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Περίληψη 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έπειτα από την ένταξη της Ελλάδας στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την ενσωμάτωση στον ενιαίο ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό χώρο, γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική άνθηση και υπερμεγέθη 

ανάπτυξη. Η ελληνική οικονομία χαρακτηριζόταν από συστηματική υπέρβαση των 

δαπανών, ενδημική φοροδιαφυγή και σταθερά υπεραισιόδοξες προβλέψεις, με τις 

συνεχιζόμενες δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες να οδηγούν σε 

σημαντική αύξηση του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους. Η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 έφερε στο φως τα τρωτά σημεία της 

οικονομίας στην Ελλάδα, αναγκάζοντας την να καταφύγει σε συνολικά τρία 

Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής από την απαρχή της κρίσης μέχρι και 

σήμερα. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, παρόλο που δεν ήταν η πηγή της 

δημοσιονομικής πίεσης επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση και την κρίση 

εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε, με ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και ραγδαία μείωση της συνολικής ρευστότητας, παρά την 

διπλή κεφαλαιακή ενίσχυση κατά τα τελευταία έτη. Η Εθνική Τράπεζα ως 

αναπόσπαστο και πρωταγωνιστικό κομμάτι του ελληνικού τραπεζικού κλάδου 

υπέστη σημαντικές πιέσεις λόγω της παγκόσμια χρηματοπιστωτικής κρίση και της 

ελληνικής κρίσης χρέους, οι συνέπειες της οποίας γίνονται εμφανή μέσα από την 

ανάλυση των οικονομικών μεγεθών και χρηματοοικονομικών δεικτών της, για την 

περίοδο από το 2000 έως και το 2015. Από την ανάλυση γίνεται φανερό πως όχι μόνο 

δεν βρισκόμαστε στην αρχή διεξόδου από την κρίση αλλά μάλλον στην αρχή νέων 

και πιο σύνθετων αδιεξόδων, τα οποία θα δοκιμάσουν περεταίρω τις αντοχές της 

Τράπεζας αλλά και τραπεζικού συστήματος γενικότερα, δημιουργώντας την ανάγκη 

λήψης καθοριστικών αποφάσεων για την βιωσιμότητα τους. 
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1. Εισαγωγή 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί βασικό μέρος του ευρύτερου χρηματοοικονομικού 

συστήματος και κινητήρια δύναμη της οικονομίας μιας χώρας. Ένα υγιές, σταθερό 

και αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην οικονομική 

ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα μιας χώρας. Με την διεθνή όμως 

χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008 και στην συνέχεια κρίση δημοσίου 

χρέους στην ευρωζώνη, έγινε φανερό πως ο φαύλος αυτός κύκλος μεταξύ των 

τραπεζών και των κρατών μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικός, με την αδυναμία του 

ενός να υπονομεύει την αξιοπιστία του αλλού.  

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και στην συνέχεια η παρατεταμένη ελληνική 

κρίση χρέους δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα, εγείροντας το ενδιαφέρον για την μελέτη των συνεπειών που επέφερε. 

Καταλληλότερο τραπεζικό ίδρυμα προς ανάλυση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 

άλλο από την Εθνική Τράπεζα, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα 

στην Ελλάδα με  βάση την κεφαλαιοποίησή της, αλλά και το παλαιότερο με 175 

χρόνια ιστορίας. Ως περίοδος ανάλυσης επιλέχθηκε η περίοδος από το 2000 έως και 

το 2015, προκειμένου να γίνει εμφανή η πορεία από την οικονομική άνθηση και την 

υπερμεγέθη ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος, στην οικονομική κρίση και την 

συρρίκνωση του. 

Στην παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αρχικά αναφορά στο ευρωπαϊκό 

τραπεζικό σύστημα, μέρος του οποίου είναι και η Εθνική Τράπεζα, αλλά και στους 

ευρωπαϊκούς και διεθνής μηχανισμούς, οι οποίοι συνδέονται και αλληλεπιδρούν 

άμεσα με την ελληνική οικονομία. Στην συνέχεια, καταδεικνύονται τα γεγονότα που 

επηρέασαν καθοριστικά την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα στην 

Ελλάδα από το 2000 έως και το 2015, καθώς και τα Προγράμματα Οικονομικής 

Προσαρμογής που αναγκάστηκε η ελληνική οικονομία να καταφύγει από το 

ξέσπασμα της κρίσης μέχρι και σήμερα. Μετέπειτα, παρουσιάζονται τα βασικά 

μεγέθη και οι δραστηριότητες της  Εθνικής Τράπεζας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 

κατά το έτος 2015, αλλά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γενικότερα στο οποίο 

και δραστηριοποιείται.  

Στα επόμενα κεφάλαια της εν λόγω διπλωματικής μελέτης, αναγκαίο θεωρήθηκε να 

γίνει αναφορά στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, στους οποίους εκτίθεται κάθε 
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τραπεζικό ίδρυμα, λόγω των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχει, αλλά και στους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες που έχουν αναπτυχθεί για την διαχείρισης αυτών. Η 

πορεία και η εξέλιξη της Εθνικής Τράπεζας αλλά και οι συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης για την περίοδο από το 2000 μέχρι και το 2015 επιλέχθηκε να μελετηθεί μέσα 

από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της, αλλά και χρηματοοικονομικών 

δεικτών της. Πέραν όμως, από την διαχρονική ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, 

σκόπιμη θεωρήθηκε και η σύγκριση ορισμένων μεγεθών και χρηματοοικονομικών 

δεικτών της με τα αντίστοιχα των άλλων τριών συστημικών ανταγωνιστικών 

τραπεζών στην Ελλάδα, προκειμένου να γίνει κατανοητή η θέση και η πορεία της στο 

πλαίσιο του ανταγωνισμού που δραστηριοποιείται. Ολοκληρώνοντας, παραθέτονται 

ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα από την εν λόγω διπλωματική μελέτη, αλλά και 

προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που προτείνεται να ακολουθηθούν εν μέσω 

ενός πολύπλοκου περιβάλλοντος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. 
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2. Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα 

2.1. Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών              

  & Ευρωσύστημα 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών 

της Ε.Ε., είτε έχουν υιοθετήσει το νόμισμα του ευρώ, είτε όχι, ενώ το Ευρωσύστημα 

από την άλλη αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) και τις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες μόνο των κρατών μελών της Ε.Ε.  που έχουν υιοθετήσει 

το νόμισμα του ευρώ.1 

Στόχος τους αποτελεί η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και με την επιφύλαξη 

του στόχου αυτού, στηρίζουν τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Ενεργούν επίσης, ως κύρια χρηματοπιστωτική αρχή, στοχεύοντας στη 

διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της 

χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στην Ευρώπη. Τα βασικά καθήκοντα τους είναι: 

• Η χάραξη και η εφαρμογή νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ. 

• Η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος. 

• Η κατοχή και η διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των 

χωρών της ζώνης του ευρώ.  

• Η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. 

2.2. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank, E.C.B.) είναι η κεντρική 

τράπεζα για το ευρώ και ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1998. Διαχειρίζεται τη νομισματική 

πολιτική της Ευρωζώνης, η οποία αποτελείται από 19 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και είναι μια από τις μεγαλύτερες νομισματικές ζώνες στον κόσμο. Είναι μία 

από τις σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου και ένα από τα επτά θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αναφέρονται στη συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας είναι οι κεντρικές τράπεζες των 28 κρατών-μελών της ΕΕ. 

                                                             
1
 Πηγή: European Central Bank (www.ecb.europa.eu ) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.ecb.europa.eu/
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Στόχος της Ε.Κ.Τ. είναι να κρατάει την σταθερότητα της νομισματικής πολιτικής 

μέσα στην Ευρωζώνη όπως επίσης, και κάποια βασικά οικονομικά μεγέθη όπως 

τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

στηρίζεται σε αυτό της γερμανικής Bundesbank και της επίσης 

γερμανικής Landesbanken. Η Ε.Κ.Τ. διευθύνεται από ένα συμβούλιο με επικεφαλής 

τον πρόεδρο. Συμμετέχουν επίσης αντιπρόσωποι από τις κεντρικές τράπεζες των 

χωρών - μελών μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Παρ' όλο 

που η ΕΚΤ διέπεται από το Ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι οργανωμένη σαν εταιρία υπό την 

έννοια ότι έχει μετόχους και μετοχικό κεφάλαιο.  

2.3. Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος έχουν νομική προσωπικότητα, η 

οποία είναι διακριτή από την νομική προσωπικότητα της ΕΚΤ. Παράλληλα, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ευρωσυστήματος, το οποίο έχει την ευθύνη για 

την σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ και λειτουργούν με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες της ΕΚΤ, για την άσκηση των καθηκόντων 

του Ευρωσυστήματος. 

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες συμμετέχουν στην άσκηση της ενιαίας νομισματικής 

πολιτικής της ζώνης του ευρώ. Διενεργούν πράξεις νομισματικής πολιτικής, 

παρέχοντας για παράδειγμα χρήμα κεντρικής τράπεζας στα πιστωτικά ιδρύματα και 

διασφαλίζουν τον διακανονισμό των εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών χωρίς 

την χρήση μετρητών. Επιπλέον, διενεργούν πράξεις διαχείρισης συναλλαγματικών 

διαθεσίμων τόσο για δικό τους λογαριασμό όσο κι για λογαριασμό της ΕΚΤ. 

Επιπροσθέτως, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για 

την συλλογή εθνικών στατιστικών στοιχείων και για την έκδοση και διαχείριση των 

τραπεζογραμματίων ευρώ στη χώρα τους. 

2.4.  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) είναι θεσμικό όργανο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο σκοπό την προστασία των κοινοτικών 

συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.  Ιδρύθηκε το 1951 και έχει ως έδρα 

τις Βρυξέλλες και πρόεδρο από το 2014 έως και σήμερα τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφέρει ως προς άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μέσα από το «δικαίωμα πρωτοβουλίας» στη νομοθετική διαδικασία. Έχει δηλαδή το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesbank&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Landesbanken&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1951
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9A%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BA%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα της Ένωσης ή να 

αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Λειτουργεί επίσης ως εκτελεστικό όργανο, με 

αρμοδιότητα στη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς 

και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή την εξασφάλιση της εφαρμογής 

των πολιτικών που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.2 

2.5. Ευρωπαϊκοί Μηχανισμοί Οικονομικής Στήριξης 

Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί οικονομικής στήριξης αποσκοπούν στη διατήρηση της 

οικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ3. Η πρόσφατη οικονομική 

και χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε την ανάγκη για συντονισμένη και επαρκή 

οικονομική στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση σε 

μία χώρα μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη μακροοικονομική σταθερότητα 

στην υπόλοιπη ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ.  

Η οικονομική στήριξη συνδέεται με μακροοικονομική αιρεσιμότητα (είναι δάνειο και 

όχι δημοσιονομική μεταβίβαση), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη 

που την λαμβάνουν θα πραγματοποιούν τις αναγκαίες δημοσιονομικές, οικονομικές, 

διαρθρωτικές και εποπτικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, τα δάνεια χορηγούνται σε 

δόσεις, και συνεπώς μπορεί να αναστέλλεται η χορήγησή τους αν τα δικαιούχα κράτη 

μέλη δεν συμμορφώνονται προς τις συμφωνηθείσες υποχρεώσεις.  

