη ηζρπξφηεξνπ 

Οκίινπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. 

 

      Ηδξχζεθε ην 1841 σο εκπνξηθή ηξάπεδα θαη κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ην 1928 είρε ην εθδνηηθφ πξνλφκην. απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999, ε κεηνρή 

ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. Ο κηινο ηεο 

ΔΣΔ πξνζθέξεη επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ, 

φπσο επελδπηηθέο εξγαζίεο, ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, αζθάιεηεο, δηαρείξηζε 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ - παζεηηθνχ, εξγαζίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), 

δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring). 

  

       Με ην πιεξέζηαην Γίθηπφ ηεο πνπ αξηζκεί 562 θαηαζηήκαηα θαη 1.485 ΑΣΜs, 

θαιχπηεη νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Διιάδαο. Παξάιιεια, αλαπηχζζεη 

ελαιιαθηηθά δίθηπα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, φπσο νη ππεξεζίεο Μobile θαη 

Internet Banking. ήκεξα, κεηά ηηο πξφζθαηεο εμαγνξέο ζην ρψξν ηεο ΝA Δπξψπεο 

θαη Αλαη.Μεζνγείνπ, ην Γίθηπν ηεο Σξάπεδαο ζην εμσηεξηθφ πεξηιακβάλεη 1.154 

κνλάδεο. 

      Οη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ πνπ μεπεξλνχλ ηα ελλέα εθαηνκκχξηα θαη νη άλσ ηνπ 

ελάκηζε εθαηνκκπξίνπ ινγαξηαζκνί ρνξεγήζεσλ απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε 

απφδεημε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ηεο πνπ απνηειεί θαη ηελ θηλεηήξηα δχλακε 

ηεο ηξάπεδαο. 

  

     Με επηβεβαησκέλε ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά θαη κε 

ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ησλ πειαηψλ ηεο θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ηεο, ε Σξάπεδα κεξηκλά γηα ην δηαξθή εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, 

επελδχνληαο ζηε λέα ηερλνινγία. 

 

 

 

        Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ ην 1880. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999, ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο 

δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. Με 160 πιένλ ρξφληα 

επηηπρνχο θαη αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ νηθνλνκηθφ βίν ηεο ρψξαο, ε Σξάπεδα 

http://www.nyse.com/
http://www.nyse.com/
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έρεη εμειηρζεί ζε έλα ζχγρξνλν θαη νινθιεξσκέλν φκηιν εηαηξεηψλ παξνρήο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο έηζη ηηο ζπλερψο δηεπξπλφκελεο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. ην πιαίζην απηφ, ε Σξάπεδα ίδξπζε ην 1891 ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ «Ζ Δζληθή» θαη ην 1927 ηελ Δζληθή 

Κηεκαηηθή Σξάπεδα. 

 

        Μέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 1928, ε Σξάπεδα είρε ην 

εθδνηηθφ πξνλφκην ζηελ Διιάδα θαη ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ λνκίζκαηνο. 

Σν 1953, ε Σξάπεδα ζπγρσλεχηεθε κε ηελ «Σξάπεδα Αζελψλ», πνπ είρε ηδξπζεί ην 

1893. Μέζα ζην 1998, ε Σξάπεδα πξνέβε ζηε ζπγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο «Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.», ε νπνία είρε 

πξνέιζεη απφ ηε ζπγρψλεπζε δχν πξψελ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, ηεο «Δζληθή 

Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» θαη ηεο «Δζληθή ηεγαζηηθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο Α.Δ.», κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζηεγαζηηθήο θαη θηεκαηηθήο πίζηεο. 

 

       Απφ ηνλ Οθηψβξην 1999, ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. ηα ηέιε ηνπ 2002, ε Δζληθή Σξάπεδα πξνρψξεζε 

ζηε ζπγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο "Δζληθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο ΑΔ". ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ αγνξά ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ε ΔΣΔ εμαγφξαζε, εληφο ηνπ 2006, 

ηε Finansbank ζηελ Σνπξθία θαη ηε Vojvodjanska Banka ζηε εξβία.  