2.5.1. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης 

(EFSM) 

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (European 

Financial Stabilisation Mechanism – EFSM) είναι ένα από τα πρώτα όργανα που 

δημιούργησε από το Μάιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, ο EFSM αποτέλεσε πρόγραμμα 

χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης, που βασίστηκε σε κεφάλαια τα οποία 

αντλήθηκαν από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και κατοχυρώθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εγγύηση. Έτσι, ο EFSM λειτούργησε υπό την εποπτεία 

της Επιτροπής, αποσκοπώντας στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

                                                             
2
Πηγή: European Commission (www.europa.eu)  

3
 Ζώνη του ευρώ- Ευρωζώνη: περιλαμβάνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 

υιοθετήσει το ευρώ ως το ενιαίο νόμισμα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.europa.eu/
http://library.certh.gr/europe/index.html
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στην Ευρώπη, με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη της ΕΈ που 

βρέθηκαν σε οικονομική δυσκολία.4 

Σε αντίθεση με τα ταμεία στήριξης που ιδρύθηκαν στη συνέχεια (EFSF και ESM), ο 

EFSM άντλησε τα χρήματά του από τις αγορές με εγγύηση από τον προϋπολογισμό 

της Ε.Ε., στον οποίο μετέχει το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. και όχι μόνο τα μέλη της 

ευρωζώνης. Στο πλαίσιο του EFSM, η Επιτροπή μπορεί να δανειστεί έως 60 

δισεκατομμύρια ευρώ από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, εξ ονόματος της Ένωσης 

και με έμμεση εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο μηχανισμός έχει 

ενεργοποιηθεί για την Ιρλανδία (22,4 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2010 και 2013), 

την Πορτογαλία (26 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2011 και 2014) και την Ελλάδα 

(7,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015).5 

2.5.2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)  

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial 

Stability Facility - EFSF) είναι ένα όργανο ειδικού σκοπού, που συμφωνήθηκε από τα 

27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Μαΐου του 2010, με στόχο τη 

διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη, με την παροχή οικονομικής 

βοήθειας προς τα κράτη της ευρωζώνης σε οικονομική δυσκολία. Η επίσημη 

ημερομηνία ίδρυσής του ήταν η 7η Ιουνίου 2010, ενώ σε πλήρη δράση ξεκίνησε από 

τις 4 Αυγούστου 2010. Το ταμείο έχει την έδρα του στην πόλη του Λουξεμβούργου.6 

Ο εν λόγω ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ομόλογα ή άλλα 

χρεόγραφα στην αγορά με την υποστήριξη του Γερμανικού Γραφείου Διαχείρισης 

Δημοσίου Χρέους, για να αυξήσει τα κεφάλαια που απαιτούνταν για την παροχή 

δανείων προς χώρες της ευρωζώνης με οικονομικά προβλήματα. Έχει επίσης, την 

δυνατότητα να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των κεφαλαίων των τραπεζών ή να 

αγοράσει κρατικά ομόλογα. Η έκδοση των ομολόγων του πρέπει να συνοδεύεται από 

εγγυήσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, ανάλογα με το μερίδιό 

τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Η διευκόλυνση δανεισμού από τον EFSF δίδεται κατόπιν αιτήματος υποστήριξης από 

ένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, το οποίο δεν είναι πλέον σε θέση να δανειστεί 

από τις αγορές σε αποδεκτές τιμές. Προηγουμένως, ένα οικονομικό πρόγραμμα της 

                                                             
4
Πηγή: European  Financial Stabilisation Mechanism- EFSM (European Commission) 

5
 Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (www.europarl.europa.eu)  

6
 Πηγή: European Financial Stability Facility- EFSF  (www.efsf.europa.eu) 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.efsf.europa.eu/
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χώρας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), να γίνει ομόφωνα δεκτό από το 

Eurogroup (υπουργοί οικονομικών της ζώνης του ευρώ) και να υπογραφεί ένα 

σχετικό «μνημόνιο κατανόησης» για τους όρους του δανεισμού. To EFSF είχε, 

αρχικά, την μέγιστη πιστοληπτική διαβάθμιση (AAA από την Fitch Ratings και την 

Standard & Poor’s και ΑΑΑ από την Moody’s), ωστόσο, λόγω της παρατεινόμενης 

κρίσης και του αντίκτυπου σε ορισμένες χώρες μέλη του Ταμείου, στις 16 Ιανουαρίου 

2012 η Standard & Poor’s υποβάθμισε την πιστοληπτική του ικανότητα σε AA+. 

Η συνολική πραγματική δανειοδοτική ικανότητα του EFSF ανέρχεται σε 440 

δισεκατομμύρια ευρώ. Το ταμείο έχει ενεργοποιηθεί για την Ιρλανδία, την 

Πορτογαλία και την Ελλάδα. Ωστόσο, από την 1η Ιουλίου 2013, το EFSF δεν 

συμμετέχει πλέον σε νέα προγράμματα οικονομικής στήριξης, αν και θα συνεχίσει να 

διαχειρίζεται και να αποπληρώνει τυχόν εκκρεμή χρέη. Το τελευταίο πρόγραμμα 

στήριξης του EFSF (για την Ελλάδα) ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015.7 

Με βάση τον σχεδιασμό που υπήρξε από τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς, μετά τον Ιούνιο του 2013, τόσο το EFSF όσο και ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) αντικαταστάθηκαν με τον 

μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM). 

2.5.3.  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) 

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) 

αποτελεί ένα μόνιμο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 19 

μέλη της Ευρωζώνης, το οποίο διαδέχθηκε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Ο ESM τέθηκε σε εφαρμογή τον 

Ιανουάριο του 2013. Συνολικά το ταμείο του μηχανισμού προικοδοτήθηκε με 500 δις 

ευρώ, τα οποία έχει σχεδιαστεί να ανέλθουν στα 704 δις ευρώ. Διευθύνων Σύμβουλος 

του ΕSM έχει οριστεί εξ αρχής ο μέχρι τότε Διευθύνων Σύμβουλος και του EFSF 

Κλάους Ρέγκλινγκ και ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο εκάστοτε 

πρόεδρος του Eurogroup (σήμερα ο Γέρουν Ντάιζεμπλουμ).8 

                                                             
7
 Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (www.europarl.europa.eu)  

8
 Πηγή: European Stability Mechanism – ESM (www.esm.europa.eu)  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.esm.europa.eu/
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Ο ESM μπορεί να δανείσει απευθείας στις κυβερνήσεις, καθώς και να αγοράσει χρέη 

τους (δηλαδή κρατικά ομόλογα) είτε άμεσα όταν εκδίδονται, είτε στη δευτερογενή 

αγορά. Επιπλέον, ο ESM δύναται να υποστηρίξει τις τράπεζες άμεσα σε μια 

«ανακεφαλαιοποίηση», συνήθως παρέχοντας χρήματα σε αντάλλαγμα με συμμετοχή 

στην μετοχική σύνθεση. 

Το πρώτο πρόγραμμα που εκτελέστηκε από τον ESM ήταν δάνειο προς την Ισπανία 

για να βοηθήσει την ενδυνάμωση των τραπεζών της χώρας. Για το σκοπό, αυτό ο 

ESM πλήρωσε συνολικά 41,3 δις ευρώ το Δεκέμβριο του 2012 και το Φεβρουάριο 

του 2013. Το μόνο άλλο πρόγραμμα του ESM ήταν μέχρι στιγμής αυτό για την 

Κύπρο, με πρόβλεψη να διατεθούν έως 9 δις ευρώ για τις χρηματοοικονομικές 

ανάγκες της κυπριακής κυβέρνησης και την ανακεφαλαιοποίηση του 

χρηματοοικονομικού τομέα της. 

Σε περίπτωση δανεισμού από τον ESM, οι πολιτικές που η εμπλεκόμενη χώρα 

καλείται να ακολουθήσει αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση της Ισπανίας οι όροι επικεντρώθηκαν στις τράπεζες, ενώ για την 

Κύπρο οι όροι ήταν ευρύτεροι και κάλυπταν αλλαγές στη φορολογία και στις 

κυβερνητικές δαπάνες, καθώς και τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και του 

συνταξιοδοτικού. Η λήψη αποφάσεων στον ESM γίνεται ομόφωνα από τα κράτη 

μετόχους, εκτός των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, που επιτρέπεται να περάσει 

απόφαση με το 85% της πλειοψηφίας των μεριδιούχων. 

Ο ESM συνεργάζεται στενά με διεθνείς θεσμούς που παρέχουν στήριξη για 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα σύμφωνα με τους στόχους και τις αρμοδιότητές τους 

και ειδικότερα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και  την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία μπορεί να προβαίνει σε οριστικές συναλλαγές σε 

δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων 

2.5.4. Μηχανισμός Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ΕLA) 

Τα πιστωτικά ιδρύματα στη ζώνη του ευρώ έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες, όχι μόνο μέσω της διενέργειας πράξεων 

νομισματικής πολιτικής, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέσω της παροχής 

έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance - ELA). Ως 

έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα νοείται η παροχή χρήματος και κάθε άλλης μορφής 

στήριξη, εκ μέρους μίας εθνικής κεντρικής τράπεζας (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος 
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προς φερέγγυο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ή προς όμιλο φερέγγυων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που αντιμετωπίζει προσωρινά προβλήματα 

ρευστότητας, χωρίς ωστόσο η ενέργεια αυτή να εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης της 

ενιαίας νομισματικής πολιτικής.9 

 Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα αποτελεί βραχυχρόνιο μηχανισμό  ρευστότητας 

καθώς δεν μπορεί να έχει διάρκεια πάνω από 6 μήνες και παρέχεται με ευθύνη της 

ενδιαφερόμενης ΕθνΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω ΕθνΚΤ αναλαμβάνει το κόστος 

και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή έκτακτης ενίσχυσης 

σε ρευστότητα. Κατά κανόνα, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ λεπτομερή στοιχεία για 

κάθε πράξη έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, το αργότερο εντός δύο εργάσιμων 

ημερών από την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό 

των σχεδιαζόμενων πράξεων έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς συγκεκριμένο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή προς συγκεκριμένο όμιλο χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων υπερβαίνει το όριο των 2 δις. ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάζει 

κατά πόσον η διενέργεια των εν λόγω πράξεων θέτει κίνδυνο παρακώλυσης των 

στόχων και των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος. 

Μέχρι στιγμής σημαντική χρήση του ELA έχουν κάνει κυρίως τράπεζες της 

Ιρλανδίας που ο ELA ξεπέρασε τα 70 δις ευρώ, οι Ελληνικές τράπεζες το 2012 όπου 

ο ELA ξεπέρασε τα 100 δις και οι Κυπριακές τράπεζες όπου ο ELA ξεπέρασε τα 10 

δις.  Να αναφερθεί πως στην περίπτωση της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ενώ αρχικά είχε εγκρίνει τη παροχή ρευστότητας μέσω του μηχανισμού 

ELA στη συνέχεια τη διέκοψε με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στο κούρεμα των 

καταθέσεων στις Κυπριακές τράπεζες και τη χρεοκοπία της Λαϊκής Τράπεζας (πρώην 

Marfin). 10 

2.6. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) (International Monetary Fund, IMF) αποτελεί 

ένα διεθνή οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και 

προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. Το ΔΝΤ ιδρύθηκε 

στις 27 Δεκεμβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατόπιν 

                                                             
9
 Πηγή: Emergency liquidity assistance (ELA) and monetary policy (www.ecb.europa.eu)  

10
 Πηγή: ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ Π.- Ζ. ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ, (2015),  ‘’ Τι είναι ο μηχανισμός ELA και πότε 

ενεργοποιείται’’,  (www.naftemporiki.gr)    

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://www.ecb.europa.eu/
http://(www.naftemporiki.gr/
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συνομολόγησης 29 Χωρών που είχαν συμβάλει στο 80% του κεφαλαίου. Έδρα του 

Οργανισμού ορίσθηκε η Ουάσιγκτον ως πρωτεύουσα της χώρας με το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής. 

Η βασική αποστολή του ΔΝΤ είναι να παρέχει τεχνική και οικονομική βοήθεια σε 

χώρες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Χώρες-μέλη που 

έχουν πρόβλημα με το ισοζύγιο πληρωμών μπορούν να ζητήσουν δάνεια και βοήθεια 

στη διαχείριση της εθνικής τους οικονομίας. Για να δοθεί η βοήθεια απαιτείται 

συνήθως από τις χώρες αυτές να προβούν σε μεταρρυθμίσεις (οι οποίες αναφέρονται 

σε μερικές περιπτώσεις ως "συναίνεση της Ουάσινγκτον"). Αυτές οι μεταρρυθμίσεις 

συνήθως απαιτούνται για τον λόγο ότι χώρες με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 

μπορούν να δημιουργήσουν οικονομικές, νομισματικές και πολιτικές πρακτικές οι 

οποίες να οδηγήσουν οι ίδιες το σύστημα σε κρίση. Για παράδειγμα, χώρες με 

τεράστια ελλείμματα προϋπολογισμού, ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, αυστηρό έλεγχο 

τιμών, ή ιδιαίτερα υπερτιμημένο ή υποτιμημένο νόμισμα διατρέχουν τον κίνδυνο να 

αντιμετωπίσουν στο μέλλον σοβαρό πρόβλημα με το ισοζύγιο πληρωμών. Έτσι, τα 

προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο, να διορθώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην 

οικονομική κρίση και όχι απλώς να χρηματοδοτήσουν την έλλειψη υπεύθυνης στάσης 

στα οικονομικά. Όταν η βοήθεια συνίσταται από δάνεια, αυτά συνήθως δίνονται σε 

δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτευχθεί 

συγκεκριμένοι στόχοι.11 

2.7. Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» 

2.7.1. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) 

Η έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory 

Mechanism, SSM) στις 4 Νοεμβρίου 2014 αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας εποχής 

για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, καθώς η εποπτεία των συστημικά σημαντικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων ανατέθηκε σε μια υπερεθνική αρχή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ). Ο SSM διατηρεί μία ουσιώδη διάκριση μεταξύ σημαντικών και μη-

σημαντικών ιδρυμάτων, τα οποία θα υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς εποπτείας. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε την άμεση προληπτική εποπτεία των 123 

μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων (καθώς και των 1.104 θυγατρικών τους) που 

εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ευρωζώνης, ενώ η άμεση προληπτική εποπτεία των 

                                                             
11

 Πηγή: International Monetary Fund  (www.imf.org) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://www.imf.org/
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υπολοίπων (περίπου 3.500) πιστωτικών ιδρυμάτων συνεχίζει να ασκείται από τις 

εθνικές εποπτικές αρχές (στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος), υπό τις 

κατευθυντήριες όμως γραμμές και τις οδηγίες της ΕΚΤ. 12 Στην άμεση εποπτεία της 

ΕΚΤ υπάγονται και τα τέσσερα  ελληνικά συστημικά  πιστωτικά ιδρύματα (Εθνική 

Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank) . 

2.7.2. Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM) 

Ο Κανονισμός του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism, 

SRM) αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και μια ενιαία διαδικασία για την 

εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων εταιρειών παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών. Ο εν λόγω  μηχανισμός εξυγίανσης (SRM), συμπληρώνει τον Ενιαίο 

Εποπτικό Μηχανισμό  (SSM)  και εφαρμόζεται σε όλες τις τράπεζες που εποπτεύει. 

Οι εν λόγω ενιαίοι κανόνες και η ενιαία διαδικασία που καθιερώθηκαν εφαρμόζονται 

από κοινού από το «Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης», το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές. Ο Ενιαίος Μηχανισμός 

Εξυγίανσης (SRM), υποστηρίζεται από ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης (το «Ταμείο»). 

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική και 

ομοιόμορφη λειτουργία του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και χρησιμοποιεί το 

Ταμείο μόνο προς τον σκοπό διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής των 

μέτρων εξυγίανσης και της άσκησης των εξουσιών εξυγίανσης.  

Μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα τίθεται σε διαδικασία εξυγίανσης, εφόσον κρίνεται ότι πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις13: 

• το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι μη βιώσιμο, 

• δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα τα οποία δύνανται να αποτρέψουν την θέση 

αφερεγγυότητας (failure) του ιδρύματος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,  

• η ανάληψη δράσεων εξυγίανση μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου 

Εξυγίανσης είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Η κρίση περί της μη βιωσιμότητας του ιδρύματος βαραίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ως αρμόδια εποπτική αρχή. Οι διατάξεις για την προετοιμασία των σχεδίων 

                                                             
12

 Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών- Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM)  
http://www.hba.gr/TrapEn/TrapezikienosiCase.asp?menu=1  
13

 Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών- Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM)  

http://www.hba.gr/TrapEn/TrapezikienosiCase.asp?menu=2  
 

http://www.hba.gr/TrapEn/TrapezikienosiCase.asp?menu=1
http://www.hba.gr/TrapEn/TrapezikienosiCase.asp?menu=2
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εξυγίανσης των τραπεζών εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2015 και ο Ενιαίος 

Μηχανισμός Εξυγίανσης λειτουργεί πλήρως από την 1 Ιανουαρίου 2016. 

3. Οικονομικά Γεγονότα &        

Το Τραπεζικό Σύστημα στην Ελλάδα 

Μία από τις σημαντικότερες γενεσιουργές αιτίες της οικονομικής δυσχέρειας που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα, αποτελεί η ισχυρή αναπτυξιακή επίδοση κατά την 

περίοδο 2000-2009, η οποία δεν βασίστηκε σε διατηρήσιμους παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, η μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ήταν σχεδόν 4% ετησίως την 

περίοδο 2000-2009, έναντι 2% στη ζώνη του ευρώ, με την εισοδηματική διαφορά της 

Ελλάδας με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ να μειώνεται από 25%, σε περίπου 

10%.14 Αυτό αντανακλούσε και την κατακόρυφη αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ιδίως 

στην κατανάλωση και στις επενδύσεις σε κατοικίες. Στην έντονη ανάπτυξη 

συνέβαλαν επίσης οι υψηλές αυξήσεις των πραγματικών μισθών, η ταχεία πιστωτική 

μεγέθυνση, υποστηριζόμενη από την ελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και 

τα χαμηλά πραγματικά επιτόκια που συνδέονταν με την υιοθέτηση του ευρώ αλλά και 

από την χαλαρή δημοσιονομική πολιτική. Η εκρηκτική άνοδος της απορρόφησης 

(συνολικής ζήτησης) και η ασθενής εξωτερική ανταγωνιστικότητα είχε ως 

αποτέλεσμα την ταχεία αύξηση των εξωτερικών ανισορροπιών. Η αύξηση των 

πραγματικών μισθών σταθερά υπερέβαινε τα κέρδη παραγωγικότητας, γεγονός που 

εν μέρει αντανακλούσε τις επιπτώσεις από τις πολύ υψηλές αυξήσεις των μισθών του 

δημόσιου τομέα. Η προκύπτουσα αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος διέβρωσε την εξωτερική ανταγωνιστικότητα έναντι των υπολοίπων χωρών 

της Ευρωζώνης. 

Τον Δεκέμβριο του 2000 (λίγο μετά την απόφαση υιοθέτησης του ευρώ) η Ελλάδα 

υποβάλει το πρώτο πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο έθετε ως μεσοπρόθεσμο 

στόχο την ισοσκέλιση της δημοσιονομικής θέσης. Με τις δημοσιονομικές 

ανισορροπίες να παραμένουν σταθερά υψηλές ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε ποτέ. 

Λόγω της συστηματικής υπέρβασης των δαπανών, της ενδημικής φοροδιαφυγής και 

των σταθερά υπεραισιόδοξων προβλέψεων ως προς τα φορολογικά έσοδα το 

                                                             
14

 Πηγή: European Commission- Directorate-General for Economic and Financial Affairs (Μάιος 
2010), “Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα” 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp61_el.pdf) 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp61_el.pdf
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ονομαστικό ισοζύγιο δεν διαμορφώθηκε ποτέ κατώτερο του 3% του ΑΕΠ και οι 

δημοσιονομικοί στόχοι δεν επιτυγχάνονταν ποτέ, παρά το ευμενές οικονομικό 

περιβάλλον. Το μέγεθος του δημόσιου τομέα αυξήθηκε από 44% του ΑΕΠ το 2000 

σε περισσότερο από 50% το 2009, όχι μόνο απορροφώντας τη διαθέσιμη εξωτερική 

χρηματοδότηση, αλλά και παραγκωνίζοντας πόρους του ιδιωτικού τομέα.15 

Οι συνεχιζόμενες δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες οδήγησαν σε 

σημαντική αύξηση του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους. Το 2009, το 

ακαθάριστο δημόσιο χρέος έφθασε το 115% του ΑΕΠ, έναντι 103% του ΑΕΠ το 

2000, και το καθαρό εξωτερικό χρέος σχεδόν το 100% του ΑΕΠ, έναντι 45% του 

ΑΕΠ το 2000. Περίπου τα ¾ του συνολικού εξωτερικού χρέους σχετίζονται με τον 

δημόσιο τομέα.  

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 έφερε στο φως τα τρωτά 

σημεία της οικονομίας στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, το κλίμα στις αγορές για την 

Ελλάδα επιδεινώθηκε απότομα στις αρχές του 2010. Οι σημαντικές υπερβάσεις 

δαπανών και η κατακόρυφη πτώση των κρατικών εσόδων ώθησαν το έλλειμμα της 

γενικής κυβέρνησης σε εκτιμώμενο ποσοστό 13,6% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος 

στο 115% του ΑΕΠ στο τέλος του 2009. Επιπλέον, η έκταση της επιδείνωσης της 

δημοσιονομικής θέσης αποκαλύφθηκε αργά, λόγω σοβαρών ελλείψεων στα 

συστήματα λογαριασμών και στατιστικών της Ελλάδας. Οι κυριότεροι οργανισμοί 

αξιολόγησης υποβάθμισαν τη χώρα, η δε απόδοση των κρατικών ομολόγων και τα 

περιθώρια των CDS (Credit default swap) αυξήθηκαν απότομα από το τέλος του 

2009. 

Ο τραπεζικός τομέας, αν και δεν ήταν η πηγή της δημοσιονομικής πίεσης 

επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση και την κρίση εμπιστοσύνης. Ο μέσος 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκε σε 11,7% στα 

τέλη του 2009, εν μέρει χάρη στις εισφορές δημοσίων κεφαλαίων, πέραν από τις 

προσπάθειες των ίδιων των τραπεζών να αυξήσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα 

ασφαλείας.  

                                                             
15

 Πηγή: European Commission- Directorate-General for Economic and Financial Affairs (Μάιος 
2010), “Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα” 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp61_el.pdf) 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp61_el.pdf
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3.1. Το 1
ο
 Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής 

Τον Απρίλιο του 2010, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα χρηματοδοτική 

συνδρομή λόγω των ευμεγεθών δημοσιονομικών αναγκών χρηματοδότησης του μήνα 

Απρίλιου και Μάιου 2010. Οι ανάγκες του Απριλίου καλύφθηκαν με την έκδοση 

ομολόγων 8 δισ. ευρώ με πενταετή ομόλογα, 5 δισ. ευρώ με δεκαετή ομόλογα και 5 

δισ. ευρώ με επταετή ομόλογα, με υψηλό όμως τίμημα (το μέσο επιτόκιο υπερέβη το 

6%). Μετά την περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών στις αγορές κατά την διάρκεια 

του Απριλίου, οι αρχές της χώρας ζήτησαν διμερή χρηματοδοτική συνδρομή από τα 

κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και τη σύναψη συμφωνίας με το ΔΝΤ.  