       Ζ ΔΣΔ ιεηηνπξγεί κέζα ζε πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη 

φρη κφλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ λφκνπ αιιά θαη ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο 

πξαθηηθέο. ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ, θαη ζε ζπκκφξθσζε ηεο Σξάπεδαο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3873/2010, ην Γ.. ην 2011 ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

«Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο» ηεο Σξάπεδαο θαη ηε 

κεηνλνκαζία ηνπο ζε «Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο». Ο Κψδηθαο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε δνκή θαη ηελ πνιηηηθή εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνάγεη ηε 

ζπλέρεηα, ηε ζπλέπεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.., 

αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΣΔ θαη ηνπ Οκίινπ. Σν 2010 ην Γ.. 
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εθάξκνζε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε κεγάιε ηνπο 

πιεηνςεθία.  

        Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ην Γ.. έιαβε απνθάζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη 

ελδπλάκσζε ησλ αλψηαησλ βαζκίδσλ ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο. Δπίζεο, ελέθξηλε 

ηελ Πνιηηηθή Απνδνρψλ ηεο Σξάπεδαο θαηφπηλ ππνβνιήο πξνηάζεσο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ ηνπ Γ.., ελεκεξψζεθε απφ 

εμσηεξηθφ ζχκβνπιν γηα ζέκαηα ηξαπεδηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηξνπνπνίεζε πνιηηηθέο ηνπ Γ.. θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ, κε ζθνπφ 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Πηγθ : www.nbg.gr 

 

 

 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηώο  

 

      O κηινο Πεηξαηψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη δξαζηήξηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ην 1916. Γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο ιεηηνχξγεζε σο ηδησηηθή Σξάπεδα θαη ην 1975 πέξαζε ππφ θξαηηθφ 

έιεγρν, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην 1991. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 πνπ 

ηδησηηθνπνηήζεθε παξνπζηάδεη ζπλερή αλάπηπμε εξγαζηψλ, κεγεζψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

      Παξάιιεια κε ηελ νξγαληθή ηεο αλάπηπμε, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πινπνίεζε κία 

ζεηξά ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζή ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Έηζη, 

ην 1998 πξνρψξεζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Chase Manhattan ζηελ 

Διιάδα, ζηελ εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο κηθξήο 

εμεηδηθεπκέλεο Σξάπεδαο Credit Lyonnais Hellas, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 1999 ζηελ 

απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Υίνπ θαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

National Westminster Bank PLC ζηελ Διιάδα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 πξαγκαηνπνίεζε 

ηελ ελνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο 

απνξξφθεζεο ησλ εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Υίνπ, 
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δεκηνπξγψληαο κία απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο Σξάπεδεο ζηελ Διιάδα. ηηο 

αξρέο ηνπ 2002, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο ΔΣΒΑbank ελψ ε 

απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην 2003. 

ήκεξα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εγείηαη ελφο Οκίινπ επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 

ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ 

Διιάδα (universal bank). Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηελ 

θαηαλαισηηθή-ζηεγαζηηθή πίζηε θαη ζηα άιια πξντφληα ηξαπεδηθήο ηδησηψλ, ζην 

ρψξν ησλ κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο 

θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ζηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

       Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαη ηφζν κέζα απφ ην πνιχ θαιά 

νξγαλσκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο, φζν θαη απφ ην ειεθηξνληθφ δίθηπν 

ηξαπεδηθήο ηεο winbank. Ζ ηειεπηαία δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 σο ε 

πξψηε νινθιεξσκέλε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα, παξέρνληαο  

έλα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο. 

       Ζ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην εμσηεξηθφ εζηηάδεηαη ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην, παξάιιεια κε παξνπζία ζηα 

κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Νέαο Τφξθεο. 

πγθεθξηκέλα, ν κηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Ζ.Π.Α. κε ηε 

Marathon Bank ζηε Νέα Τφξθε κε δίθηπν 13 θαηαζηεκάησλ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

κε έλα θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην Λνλδίλν, ζηελ Αιβαλία κε ηελ Tirana 

Bank κε 56 θαηαζηήκαηα, ζηε Ρνπκαλία κε ηελ Piraeus Bank Romania κε 187 

θαηαζηήκαηα, ζηε Βνπιγαξία κε 100 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank Bulgaria, ζηε 

εξβία κε 46 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank Beograd, ζηελ Οπθξαλία κε 45 

θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank ICB, ζηελ Κχπξν κε 15 θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο Κχπξνπ θαη, ηέινο ζηελ Αίγππην κε ηελ Piraeus Bank Egypt κε 48 

θαηαζηήκαηα.  

      Οη θχξηνη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο είλαη ε 

δηαηήξεζε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηηο ρνξεγήζεηο θαη θαηαζέζεηο, ε 

επίηεπμε πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε δηαηήξεζε πςειήο πνηφηεηαο δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ηθαλνπνηεηηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζα 

ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηε ιηαληθή 
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ηξαπεδηθή, φπνπ θαηέρεη ηζρπξή ηερλνγλσζία, εθκεηαιιεπφκελε παξάιιεια ην λεαξφ 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

      Βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ Οκίινπ είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηαζέηνληαο 

ηθαλά θαη αθνζησκέλα ζηειέρε κε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ζην πιαίζην ηεο εληαίαο ηξαπεδηθήο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ζχλνιν ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηνλ κηιν ζηηο 30.06.11 αλεξρφηαλ ζε 13.135 άηνκα. 

      Ο κηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ζπλδπάδνληαο επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε θαη 

θνηλσληθή επζχλε, πξνάγεη ζπζηεκαηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο ηνπ κέζσ εηδηθψλ δξάζεσλ, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο αλαγλσξίδεη φηη νη ελεξγεηαθέο 

πεγέο δελ είλαη αλεμάληιεηεο θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ππεχζπλν ηξφπν. 

Ζ ζπκβνιή ηεο Σξάπεδαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη δχν δηαζηάζεηο: α) 

ηελ εζσηεξηθή δηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο λα 

κεηξηάζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο, θαη β) ηελ εμσηεξηθή 

δηάζηαζε ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο γηα αχμεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη γηα ηελ πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ επελδχζεσλ. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθή παξνπζία 

ζηνλ ηνκέα ηεο Πξάζηλεο Σξαπεδηθήο, κε εμεηδηθεπκέλν GREEN BANKING 

Καηάζηεκα θαη πξντφληα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΠΔ, ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ, ηηο "πξάζηλεο" κεηαθνξέο, ηηο 

βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηνλ νηθνηνπξηζκφ-αγξνηνπξηζκφ θαη ηα "πξάζηλα" πξντφληα 

ρεκείαο. 

       ην ηέινο Ηνπλίνπ 2011, ν κηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ιεηηνπξγνχζε έλα 

δίθηπν 866 θαηαζηεκάησλ (355 ζηελ Διιάδα θαη 511 ζην εμσηεξηθφ). Σα ζπλνιηθά 

ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαλ ηνλ Ηνχλην 2011 ζε €3,3 δηζ., νη θαηαζέζεηο 

πειαηψλ ζε €26,4 δηζ, ηα δάλεηα κεηά απφ πξνβιέςεηο ζε €36,7 δηζ. θαη ην ζχλνιν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε €57,1 δηζ.  

 

Πεγή : www.piraeusbank.gr 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ 

 

Σα κνληέια ARIMA 

 

     Σα νινθιεξσκέλα απηνπαιηλδξνκηθά κνληέια θηλεηνχ κέζνπ φξνπ 

(Autoregressive Integrated-Moving Average) είλαη ζηνραζηηθά καζεκαηηθά κνληέια 

κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ πξνζπαζνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηε εμέιημε θάπνηνπ 

θπζηθνχ κεγέζνπο κέζα ζην ρξφλν. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ είλαη 

αδχλαηε ε πιήξεο γλψζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εμέιημε ηνπο ζην ρξφλν, ζπλεπψο είλαη πνιχ δχζθνιε ε δηαρξνληθή πεξηγξαθή ηνπ 

κεγέζνπο απφ έλα ληεηεξκηληζηηθφ κνληέιν. Ζ εμάξηεζε ηέηνησλ κεγεζψλ απφ κε 

ληεηεξκηληζηηθνχο παξάγνληεο θαζηζηά δπλαηή ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαρξνληθήο ηνπο 

εμέιημεο απφ έλα ζηνραζηηθφ κνληέιν, κε ην νπνίν κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε 

πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία ε ηηκή ηνπ κεγέζνπο βξίζθεηαη ζε θάπνην δηάζηεκα.       Σα 