Στις 2 Μαΐου 2010 επιτεύχθηκε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο για μια περιεκτική 

δέσμη μέτρων πολιτικής για την περίοδο 2010-2013, στηριζόμενη σε επίσημη 

χρηματοδότηση συνολικού ύψους 110 δισ. ευρώ. Το Eurogroup κύρωσε το 

πρόγραμμα πολιτικής και ενέκρινε διμερή δάνεια ύψους 80 δις ευρώ από τα κράτη 

μέλη της ζώνης του ευρώ και 30 δις ευρώ το Συμβούλιο του ΔΝΤ 

3.2. Το 2
ο
 Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής 

Το Μάρτιο του 2012 οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν τη 

χρηματοδότηση του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την 

Ελλάδα. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ διέθεσαν τα μη εκταμιευθέντα 

ποσά του Πρώτου Προγράμματος, συν άλλα 130 δις ευρώ για το διάστημα 2012-

2014. Ενώ η χρηματοδότηση του πρώτου προγράμματος βασίστηκε σε διμερή δάνεια, 

για το δεύτερο πρόγραμμα συμφωνήθηκε ότι η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), που είχε ήδη 

τεθεί πλήρως σε λειτουργία από τον Αύγουστο του 2010. 

Συνολικά, το Δεύτερο πρόγραμμα προέβλεπε χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 

164,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014 (στη συνέχεια η περίοδος αυτή παρατάθηκε 

έως τα τέλη Ιουνίου του 2015). Από το ποσό αυτό, τα 144,7 δισ. ευρώ αποτελούν τη 

συνεισφορά της Ευρωζώνης και θα διατεθούν μέσω του EFSF, ενώ το ΔΝΤ θα 

συνεισφέρει τα υπόλοιπα 19,8 δισ. ευρώ.16 

                                                             
16

 Πηγή: European Commission-Χρηματοδοτική συνδρομή στην Ελλάδα-(Σεπτέμβριος 2015) 
Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_el.htm 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_el.htm
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Κατά την έναρξη του δεύτερου προγράμματος συμφωνήθηκε επιπλέον,  ότι για την 

βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους πρέπει να υπάρξει συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα (PSI-  Private Sector Involvement). 

Όσον αφορά τις εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, αυτές 

υπόκειντο σε τριμηνιαίες αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Η 

αποδέσμευση των δόσεων από τους δανειστές βασιζόταν και πάλι στην εκπλήρωση 

ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεως και στη θετική αξιολόγηση της προόδου που 

σημειώθηκε σε σχέση με τα κριτήρια της πολιτικής που τέθηκαν.  

Οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος έχουν ως εξής17: 

Εκταμίευση Ημερομηνία ΕTΧΣ ΔΝΤ Σύνολο 

1 Μάρτιος – Ιούνιος 2012 74 1,6 75,6 

2.1 Δεκέμβριος 2012 34,3 - 34,3 

2.2 Ιανουάριος 2013 7,2 - 7,2 

2.3 Ιανουάριος 2013 2,0 3,24 5,24 

2.4 Φεβρουάριος 2013 2,8 - 2,8 

2.5 Μάιος 2013 2,8 - 2,8 

3.1 Μάιος 2013 4,2 1,74 5,94 

3.2 Ιούνιος 2013 3,3 - 3,3 

4.1 Ιούλιος 2013 2,5 1,8 4,3 

4.2 Δεκέμβριος 2013 0,5 - 0,5 

5.1 Απρίλιος 2014 6,3 3,6 9,9 

5.2 Ιούλιος 2014 1,0 - 1,0 

5.3 Αύγουστος 2014 1,0 - 1,0 

3.3. Πρόγραμμα Συμμετοχής Ιδιωτικού Τομέα στην Αναδιάταξη 

του Ελληνικού Χρέους («PSI») 

Ο όρος PSI (Private Sector Involvement), χρησιμοποιείται στις διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους και αφορά τη συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα 

(τραπεζών, επενδυτικών ταμείων) στη διαδικασία απομείωσης του δημοσίου χρέους. 

                                                             
17

 Πηγή: European Commission-Χρηματοδοτική συνδρομή στην Ελλάδα- Εκταμιεύσεις στο 

πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)  
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_el.htm
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Η ολοκλήρωση του PSI τον Απρίλιο του 2012 συνέβαλε στη σημαντική μείωση του 

χρέους της χώρας και των αναγκών εξυπηρέτησής του, μέσω της μείωσης των 

επιτοκίων των νέων ομολόγων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής 

ομολόγων, καθώς και στη σημαντική επιμήκυνση της μέσης διάρκειας του χρέους. Το 

PSI επέτυχε ονομαστική μείωση του χρέους σε επιλέξιμα ομόλογα ύψους €199 δισ., 

μειώνοντας άμεσα το χρέος της Ελλάδας κατά περίπου 50% του ΑΕΠ, από 161% του 

ΑΕΠ στο τέλος του 201118. Οι πληρωμές χρεολυσίων αλλά και το κόστος 

εξυπηρέτησης των σχετικών τόκων μειώθηκαν σημαντικά για το διάστημα μέχρι το 

2020, λόγω της μείωσης των επιτοκίων αλλά και των μακρών περιόδων χάριτος για 

τα νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά, η ολοκλήρωση του PSI οδήγησε 

σε σημαντική μείωση του ελληνικού χρέους, στο 145% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο 

του 201219. 

3.4. Το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής 

Εν όψει της σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διαταραχής που φάνηκε να 

απειλεί τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε επισήμως χρηματοοικονομική 

βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 10 Ιουλίου 2015 με την προοπτική να 

ανακτήσει την εμπιστοσύνη και να επαναφέρει την οικονομία σε βιώσιμη ανάπτυξη, 

καθώς και να προστατεύσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα της χώρας.   

Οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο συνεννόησης είναι δομημένες 

γύρω από τέσσερις πυλώνες20:  

• αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας 

• διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

• εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

• εκσυγχρονισμός στον δημόσιο τομέα 
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 Πηγή: Έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα αριθ. 12/57, Μάρτιος 2012,  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf  

 
19

 Πηγή: ΟΔΔΗΧ, Δελτίο Δημοσίου Χρέους αρ.66, Ιούνιος 2012, 
http://www.minfin.gr/contentapi/f/binaryChannel/minfin/datastore/bc/59/78/bc5978c928675ca6dd8
1f60976051281fc797679/application/pdf/Bulletin_No66.pdf  
20

 Πηγή: European Commission- Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάρτιος 2016)  
   “Ελλάδα:  τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής” 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-
programme/ 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
http://www.minfin.gr/contentapi/f/binaryChannel/minfin/datastore/bc/59/78/bc5978c928675ca6dd81f60976051281fc797679/application/pdf/Bulletin_No66.pdf
http://www.minfin.gr/contentapi/f/binaryChannel/minfin/datastore/bc/59/78/bc5978c928675ca6dd81f60976051281fc797679/application/pdf/Bulletin_No66.pdf
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
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Μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, η Ελλάδα δεσμεύθηκε να χρησιμοποιήσει πλήρως την 

τεχνική συνδρομή που διαθέτει η ΕΕ για τον σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων. Τον 

συντονισμό της τεχνικής συνδρομής έχει η Υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η πρώτη εκταμίευση ποσών στο πλαίσιο του προγράμματος ύψους 13 δισ. ευρώ 

πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 2015, ενώ ένα πρόσθετο ποσό 10 δισ. ευρώ 

διατέθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών. Τα κεφάλαια 

αυτά σκοπό έχουν να δώσουν στο ελληνικό κράτος τη δυνατότητα να καλύψει τις 

χρηματοδοτικές του ανάγκες, να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, να αντιμετωπίσει 

τις ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα και να εξοφλήσει ένα βραχυπρόθεσμο 

δάνειο-γέφυρα ύψους 7,16 δισ. ευρώ, που χορηγήθηκε από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM) στις 20 Ιουλίου 2015.21 

Σχετικά, με την διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας η Ελλάδα 

αναμένεται να λάβει μέτρα για την υγιή πορεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι 

όροι που συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο συνεννόησης περιλαμβάνουν την 

αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα, την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την ενίσχυση της διακυβέρνησης του 

Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των τραπεζών. 

Στην περίπτωση του Τρίτου Προγράμματος για την Ελλάδα, προκειμένου να 

αποφασίσει το Ταμείο τη χορήγηση περαιτέρω χρηματοδοτικής στήριξης στην 

Ελλάδα, θα αξιολογήσει το κατά πόσον έχουν υλοποιηθεί όλες οι φορολογικές, 

διαρθρωτικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο 

προγράμμα και κατά πόσον έχουν μελετηθεί πρόσθετα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η 

βιωσιμότητά. 

3.5. Οι Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα  

Μετά από επτά χρόνια συνεχούς ύφεσης, η οικονομική συρρίκνωση στην Ελλάδα 

εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές δυσμενείς πιέσεις στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα. Παρόλο, που η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης το 

201422, οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις και οι κίνδυνοι παρέμειναν εξαιτίας μίας 

                                                             
21

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 
 (Σεπτέμβριος 2015) “Χρηματοδοτική συνδρομή στην Ελλάδα” 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_el.htm  
 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/17-efsm-bridge-loan-greece/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/17-efsm-bridge-loan-greece/
http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_el.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_el.htm
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σειράς ανεπιτυχών επαναδιαπραγματεύσεων του Δεύτερου Προγράμματος μεταξύ 

της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, που έλαβε χώρα από το τρίτο τρίμηνο 

του 2014 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2015 δημιουργώντας πολιτική αβεβαιότητα, 

με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να καταφύγει σε ένα Τρίτο Πρόγραμμα 

Οικονομικής Προσαρμογής, με τα πρόσφατα στοιχεία των δεικτών οικονομικής 

συγκυρίας να προμηνύουν περεταίρω επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας23. 

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα 

επιδεινώθηκαν σημαντικά από το Δεκέμβριο του 2014, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα 

μείωσαν περαιτέρω τις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες, και τα επιπλέον μέτρα 

δημοσιονομικής προσαρμογής, τα οποία επιβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση 

ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων του Τρίτου Προγράμματος, είχαν 

δυσμενή επίπτωση στις καταναλωτικές δαπάνες του ιδιωτικού τομέα, στη ζήτηση για 

τραπεζικές πιστώσεις και στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Οι αναθεωρημένες 

επίσημες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η ελληνική οικονομία θα εισέλθει εκ νέου σε 

ύφεση το 2015-16, σε σύγκριση με προηγούμενες εκτιμήσεις που προέβλεπαν 

οικονομική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το 2015 έχουν 

αναθεωρηθεί πτωτικά με πρόβλεψη για ετήσια συρρίκνωσή του στο -2,3% το 2015,24 

και στο -1,3% για το 201625. Το ετήσιο ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί στο 

26,8% το 2015 και 27,1% το 201626, σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις για 

μείωση της ανεργίας. Τέλος, η πίεση στις τιμές των κατοικιών αυξήθηκε με την 

ετήσια μεταβολή να επιταχύνεται στο -5,6% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 από -

4,1% το πρώτο τρίμηνο του 2015. 
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/Other/A0704_SEL84_TS_QQ_
01_1995_02_2015_13_P_EN.xls  
23

Πηγή: Έρευνες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (2015) 
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2015/esi_2015_09_en.pdf 
24

 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (Νοέμβριος 2015) Forecasts,  
(http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/el_en.pdf)  
25

 (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανάλυση Βιωσιμότητας 
Ευρ. Επιτροπή ‐ Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους, (Αύγουστος 2015) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/debt_sustainability
_analysis_en.pdf  
26

 Πηγή: ΔΝΤ, World Economic Outlook, (Οκτώβριος 2015) 

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf) 
 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/Other/A0704_SEL84_TS_QQ_01_1995_02_2015_13_P_EN.xls
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/Other/A0704_SEL84_TS_QQ_01_1995_02_2015_13_P_EN.xls
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2015/esi_2015_09_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/el_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/debt_sustainability_analysis_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/debt_sustainability_analysis_en.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf
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Τέτοιες συνθήκες έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να προκαλούν αδυναμία στην 

κατανάλωση του ιδιωτικού τομέα, καθυστερήσεις στις επενδύσεις και στις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες καθώς και αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών 

υποχρεώσεων. Ειδικότερα, η πορεία των αποταμιεύσεων και χορηγήσεων εξαρτάται 

σημαντικά από το επίπεδο εμπιστοσύνης των πελατών, τις τάσεις στον εργασιακό 

τομέα, καθώς και από τη διαθεσιμότητα και το κόστος χρηματοδότησης.  