ζηνραζηηθά κνληέια πεξηέρνπλ ηνλ ηπραίν παξάγνληα (ηπραίν ζθάικα ή ζθάικα 

πξφβιεςεο), ηηο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ίζσο θάπνηνπο άιινπο ζηνραζηηθνχο παξάγνληεο. Σν κνληέιν 

πνπ πξνθχπηεη είλαη έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ πνζνηήησλ. Γεληθά, 

έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά θαη πνηθίια ηέηνηα κνληέια γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

δηαθπκάλζεσλ θάπνηνπ κεγέζνπο κέζα ζην ρξφλν. Σα κνληέια ARIMA 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα γηαηί βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε κειέηε πνιιψλ κεγεζψλ 

θαη θαίλεηαη λα δίλνπλ κηα "θαιή" εηθφλα ηεο δηαρξνληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο 

θαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηνπ 

κεγέζνπο. 
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        Σα κνληέια ARIMA έρνπλ κειεηεζεί εθηεηακέλα απφ ηνπο Box θαη Jenkins, ζε 

βαζκφ πνπ ηα νλφκαηα ησλ παξαπάλσ λα είλαη ζρεδφλ ζπλψλπκα κε ηηο ARIMA 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ αλάιπζε θαη ηελ πξφβιεςε ρξνλνζεηξψλ. Οη 

Box-Jenkins πξφηεηλαλ κηα νηθνγέλεηα αιγεβξηθψλ κνληέισλ πξφβιεςεο, απφ ηα 

νπνία κπνξεί θάπνηνο λα δηαιέμεη ην "θαηαιιειφηεξν" γηα ηελ πξφβιεςε κηαο 

δεδνκέλεο ρξνλνζεηξάο. ηα κνληέια απηά νη πξνβιέςεηο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηηο παξειζνχζεο ηηκέο θαη ηα εκθαληζζέληα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηεο ρξνλνζεηξάο 

πνπ εμεηάδεηαη. 

 

Σν ραξηνθπιάθην πνπ εμεηάδνπκε 

 

      Σν ραξηνθπιάθην πνπ δεκηνπξγήζακε απαξηίδεηαη απφ έλα κείγκα κεηνρψλ ηξηψλ 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο 

θάζε κεηνρήο ζην λέν ραξηνθπιάθην πξνζδηνξίζηεθε βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηεο θάζε 

ηξάπεδαο θαη θπξίσο ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Έηζη ζεσξήζακε πσο ζην 

portfolio πνπ δεκηνπξγνχκε, κεηάζρεη ε Δζληθή Σξάπεδα κε πνζνζηφ 40%, ε 

ALPHABANK κε πνζνζηφ 35% θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε 25%. 

 

 

Μεζνδνινγία 

 

      Γηα ηελ αλάιπζε καο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ARIMA ππφδεηγκα γηα ηηο 

απνδφζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη θαη εμεηάδνπκε. Ζ 

δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη ε κεζνδνινγία BOX-JENKINS 
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Έιεγρνο ζηαηηθόηεηαο 

 

        ην πξψην ζηάδην εμεηάδνπκε ηελ ζηαηηθφηεηα ησλ απνδφζεσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ καο. Σν δηάγξακκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Πίνακασ 1 

 

 

      Οη απνδφζεηο θαίλνληαη λα είλαη ζηάζηκεο κε δχν ζεκαληηθέο αξλεηηθέο απνδφζεηο 

πνπ θαίλνληαη λα είλαη πνιχ αθξαίεο (outliners). Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο 01/12/2007 
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εκθαλίδεηαη αξλεηηθή απφδνζε -23,38%  ελψ γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο 24/12/2009 

εκθαλίδεηαη αξλεηηθή απφδνζε πνπ πιεζηάδεη ην -100%. 

    

 

 

 

Έιεγρνο ζηαζηκόηεηαο  

 

      Δάλ ε ρξνλνζεηξά πνπ εμεηάδνπκε είλαη ζηάζηκε, ηφηε ηα δεδνκέλα θπκαίλνληαη 

γχξσ απφ έλα ζηαζεξφ κέζν, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ, ελψ ε δηαθχκαλζε παξακέλεη 

ζηαζεξή. 