Απόρροια της συνεχιζόμενης αναταραχής στην αγορά, των επιδεινούμενων 

μακροοικονομικών συνθηκών και της αυξανόμενης ανεργίας, είναι η υποβάθμιση του 

πιστοληπτικού προφίλ των ιδιωτών και των εταιρικών πελατών, με αποτέλεσμα την 

περεταίρω μείωση στην αξία των εξασφαλίσεων που λαμβάνουν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μία τέτοια μείωση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω 

απομείωση της αξίας των δανείων περιορίζοντας την ικανότητα των τραπεζών να 

εκδώσουν ενέχυρα για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (Emergency Liquidity 

Assistance- ELA), εάν καταστεί αναγκαίο. 

3.6. Επιβολή Κεφαλαιακών Ελέγχων και Τραπεζικής Αργίας 

Οι Έλληνες καταθέτες αποδείχθηκαν εξαιρετικά ευάλωτοι απέναντι στην 

επανεμφάνιση της αβεβαιότητας και την αναβίωση σεναρίων περί εξόδου της χώρας 

από τη ζώνη του ευρώ, αποσύροντας πάνω από €50 δις τραπεζικών καταθέσεων 

μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και Ιουνίου 2015 εκ των οποίων, €32 δις. ήταν καταθέσεις 

νοικοκυριών, €5,2 δις αφορούσαν καταθέσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης και 

€4,0 δις περίπου ξένες καταθέσεις. 27 

Ενόψει αυτής της συγκυρίας, η Ελληνική Κυβέρνηση επέβαλε στις 28 Ιουνίου 2015 

τραπεζική αργία, η οποία διήρκεσε μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015, και εφήρμοσε ειδικούς 

περιορισμούς στις τραπεζικές και λοιπές χρηματοοικονομικές συναλλαγές των 

Ελλήνων πολιτών και των ελληνικών νομικών οντοτήτων (οι οποίοι αναφέρονται 

συνολικά ως «κεφαλαιακοί έλεγχοι»). Η ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών 

ρευστότητας στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα λόγω της εκροής καταθέσεων και της 

έλλειψης πρόσβασης στον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας ώθησε το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ στην απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητο το ανώτατο όριο 

δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας, 
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 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (Ιούνιος 2015), ‘‘Νομισματική Πολιτική 2014-2015’’ 
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αναστέλλοντας ουσιαστικά οποιαδήποτε συμπληρωματική πρόσβαση των ελληνικών 

στη χρηματοδότηση. Η συνολική μείωση της καταθετικής βάσης του τραπεζικού 

συστήματος κατά €52,7 δις, και η απώλεια της πρόσβασης στις ιδιωτικές και 

δημόσιες αγορές χρηματοδότησης καλύφθηκε από μια καθαρή αύξηση της 

χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα ύψους €69,2 δις. Τον Ιούνιο 2015, η συνολική 

εξάρτηση από το Ευρωσύστημα κορυφώθηκε στα €126,6 δις, εκ των οποίων €86,8 

δισ. αντιστοιχούσαν στον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας. Οι πιέσεις που 

ασκούνταν στη ρευστότητα χαλάρωσαν συγκριτικά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 

2015, επιτρέποντας τη μείωση της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από το 

Ευρωσύστημα. 

4. Ο Τραπεζικός Κλάδος στην Ελλάδα 

Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα διαμορφώνεται κυρίως από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών αμοιβαίων 

κεφαλαίων, ασφαλιστικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών. Τον Σεπτέμβριο του 

2015, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ημερομηνία πληροφόρησης από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, λειτουργούν 40 πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, εκ των 

οποίων 8 ελληνικές εμπορικές τράπεζες και 10 συνεταιριστικές τράπεζες, 21 

υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών (συμπεριλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων της HSBC και RBS), καθώς και ένα εξειδικευμένο πιστωτικό 

ίδρυμα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.28 

4.1. Γενικές Τράπεζες 

Παραδοσιακά, οι εμπορικές τράπεζες κυριαρχούσαν στην ελληνική αγορά 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ωστόσο, λόγω της σημαντικής απελευθέρωσης της 

ελληνικής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εξειδικευμένα πιστωτικά 

ιδρύματα έχουν επεκταθεί στον τομέα της εμπορικής τραπεζικής, αυξάνοντας τον 

ανταγωνισμό στην αγορά. Η διάκριση μεταξύ εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών 

έχει πάψει να υφίσταται επίσημα και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κατατάξει όλες τις 

τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ως «γενικές τράπεζες», με εξαίρεση το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου που ανήκει εξ ολοκλήρου και ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο). Οι 

γενικές τράπεζες υπέστησαν σε μικρότερο βαθμό τις συνέπειες της επιδείνωσης των 
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 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (Σεπτέμβριος 2015)  
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx.  

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx
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συνθηκών διατραπεζικού δανεισμού, καθώς έχουν την ευχέρεια πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση μέσω των καταθέσεων, σε αντίθεση με πιστωτικά ιδρύματα. 

 Κατά την τρέχουσα περίοδο υφίστανται πέντε τράπεζες στις οποίες συμμετέχουν το 

Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δυνάμει του 

Σχεδίου Ενίσχυσης ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας και του πλαισίου 

ανακεφαλαιοποίησης του Ν. 3864/2010. Τέσσερις εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ως 

συστημικές και μία ως μη συστημική. Συστημικές Τράπεζες είναι η Εθνική Τράπεζα, 

η Τράπεζα Πειραιώς η Alpha Bank και η Eurobank, ενώ μη συστημική η Τράπεζα 

Αττικής. 

Από το έτος 2012, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει υποστεί σημαντική 

ενοποίηση. Συγκεκριμένα το έτος 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε το υγιές 

τμήμα της ΑΤΕ Bank, η οποία, κατόπιν εξυγίανσής της, ελεγχόταν από το Ελληνικό 

Δημόσιο29 και απέκτησε και το 99,08% των μετοχών της Γενικής Τράπεζας από τη 

Societe Generale30.  

Το έτος 2013, η Alpha Bank απέκτησε την Εμπορική Τράπεζα από την Crédit 

Agricole31, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε όλες τις ελληνικές καταθέσεις, τα 

δάνεια και τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank 

(πρώην Marfin Popular Bank), της Ελληνικής Τράπεζας, και το 100% της Millennium 

Bank32. Το εν λόγω έτος, η Eurobank απέκτησε το 100% των νέου Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου και το 100% της νέας Proton Bank33. Η Εθνική Τράπεζα το 2013 

απέκτησε τα υγιή τμήματα της First Business Bank και Probank34. Το εν λόγω έτος, η 

Alpha Bank ανέλαβε τις καταθέσεις τριών συνεταιριστικών τραπεζών, συγκεκριμένα, 

των συνεταιριστικών τραπεζών της Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας. 

Το έτος 2014 η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε τη θυγατρική της Geniki Bank S.A.35. 
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 Πηγή: Τράπεζας Πειραιώς (Ιούλιος 2012) “Δελτίο τύπου της Τράπεζας Πειραιώς την 27 Ιουλίου 
2012” http://www.hfsf.gr/files/press_release_20120727_el.pdf  
30

 Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς ,(Μάρτιος 2013) Δελτίο Τύπου 1 Μαρτίου, 2013)  
 http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/9D7AB9278D2B4E5991443613093A22BA.ashx  
31

 Πηγή: Alpha Bank, (Οκτώβριος 2012), Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής 
Τραπέζης,  
32

 Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς, (Απρίλιος 2013) Δελτίο τύπου την 22 Απριλίου 2013 
33

 Πηγή: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (Ιούλιος 2013) Δελτίο Τύπου την 15 Ιουλίου 
2013 
34

 Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ιούλιος 2013), “Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου Ιούλιος 2013”  
35

Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς (Μάιος 2014)  Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 

http://www.hfsf.gr/files/press_release_20120727_el.pdf
http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/9D7AB9278D2B4E5991443613093A22BA.ashx
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Τέλος, το 2015, η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε και το υγιές ενεργητικό της 

Πανελλήνιας Τράπεζας36.  

4.2. Αλλοδαπές Τράπεζες 

Την 30 Σεπτεμβρίου του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 

είχαν παρουσία στην ελληνική τραπεζική αγορά 21 αλλοδαπά ή αλλοδαπών 

συμφερόντων πιστωτικά ιδρύματα. Τον Μάρτιο του 2013, ύστερα από τη συμφωνία 

της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαγορά των δραστηριοτήτων των τριών Κυπριακών 

τραπεζών στην Ελλάδα, τα αλλοδαπά ή αλλοδαπών συμφερόντων πιστωτικά 

ιδρύματα στην χώρα μειώνονται περαιτέρω ενώ η πλειοψηφία των αλλοδαπών 

τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν περιορισμένη παρουσία στη λιανική 

τραπεζική. 

4.3. Εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι το μόνο εξειδικευμένο πιστωτικό 

ίδρυμα στην Ελλάδα, το οποίο είναι αυτόνομο και έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών. Οι 

δραστηριότητές του συνίστανται κυρίως στην αποδοχή παρακαταθηκών (σε χρήμα ή 

σε είδος), την παροχή στεγαστικών δανείων σε οφειλέτες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις (κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι) και την υποστήριξη της περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

4.4. Μη-πιστωτικά Ιδρύματα 

Από τον Απρίλιο του 2002, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών 

καταναλωτικής πίστης και δανείων από μη πιστωτικά ιδρύματα που αδειοδοτούνται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος και ανταγωνίζονται ευθέως τις γενικές τράπεζες στον 

τομέα της καταναλωτικής πίστης. 
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 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, (Απρίλιος 2015), Δελτίο Τύπου Τράπεζας Πειραιώς  

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4954&Li
st_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95  

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4954&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4954&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95
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5. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και 

ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα με βάση την 

κεφαλαιοποίησή της. Διατηρεί σημαντικό ρόλο στον κλάδο της λιανικής τραπεζικής 

στην Ελλάδα με περισσότερους από 10 εκατ. καταθετικούς λογαριασμούς, με 

περισσότερους από 2 εκατ. δανειακούς λογαριασμούς, 527 καταστήματα και 1.432 

ATM σύμφωνα με στοιχεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Εκτός Ελλάδος, ο Όμιλος 

εστιάζει τις δραστηριότητές του κυρίως στην Τουρκία, την Βουλγαρία, τη Σερβία, τη 

Ρουμανία, την Αλβανία, την Κύπρο και τη ΠΓΔΜ.37 

Ο Όμιλος προσφέρει στους πελάτες του ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• λιανική τραπεζική (συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής πίστης και 

καταναλωτικής), 

• επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική, 

• χρηματοδοτική μίσθωση και πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

• χρηματιστηριακή μεσιτεία, διαχείριση περιουσίας και επιχειρηματικές 

συμμετοχές, 

• ασφαλιστικές δραστηριότητες, 

• ακίνητη περιουσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Οι πρωταρχικές πηγές εισοδήματος του Ομίλου ιστορικά είναι οι τόκοι από δάνεια 

πελατών και χρεωστικούς τίτλους, καθώς και τα εισοδήματα από αμοιβές και 

προμήθειες. Η Τράπεζα είναι η κύρια επιχειρησιακή εταιρεία του Ομίλου και 

αντιπροσωπεύει το 60,9% του ενεργητικού του Ομίλου με στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 

2015. Οι υποχρεώσεις της Τράπεζας αναλογούν στο 66,3% των υποχρεώσεων του 

Ομίλου κατά την ίδια ημερομηνία. Παρότι η Τράπεζα διεξάγει το μεγαλύτερο μέρος 

των τραπεζικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, υποστηρίζεται από εννέα τραπεζικές 

θυγατρικές του εξωτερικού: Finansbank, UBB, Banca Romaneasca, Stopanska Banka, 

Vojvodjanska, NBG Cyprus, NBG Albania, South African Bank of Athens 

(«SABA»), και τη NBG Bank Malta.  
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 Πηγή :Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Νοέμβριος 2015), ‘‘Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης 
μετοχικού Κεφαλαίου’’ 
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Ο Όμιλος επωφελείται από τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς με μία ευρεία 

πελατειακή βάση, που συμπεριλαμβάνει, τόσο πελάτες λιανικής τραπεζικής, όσο και 

εταιρικούς πελάτες έχοντας αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω της στρατηγικής 

επικέντρωσης στην προώθηση της τραπεζικής τεχνολογικής καινοτομίας. Την 30 

Σεπτεμβρίου 2015, ο Όμιλος είναι ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός όμιλος στην 

Ελλάδα βάσει συνόλου ενεργητικού. Ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη 

ελληνική εταιρεία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1880. Το σήμα της 

Εθνικής Τράπεζας επωφελείται από 175 χρόνια ιστορίας, γεγονός το οποίο συνέβαλε, 

κατά την άποψη της διοίκησης, και στην επίτευξη από τον Όμιλο της καλύτερης 

βαθμολογίας, που τον κατέταξαν πρώτο ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες 

ελληνικές τράπεζες, όσον αφορά την «καλύτερη φήμη» και «μεγαλύτερη αξιοπιστία», 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ποσοτικής Έρευνας Διαχρονικής 

Παρακολούθησης υπό την μορφή C.A.P.I συνεντεύξεων (Computer Aided Personal 

Interviews), για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 201538.  

5.1. Λιανική Τραπεζική 

Όσον αφορά την λιανική τραπεζική του Ομίλου στη Ελλάδα αυτή πραγματοποιείται 

από την Τράπεζα. Η λιανική τραπεζική περιλαμβάνει όλους τους ιδιώτες 

καταναλωτές, τους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις (με 

ετήσιο τζίρο μέχρι €2,5 εκατ.). Η Τράπεζα, μέσω του εκτεταμένου δικτύου 

καταστημάτων που διαθέτει, προσφέρει στους πελάτες της λιανικής τραπεζικής ευρύ 

φάσμα δανειακών, καταθετικών κα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά τη 

διάρκεια του 2015, η Τράπεζα συνέχισε τις προσπάθειές της στην αποτελεσματική 

διαχείριση των καθυστερήσεων στις πληρωμές των δανείων και στη συγκράτηση 

εμφάνισης νέων, μέσω εφαρμογής πελατοκεντρικής προσέγγισης, δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση σε κριτήρια δανεισμού που μειώνουν τον κίνδυνο.  

Στα προϊόντα καταναλωτικής πίστεως, η Τράπεζα έχει εστιάσει στην αποτελεσματική 

διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, μέσα από τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προϊόντων αναδιάρθρωσης, με χαμηλότερη δόση προσαρμοσμένη στο 

διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στα 

προϊόντα στεγαστικής πίστης παρά τη διαρκή ύφεση στην Ελλάδα και την σωρευτική 

υποχώρηση των τιμών στα ακίνητα κατά 41,1%  από το τρίτο τρίμηνο του 2008 μέχρι 
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 Πηγή :Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Νοέμβριος 2015), ‘‘Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης 
μετοχικού Κεφαλαίου’’ 
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το δεύτερο τρίμηνο του 201539, το ποσοστό έγκρισης δανείων το εννεάμηνο του 2015 

ανήλθε στο 71%, υψηλότερο σε σχέση με το 2014 (63%), το οποίο οφείλεται στον 

ποιοτικότερο έλεγχο κατά την αρχική υποβολή των αιτημάτων.  

5.2. Επιχειρηματική Τραπεζική 

Ο Όμιλος προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες μια ευρεία σειρά προϊόντων και 

υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, δανείων εκφρασμένων τόσο σε ευρώ όσο και σε άλλα 

νομίσματα, συναλλάγματος, ασφαλιστικών προϊόντων, υπηρεσιών θεματοφυλακής 

και υπηρεσιών χρηματοδότησης του εμπορίου 

 Ως αποτέλεσμα όμως της συνεχιζόμενης πιστωτικής κρίσης, η Τράπεζα έχει 

υιοθετήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά στη χορήγηση νέων 

επιχειρηματικών δανείων, με επικέντρωση σε επιχειρήσεις με καλή πιστοληπτική 

ικανότητα, ικανοποιητική οικονομική συμπεριφορά και διαθέσιμες εξασφαλίσεις. Σε 

πελάτες οι οποίοι θεωρούνται βιώσιμοι (με υψηλή πιθανότητα ανάκαμψης) αλλά 

έχουν επηρεαστεί από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς προσφέρονται 

τροποποιήσεις των όρων δανειοδότησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες της επιχείρησης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις τροποποιήσεις 

αποτελούν η ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει επιπλέον εξασφαλίσεις, ή την 

δυνατότητα των μετόχων να εισφέρουν νέα κεφάλαια. 

5.3. Επενδυτική Τραπεζική  

Η Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής παρέχει μία πλήρη γκάμα υπηρεσιών στους 

εξής τρεις κύριους τομείς: συμβουλευτικές υπηρεσίες, κεφαλαιαγορές και 

ομολογιακές εκδόσεις, καταφέρνοντας να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς παρά το 

δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισμό. Το 2014, η Τράπεζα 

ανέλαβε το ρόλο του κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου σε έναν αριθμό μεγάλων 

Ελληνικών επιχειρήσεων (Vodafone, ELTECH Anemos, Public, Power Corporation, 

Hellenic Petroleum και ΤΙΤΑΝ Α.Ε.). 
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 Πηγή :Τράπεζα της Ελλάδος, «Δείκτης Τιμών Κατοικιών – ιστορικές σειρές-αστικές περιοχές», 

(www.bankofgreece.gr /Pages /el/ Statistics/ realestate / indices.aspx.)   
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5.4. Χρηματοδότηση ναυτιλίας 

Η ναυτιλία παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της 

Ελληνικής οικονομίας και η Τράπεζα αποτελεί έναν από τους κύριους παρόχους 

χρηματοδότησης της Ελληνικής ναυτιλίας παγκοσμίως. Με ημερομηνία 30 

Σεπτεμβρίου 2015 το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε €2,3 δις. και τα 

χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τη ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 13,2% του εγχώριου 

προσαρμοσμένου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου. Το 2015, η Τράπεζα διατήρησε το 

ναυτιλιακό της χαρτοφυλάκιο μέσω της συμμετοχής σε νέες δανειοδοτήσεις σε 

διαπιστευμένους πελάτες, διατηρώντας αυστηρά κριτήρια ποιότητας εξασφαλίσεων 

και ποσοστού συμμετοχής, αντίστοιχα του 2014. Παράλληλα, λόγω της 

συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, προέβη σε ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων, 

πρακτική που αναμένεται να ακολουθηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες 

δυσχερείς συνθήκες της συγκεκριμένης ναυλαγοράς. 

5.5. Χρηματοδότηση μεγάλων έργων (Project Finance) 

Το χαρτοφυλάκιο μεγάλων έργων (Project Finance) της Τράπεζας περιλαμβάνει 

πιστοδοτήσεις σε μεγάλα έργα υποδομών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό 

(κυρίως στην Ευρώπη). Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας υπήρξε 

περιορισμένη δραστηριότητα στον τομέα αυτό, καθώς το συνολικό μέγεθος του 

σχετικού χαρτοφυλακίου μειώθηκε οριακά στα €397 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, 

έναντι €413 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Η εκούσια προσπάθεια 

απομόχλευσης της Τράπεζας ξεκίνησε στις αρχές του 2011, αναφορικά με το διεθνές 

χαρτοφυλάκιό της, έχοντας ως αποτέλεσμα να μην χορηγηθούν νέες πιστοδοτήσεις 

για έργα εκτός Ελλάδος, ενώ παράλληλα η προσπάθεια μείωσης της έκθεσης της 

Τράπεζας σε δάνεια χαμηλού περιθωρίου επιτοκίου να οδηγήσει σε απομείωση του 

διεθνούς χαρτοφυλακίου κατά 28,2%.40 

 

 

                                                             
40

 Πηγή :Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Νοέμβριος 2015), ‘‘Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης 
μετοχικού Κεφαλαίου’’ 
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5.6. Ρευστότητα του Ομίλου και της Τράπεζας 

Παρά τη σημαντική εκροή καταθέσεων o Όμιλος διατηρεί μια σταθερή κύρια 

καταθετική βάση και είναι συγκριτικά λιγότερο εξαρτώμενος από το Ευρωσύστημα 

από ότι οι ανταγωνιστές του.  

Η  Εθνική Τράπεζα διατηρεί τον καλύτερο δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις του 

κλάδου, στην Ελλάδα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, ενώ η έκθεση στο 

Ευρωσύστημα αυξήθηκε κατά €9,8 δισ. το 2015 και ανήλθε στα €24,0 δισ. την 31 

Δεκεμβρίου 2015 (εκ των οποίων τα €12,5 δισ. αντλήθηκαν από την ΕΚΤ, ενώ τα 

υπόλοιπα €11,5 δισ. προήλθαν από χρηματοδότηση μέσω του ELA), λόγω των 

σημαντικών εκροών καταθέσεων ύψους 8,4 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Λόγω 

της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τις εισροές καταθέσεων, η 

χρηματοδότηση μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA μειώθηκε κατά €4,1 δισ. και 

ανήλθε σε €11,5 δις. στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2015, αποτελώντας τη 

χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο. Η άντληση ρευστότητας με τις εγγυήσεις του 

Ελληνικού Δημοσίου έχει ήδη μειωθεί στα €3,8 δις συγκρινόμενο με τα €12,3 δισ. 