Ζ ζηαζηκφηεηα ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ρξνλνζεηξάο : 

Δάλ δελ παξαηεξείηαη αιιαγή ηεο κέζεο ηηκήο θαηά κήθνο ηνπ ρξφλνπ, ηφηε ε 

ρξνλνζεηξά είλαη ζηάζηκε σο πξνο ηε κέζε ηηκή. 

Δάλ δελ παξαηεξείηαη αιιαγή ηεο δηαθχκαλζεο θαηά κήθνο ηνπ ρξφλνπ, ηφηε ε 

ρξνλνζεηξά είλαη ζηάζηκε σο πξνο ηε δηαθχκαλζε. 

         Θα ειέγμνπκε ηελ ζηαζηκφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

έιεγρν Dickey – Fuller. Ζ κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ είλαη φηη νη απνδφζεηο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ είλαη κε ζηάζηκεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2, δηαπηζηψλνπκε φηη απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, 

άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο είλαη κηα ζηάζηκε 

κεηαβιεηή. 
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Πίνακασ 2 

 

Null Hypothesis: R has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=22) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -34.32396  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.435385  

 5% level  -2.863651  

 10% level  -2.567944  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Γεκηνπξγία ππόδεηγκαηνο ΑRIMA 

        Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην ππφδεηγκα ΑΡΗΜΑ ρξεζηκνπνηνχκε ηα δηαγξάκκαηα 

ηεο απηνζπζρέηηζεο θαη ηεο κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο ησλ απνδφζεσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3. 

Πίνακασ 3 

EKTIMISI ARIMA(2,0,2) 

Dependent Variable: R   

Method: Least Squares   

Date: 09/23/11   Time: 14:00   

Sample (adjusted): 9/28/2006 9/22/2011  

Included observations: 1245 after adjustments 

Convergence achieved after 15 iterations  

MA Backcast: 9/26/2006 9/27/2006  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.237832 0.128449 -1.851569 0.0643 

AR(1) -1.235751 0.056215 -21.98266 0.0000 

AR(2) -0.874257 0.055325 -15.80210 0.0000 

MA(1) 1.283847 0.046512 27.60276 0.0000 

MA(2) 0.917612 0.045361 20.22928 0.0000 

     
     R-squared 0.010532     Mean dependent var -0.237507 

Adjusted R-squared 0.007340     S.D. dependent var 4.419124 

S.E. of regression 4.402876     Akaike info criterion 5.806401 

Sum squared resid 24037.79     Schwarz criterion 5.826991 
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Log likelihood -3609.485     Hannan-Quinn criter. 5.814143 

F-statistic 3.299651     Durbin-Watson stat 2.027382 

Prob(F-statistic) 0.010614    

     
     Inverted AR Roots -.62+.70i     -.62-.70i  

Inverted MA Roots -.64+.71i     -.64-.71i  

     
     

 

 

      Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, δελ θαίλεηαη θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε είηε γηα 

ην AR κνληέιν είηε γηα ην AR κέξνο, είηε γηα ην ΜΑ κέξνο ηνπ ARIMA 

ππνδείγκαηνο. 

      πλεπψο ε ζηξαηεγηθή καο είλαη λα βξνχκε έλα ARIMA ππφδεηγκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Akaike Information Criteria. 

 

 

Akaike Information Criteria (ηηκέο γηα ARIMA (p, 0, q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλεπψο ην ππφδεηγκα πνπ πξνθξίλεηαη είλαη έλα ππφδεηγκα ARIMA (2, 0,2) 

 

rt = ao + a1rt-1 + a2rt-2 + β1εt-1 + β2εt-2 + εt 

 

P  /  q 0 1 2 

0 5,8090 5,8098 5,8078 

1 5,8107 5,8074 5,8099 

2 5,8091 5,8105 5,8064 
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Ζ εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ πίλαθα (εθηίκεζε ARIMA 2, 0,2) 

 

.. 

 

     Γηαπηζηψλνπκε φηη νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ είλαη ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο 

εθηφο απφ απηήλ ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ, ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν 

10%. 

 

 

        

ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

Γηαγλωζηηθνί έιεγρνη 

 

        Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη, ην πξψην καο βήκα είλαη λα εμεηάζνπκε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα 

απηνζπζρέηηζεο ησλ ιαζψλ. Ο έιεγρνο ηεο απηνζπζρέηηζεο δίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα 4. 