την 30 Ιουνίου 2015. Αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον ρευστότητα 

ύψους €3,5 δισ. από την πώληση της Finansbank, η οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2016.41  

Όσον αφορά τα στοιχεία κόστους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών, ο 

Όμιλος διατήρησε μια εστιασμένη και συστηματική προσπάθεια για τη μείωση του 

κόστους, επιτυγχάνοντας σωρευτική μείωση των εγχώριων εξόδων του κατά περίπου 

33,4% στο τέλος του 2014 σε σχέση με το 2011. Το αποτέλεσμα αυτό επετεύχθη κατά 

κύριο λόγο οργανικά μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, μείωσης των 

υπερωριών, βελτιστοποίησης των γενικών κα διοικητικών εξόδων αλλά και μέσω 

ανασχεδιασμού διαδικασιών.42 

 

 

 

                                                             
41

 Πηγή :Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (Μάρτιος 2016), “Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015” 
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6. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της οικονομίας της 

αγοράς, υπάρχει πιθανότητα να υποστεί οικονομικές ζημίες εξαιτίας ενός μη 

αναμενόμενου γεγονότος. Η πιθανότητα αυτή στα χρηματοοικονομικά καλείται 

«κίνδυνος».43 Μερικοί από τους βασικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 

εμπορικές τράπεζες λόγω των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχουν είναι οι εξής:     

α) Πιστωτικός κίνδυνος, β) Κίνδυνος ρευστότητας, γ) Κίνδυνος επιτοκίου                      

δ) Διαχειριστικός κίνδυνος, ε) Κεφαλαιακός ή κίνδυνος φερεγγυότητας,       

στ) Κίνδυνος αναχρηματοδότησης.  

6.1. Πιστωτικός Κίνδυνος 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος ενός τραπεζικού ιδρύματος συνδέεται άμεσα με τα στοιχεία 

του ενεργητικού του και συγκεκριμένα με τις απαιτήσεις. Ο βασικός κορμός των 

απαιτήσεων ενός τραπεζικού ιδρύματος αφορά στη χορήγηση δανείων και γενικότερα 

στην χορήγηση πιστοδοτήσεων.44 Συνεπώς, ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην 

αδυναμία των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που έχουν δανειοδοτηθεί από την 

τράπεζα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει είτε αυτές αφορούν 

στην εξυπηρέτηση τόκων είτε στην αποπληρωμή κεφαλαίων. Ο εκτεταμένος 

πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να οδηγήσεις σε κρίση εμπιστοσύνης και σε πτώχευση 

των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

6.2. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ο υφιστάμενος ή μελλοντικός κίνδυνος για τα 

αποτελέσματα και το κεφάλαιο, ο οποίος απορρέει από την αδυναμία του οργανισμού 

να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όταν αυτές καταστούν πληρωτές, χωρίς να 

υποστεί σημαντικές ζημιές.45 Η δυνατότητα μιας εμπορικής τράπεζας να 

ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στη ζητούμενη από τους ιδιώτες και επιχειρηματίες 

ρευστότητα, ουσιαστικά μεταφράζεται σε υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης και 

φερεγγυότητας για την ίδια την τράπεζα. 

                                                             
43Πηγή : Μελάς Κ. (2009), “Εισαγωγή στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοικητική” 
44Πηγή : Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος (2010), “ Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα” 
45 Συλλιγάρδος Γ., Σχοινιωτάκης Ν. (2010) “Διαχείριση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών 
Κινδύνων” 
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6.3. Κίνδυνος επιτοκίου 

Το περιθώριο επιτοκίου δηλαδή η διαφορά μεταξύ των εσόδων από τόκους των 

στοιχείων του ενεργητικού και όλων των εξόδων για τόκους των κεφαλαίων της 

τραπέζης που βρίσκονται στο παθητικό αποτελεί σημαντικό δείκτη για μια εμπορική 

τράπεζα. Η μεταβλητότητα του επιτοκίου προκαλεί διαφοροποιήσεις στην αξία των 

στοιχείων του ισολογισμού της. Συνεπώς, η σωστή διαχείριση ενεργητικού-

παθητικού συνίσταται στη συντονισμένη παρέμβαση της διοίκησης της εμπορικής 

τραπέζης, έτσι ώστε να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι του 

επιτοκίου και να επιτευχθούν οι στόχοι της46. 

6.4.  Διαχειριστικός Κίνδυνος 

Ο διαχειριστικός κίνδυνος συνδέεται με τις μεταβολές του λειτουργικού κόστους της 

τράπεζας. Η υπερβολική αύξηση του λειτουργικού κόστους προκαλεί αυξημένους 

κινδύνους σχετικά με την κερδοφορία του ιδρύματος. Οι μονάδες μέτρησης του 

κινδύνου αναφέρονται στον έλεγχο των δαπανών αλλά και της παραγωγικότητα. 

6.5. Κεφαλαιακός ή Κίνδυνος Φερεγγυότητας (Capital Risk) 

 Πρόκειται για τον κίνδυνο που συνδέεται με την πιθανότητα πτώχευσης του 

τραπεζικού ιδρύματος. Ως αρχή πτώχευσης θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία η 

αγοραία αξία των στοιχείων του ενεργητικού φτάνει σε αξία κάτω από την αγοραία 

αξία των στοιχείων του παθητικού. Συνεπώς, σε περίπτωση που η τράπεζα 

προχωρήσει σε ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού δεν θα είναι σε θέση να 

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Ο κίνδυνος κεφαλαίου συνδέεται άμεσα με την 

ποιότητα του ενεργητικού αλλά και με τους συνολικούς κινδύνους της τράπεζα.47 

6.6. Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης 

 Ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης συνίσταται στην πιθανότητα μείωσης η απώλειας 

της αποτελεσματικής ικανότητας πρόσβασης μιας εμπορικής τράπεζας στην 

χρηματαγορά-κεφαλαιαγορά, είτε για την άντληση βραχυχρόνιων δανειακών 

κεφαλαίων είτε για την αναχρηματοδότηση του βραχυχρόνιου χρέους της, όταν αυτό 

καταστεί απαιτητό. 

                                                             
46 Κοσμίδου Κ., Ζοπουνίδης Κ.(2003) Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η περίπτωση 
του Asset Liability Management 
 
47 Πηγή :Μελάς Κ. (2009), “Εισαγωγή στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοικητική”  
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7. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων αποτελεί για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

βασικό παράγοντα για την ικανότητά του να αποφέρει σημαντικές αποδόσεις σε 

βάθος χρόνου. Αναφορικά με την διαχείριση κινδύνων, τα  τραπεζικά ιδρύματα 

οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές οδηγίες και εποπτικές απαιτήσεις 

όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των 

Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 

εκάστοτε Εθνική Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Το πρόβλημα όμως της διαχείρισης των κινδύνων είναι πολυδιάστατο και δεν μπορεί 

να βασιστεί μόνο σε απόλυτα μεγέθη. Έτσι έχουν αναπτυχθεί σχετικοί δείκτες, οι 

οποίοι έχουν διαχωριστεί σε διάφορες κατηγορίες για την αξιολόγηση του τραπεζικού 

συστήματος. Σύμφωνα με την παγκόσμια πρακτική, υπάρχουν τέσσερα πεδία 

αξιολόγησης, και είναι τα εξής:  Α) Κερδοφορία– Αποδοτικότητα, Β) Ποιότητα 

Ενεργητικού,  Γ) Ρευστότητα,  Δ) Κεφαλαιακή Επάρκεια 

7.1. Κερδοφορία και Αποδοτικότητα 

Η κερδοφορία αποτελεί την ζωογόνο δύναμη κάθε τραπεζικού ιδρύματος, καθώς 

παρουσιάζοντας επαρκή κέρδη είναι ικανή να παραμείνει φερέγγυα, να επιζήσει, και 

υπό ένα κατάλληλο περιβάλλον, να αναπτυχθεί και να ακμάσει. Τα υψηλά κέρδη 

επιτρέπουν στην τράπεζα να δημιουργεί εσωτερικά κεφάλαιο, ώστε να είναι σε θέση 

να απορροφήσει οικονομικούς κραδασμούς, αλλά και να προσελκύσει ξένα 

κεφάλαια, εάν απαιτηθεί, καθώς θα έχει διαμορφώσει μακροχρόνια μία κατάλληλη 

πιστοληπτική ικανότητά.  

Η κερδοφορία μπορεί να εξεταστεί από δύο σκοπιές. Από τη σκοπιά των αναλυτών 

ιδίων κεφαλαίων (equity analysts) και από τη αυτή των αναλυτών πιστώσεων (credit 

analysts). Για τους αναλυτές ιδίων κεφαλαίων τα κέρδη είναι απολύτως απαραίτητα, 

ώστε να αυξάνονται τα μερίσματα προς τους μετόχους και να αυξάνεται η αξία της 

επένδυσής τους. Για τους αναλυτές πιστώσεων από την άλλη, το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στον βαθμό με τον οποίο τα κέρδη οφείλονται σε αυξημένα ρίσκα που 

αναλαμβάνει η τράπεζα με τις χορηγήσεις της ή κατά πόσο αυτά θα είναι διαχρονικά, 

ώστε η τράπεζα να μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της.  
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7.1.1. Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity,ROE) 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = 
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

Ίδια Κεφάλαια
           (6.1) 

O δείκτης αυτός συσχετίζει τα καθαρά κέρδη με τα ίδια κεφάλαια, που έχουν 

επενδυθεί στην τράπεζα. Αυτός ο δείκτης ενδιαφέρει κυρίως τους μετόχους, καθώς 

δείχνει την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων. 

 

7.1.2. Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return on Assets, ROA) 

 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού = 
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

Ενεργητικό
               (6.2) 

Ο δείκτης αυτός συσχετίζει τα καθαρά κέρδη με το σύνολο του ενεργητικού. 

Πρόκειται για μια ένδειξη του κατά πόσο αποτελεσματικά έχουν αξιοποιηθεί τα 

στοιχεία του ενεργητικού, ώστε να δώσουν έσοδα. Οι τράπεζες με ROA μικρότερο 

του 0,5% θεωρούνται αδύναμες, με ROA 0,5%-1,0% μέτριες, 1,0%-2,0% καλές και 

υψηλότερα του 2,0% πολύ καλές.48 Ωστόσο, στην περίπτωση που ο ROA υπερβαίνει 

το 2,5%, αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι το ενεργητικό τους διατρέχει υψηλό 

πιστωτικό κίνδυνο είτε οφείλεται σε έκτακτα έσοδα, π.χ. πώληση θυγατρικής. 

 

7.1.3. Δείκτης Αποδοτικότητας (Efficiency ratio, EFF) 

       Αποδοτικότητα =
Λειτουργικά έξοδα

Λειτουργικά έσοδα
            (6.3) 

Ο παραπάνω δείκτης φανερώνει το κατά πόσο η τράπεζα χρησιμοποιεί αποδοτικά 

τους πόρους της. Στον αριθμητή βρίσκονται τα λειτουργικά έξοδα, που 

περιλαμβάνουν τόκους έξοδα, έξοδα προμηθειών, έξοδα για ασφαλιστικές 

δραστηριότητες και έξοδα προσωπικού, διοίκησης κ.ά., τα οποία όσο μικρότερα είναι 

τόσο μεγαλύτερη η αποδοτικότητα. Στον παρονομαστή στα λειτουργικά έσοδα 

                                                             
48 Πηγή :Golin (2001), “ The Bank Credit Analysis Handbook : A Guide for Analysts, Bankers & 
Ιnvestors ”, First Edition, John Wiley and Sons  
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περιλαμβάνονται τόκοι έσοδα, έσοδα προμηθειών, έσοδα για ασφαλιστικές 

δραστηριότητες κ.ά. 

7.1.4. Δείκτης Δαπανών Προσωπικού  

   Δαπάνες προσωπικού =
Δαπάνες για μισθούς

Αριθμός Απασχολούμενων
           (6.4) 

Σημαντική παράμετρος για την αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους 

και γενικότερα του διαχειριστικού κινδύνου, είναι και η παρακολούθηση των 

δαπανών που αφορούν τις αμοιβές του προσωπικού συναρτήσει του αριθμού 

απασχολούμενων εργαζομένων. 