 

 

Πίνακας 4 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.592261     Prob. F(2,1238) 0.2039 

Obs*R-squared 3.194311     Prob. Chi-Square(2) 0.2025 
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      Ζ κεδεληθή ππφζεζε εδψ είλαη φηη ηα ιάζε δελ παξνπζηάδνπλ απηνζπζρέηηζε 

κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ. Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη απνδερφκαζηε ηελ 

κεδεληθή ππφζεζε. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ 

ππνδείγκαηνο ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

 

 

 

Έιεγρνο ARCH 

 

       Σν επφκελν test είλαη ν έιεγρνο ARCH γηα λα ειέγμνπκε εάλ ππάξρεη κεηαβνιή 

ζηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ ιαζψλ δηαρξνληθά (ηα ιάζε δελ είλαη νκνζθεδαζηηθά). Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 5. 

 

Πίνακας 5 

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     F-statistic 0.001570     Prob. F(1,1242) 0.9684 

Obs*R-squared 0.001573     Prob. Chi-Square(1) 0.9684 

     
     

 

 

 

 

       Ζ κεδεληθή ππφζεζε εδψ είλαη φηη ηα ιάζε είλαη νκνζθεδαζηηθά δηαρξνληθά, 

δειαδή δελ ππάξρνπλ ARCH θαηλφκελα. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ 
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πίλαθα, θαίλεηαη φηη νδεγνχλ ζε απνδνρή ηεο κεδεληθή ππφζεζεο, πξάγκα πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ επάξθεηα ηνπ ππνδείγκαηνο αλαθνξηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν 

 

 

 

 

 

 

 

Έιεγρνο Πξνζαξκνγήο 

 

 

       Σειεπηαίν ζηάδην ηεο επάξθεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο ν έιεγρνο πξνζαξκνγήο ηνπ 

ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα (δειαδή πφζν θαιά πξνζαξκφδεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πξφβιεςεο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 6. 

 

 

Πίνακας 6 
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Forecast: RF
Actual: R
Forecast sample: 9/26/2006 9/22/2011
Adjusted sample: 9/28/2006 9/22/2011
Included observations: 1245

Root Mean Squared Error 4.394026
Mean Absolute Error      2.428458
Mean Abs. Percent Error 139.3882
Theil Inequality Coefficient  0.890245
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.813737
     Covariance Proportion  0.186263
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      Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη πσο ε πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ  

Ηζηνξηθφ γξάθεκα κεηνρήο ΔΣΔ (πεγή «Ναπηεκπνξηθή») 

 

 

Ηζηνξηθφ γξάθεκα κεηνρήο ALPHABANK (πεγή «Ναπηεκπνξηθή»)  
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Ηζηνξηθφ γξάθεκα κεηνρήο Σξάπεδα Πεηξαησο (πεγή «Ναπηεκπνξηθή»)  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

        Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν θαη΄αξρήλ λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο: ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαη ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε κεηά απφ κηα πιεζψξα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Παξάιιεια, θαη 

κε αθνξκή ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, παξνπζηάζηεθε 

έλα ζχληνκν ρξνληθφ ηεο πξφζθαηεο  xξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, κηα ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηίσλ ηεο θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνχο απηήο 

θξίζεο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

      Γηα ην εξεπλεηηθφ κέξνο, ζηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

ραξηνθπιάθην ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηηο 3 θπξηφηεξεο ειιεληθέο ηξαπεδηθέο 

κεηνρέο θαη’ αλαινγία ησλ κεγεζψλ ηνπο, δειαδή Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε 

40% ζπκκεηνρή, ALPHABANK κε πνζνζηφ 35% θαη Σξάπεδα Πεηξαηψο κε 

ζπκκεηνρή 25%. ηε ζπλέρεηα αλαπηχρηεθε έλα ππφδεηγκα ARIMA γηα λα 

εξκελεχζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ απνδφζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ 

δηαρξνληθά. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηή ησλ BOX – JENKINS 

θαη νδήγεζε ζηελ εθηίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο ARIMA (2, 0,2). 

        Ζ επάξθεηα ηνπ ππνδείγκαηνο επηβεβαηψζεθε κε δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο φπνπ 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππήξρε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο ή εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. 

Σέινο, ε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο επηβεβαηψζεθε κέζσ ηεο 

θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ ππνδείγκαηνο ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. 
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