7.2. Ποιότητα Ενεργητικού 

Η ποιότητα του ενεργητικού, ή η πιστωτική ποιότητα των τοκοφόρων στοιχείων του 

ενεργητικού, είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας μιας τράπεζας. Ενώ τα περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού ενέχουν 

κάποιο κίνδυνο να αποτύχουν, η προσοχή των αναλυτών εστιάζεται στο δανειακό 

χαρτοφυλάκιο των τραπεζών καθώς από αυτό πηγάζουν τα περισσότερα έσοδά και 

συνεπώς από αυτά κυρίως αναμένεται να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που έχει η 

τράπεζα προς τους καταθέτες και λοιπούς πιστωτές της. 

Η κακή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της τραπέζης, έχει επιπτώσεις σε 

όλες τις ποσοτικές μετρήσεις της πιστοληπτικής ικανότητάς της, 

συμπεριλαμβανομένου της κερδοφορίας, του κεφαλαίου και της ρευστότητας, διότι 

ένας μεγάλος αριθμός μη-εξυπηρετούμενων δανείων σημαίνει λιγότερα έσοδα από 

τόκους προς τα ίδια κεφάλαια ή το ενεργητικό. Ο μεγάλος αριθμός των μη-

εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργεί επίσης και αυξημένες προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις, μειώνοντας τα καθαρά κέρδη. 

7.2.1.  Δείκτης Μεταβολής Δανείων 

            Μεταβολή  Δανείων(%) =  
δάνεια το έτος 2 − δάνεια το έτος 1

δάνεια το έτος 1
∗ 100        (6.5) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την μεταβολή του λογαριασμού Δανείων και Απαιτήσεων 

κατά Πελατών σε δύο διαδοχικά χρόνια. Οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στα δάνεια 

αποτελούν αρνητική εκτίμηση, καθώς αυτό μπορεί να συνεπάγεται μη επαρκής 

πιστοδοτικός έλεγχος. Επίσης, καθώς μεγάλο μέρος του δανεισμού έχει 
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βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αργούν να φανούν, έτσι, 

ένας υψηλός δείκτης μεταβολής δανείων τη μια χρονιά, μπορεί να σημαίνει υψηλό 

δείκτη μη-εξυπηρετούμενων δανείων την επομένη. 

 

7.2.2. Δείκτης μη-εξυπηρετούμενων Δανείων (NPL Ratio) 

Δείκτης NPL (%) =  
Μη − εξυπηρετούμενα δάνεια

Συνολικά Δάνεια
∗  100       (6.6) 

Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει το ποσοστό των συνολικών δανείων, τα οποία πλέον 

δεν εξυπηρετούνται. Όσο ψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο περισσότερο 

αποτελεί ένδειξη για χαμηλότερη ποιότητα ενεργητικού. Σημαντικό να αναφερθεί 

πως το ύψος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και ο δείκτης NPL αποτελούν 

ιστορικά στοιχεία και όχι μελλοντικές ενδείξεις για την πορεία αποπληρωμής των 

δανείων. 

7.2.3. Δείκτης Μεταβολής Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων 

 

 Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων =  
Προβλέψεις έτος2 − Προβλέψεις έτος1

Προβλέψεις έτος1
∗  100      (6.7) 

 

Ο παραπάνω δείκτης υπολογίζει τις μεταβολές των προβλέψεων για επισφαλής 

απαιτήσεις ως ποσοστό. Η εκτίμηση για το ύψος της απαιτούμενης πρόβλεψης 

βασίζεται στην υφιστάμενη προηγούμενη εμπειρία κάθε τράπεζας σχετικά με τις 

ζημίες από δάνεια και τους υφιστάμενους εγγενείς κινδύνους του χαρτοφυλακίου της, 

συγκυρίες που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην ικανότητα του πελάτη να 

αποπληρώσει το χρέος του, την εκτιμώμενη αξία των υφισταμένων εγγυήσεων και 

την εκτίμηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών. 
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7.3. Ρευστότητα 

Η ρευστότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που σχετίζονται 

με τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών, καθώς η έλλειψή της οδηγεί σε 

αλυσιδωτές αντιδράσεις με αποτέλεσμα την χρεοκοπία. Οι δείκτες ρευστότητας 

μετρούν την ικανότητα της να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η 

χρηματοοικονομική θέση μιας τράπεζας θεωρείται ισχυρή, όταν έχει την ικανότητα 

να ικανοποιεί απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της και να διατηρεί 

συνθήκες οι οποίες της εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική της κατάσταση 

7.3.1. Δείκτης Καταθέσεων Πελατών προς σύνολο Ενεργητικού 

 

Καταθέσεις Πελατών προς συν.  Ενεργ. (%) =
Καταθέσεις πελατών

Συνολικό Ενεργητικό
∗ 100       (6.8) 

Κύρια πηγή ρευστότητας για την τράπεζα αποτελούν οι καταθέσεις των πελατών της 

καθώς μέσω αυτών χρηματοδοτεί κυρίως τα δάνεια που χορηγεί. Μέσω του δείκτη 

καταθέσεων των πελατών προς το σύνολο Ενεργητικού γίνεται εμφανής η συμμετοχή 

των καταθέσεων στον ισολογισμό καθώς και οι μεταβολές στις οποίες υπόκεινται. 

 

7.3.2. Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Πελατών 

Xορηγήσεις προς  Καταθέσεις Πελατών (%) =
Χορηγήσεις σε πελάτες

Καταθέσεις πελατών
∗ 100    (6.9) 

O δείκτης Χορηγήσεις σε Πελάτες προς Καταθέσεις Πελατών παρουσιάζει τον βαθμό 

στον οποίο τα κεφάλαια των καταθετών δεσμεύονται για την πραγματοποίηση 

χορηγήσεων. Όσο πιο μεγάλος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο δυσκολότερα μπορεί η 

τράπεζα να καλύψει τους καταθέτες της, σε ενδεχόμενη ζήτηση ανάληψης των 

χρημάτων τους.49  

 

                                                             

49 Πηγή :Golin (2001), “ The Bank Credit Analysis Handbook : A Guide for Analysts, Bankers & 

Ιnvestors ”, First Edition, John Wiley and Sons. 
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7.4. Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Ως κεφαλαιακή επάρκεια κατά κινδύνων θεωρείται η ύπαρξη και διατήρηση ιδίων 

κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος, σε ύψος, το οποίο αρκεί για την αντιμετώπιση 

πιθανών ζημιών από κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες του πιστωτικού 

ιδρύματος.50 H ανάγκη δημιουργίας ενός κοινώς αποδεκτού πλαισίου κεφαλαιακής 

επάρκειας που θα ενδυνάμωνε την κεφαλαιακή βάση και θα διευκόλυνε τη 

συγκρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο, με απώτερο σκοπό την επίτευξη 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οδήγησε στη δημιουργία της Επιτροπής της 

Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision – 

BCBS) υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International 

Settlements),  

Η Επιτροπής της Βασιλείας αποτελεί μία εποπτική αρχή, οι προτάσεις της οποίας δεν 

έχουν νομική ισχύ, ωστόσο στοχεύουν στη δημιουργία εποπτικών προτύπων, 

κατευθυντήριων αρχών και βέλτιστων πρακτικών. Το 1988 εκδόθηκε το Σύμφωνο της 

Κεφαλαιακής Επάρκειας των Τραπεζών (Βασιλεία Ι), που καθόριζε το ελάχιστο 

επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτει μία τράπεζα, προκειμένου να είναι 

προφυλαγμένη από τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. Έκτοτε, με 

αναθεωρήσεις μέσα από τη Βασιλεία ΙΙ και ΙΙΙ, η κεφαλαιακή επάρκεια πλέον 

αναφέρεται στην κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, του  κινδύνου αγοράς και του 

λειτουργικού κινδύνου και αποτελεί ένα τρόπο κατοχύρωσης της τράπεζας από 

ενδεχόμενες ζημίες. 

7.4.1. Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  

 

CAR(%) =
Βασικά Κεφάλαια(Tier 1) + Συμπληρωματικά Κεφάλαια(Tier 2)

Στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο
× 100    (6.10) 

 

Στο ισχύον εποπτικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ», 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω ενός αυστηρότερου ορισμού και κανόνων διαφάνειας των 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, με ιδιαίτερη έμφαση σε υψηλότερης ποιότητας μορφών 

                                                             
50 Ψυχομάνης, Σπύρος Δ., (2009), Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος: Οι τράπεζες και η  

εποπτεία τους, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα 
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κεφαλαίων (καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, εμφανή αποθεματικά) που θα 

επιτρέπει τις τράπεζες να απορροφούν, ενδεχόμενες ζημιές από τους κινδύνους στους 

οποίους εκτέθηκαν. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να ανέρχεται σε 

ποσοστό τουλάχιστον 8% και ισούται με το λόγο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων 

(Tier 1 capital + Tier 2 capital) προς το σύνολο των σταθμισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός ισολογισμού. 

Στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ γίνεται κατηγοριοποίηση των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων ως εξής:51 

• Κύρια Βασικά Κεφάλαια (Common Equity Tier 1) 

• Πρόσθετα Βασικά Κεφάλαια (Additional Tier 1) 

• Συμπληρωματικά Κεφάλαια (Tier 2). 

Σε περίπτωση που ο CAR είναι μεγαλύτερος από 8%, η τράπεζα λογίζεται ως 

επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, και μπορεί να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενες ζημίες που 

θα προκύψουν από τις τρεις κατηγορίες κινδύνων που αναφέρθηκαν. Ωστόσο σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις όπως σε περιόδους κρίσης, τα συμπληρωματικά κεφάλαια 

δεν απορροφούν σημαντικά τις ζημίες, με αποτέλεσμα η κεφαλαιακή επάρκεια να 

βασίζεται κυρίως στα βασικά κεφάλαια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 BCBS (2011), Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and 
banking systems 
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8. Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης          

της Εθνικής Τράπεζας 

 

8.1. Κερδοφορία και Αποδοτικότητα 

Η κερδοφορία αποτελεί την ζωογόνος δύναμη κάθε τραπεζικού ιδρύματος καθώς 

παρουσιάζοντας επαρκή κέρδη είναι ικανή να παραμείνει φερέγγυα, να επιζήσει, και 

υπό ένα κατάλληλο περιβάλλον, να αναπτυχθεί και να ακμάσει. 

8.1.1. Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity, ROE) 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = 
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

Ίδια Κεφάλαια
         (6.1) 

O δείκτης αυτός συσχετίζει τα καθαρά κέρδη με τα ίδια κεφάλαια, που έχουν 

επενδυθεί στην τράπεζα και ενδιαφέρει κυρίως τους μετόχους, καθώς  δείχνει την 

απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων. 

 

Διάγραμμα 7.1: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity, ROE) 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.1)  παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του 

δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) της Εθνικής Τράπεζας για την 

χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2015. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% 25,2% 26,3% 16,8% 20,0% 19,9% 16,0% 9,5% 14,0% 7,5% 2,7% -4,1% 1139,8 77,4% 9,7% -4,4% -34,2%
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Κατά τα έτη 2000 έως και το 2008 παρατηρείται σταδιακή μείωση του εν λόγω 

δείκτη με εξαίρεση το έτος 2001, 2003 και το 2007 που παρατηρήθηκε μία μικρή 

αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Στα προαναφερθέντα έτη 

επικρατεί μια κανονικότητα στις μεταβολές του δείκτη σε αντίθεση με τα 

μεταγενέστερα έτη από το 2009 μέχρι και το 2015 όπου παρατηρούνται ακραίες και 

απότομες μεταβολές, ως αποτέλεσμα της συνεχούς ύφεσης και της οικονομικής 

συρρίκνωσης που επικρατούν στην Ελλάδα, οι οποίες και προκαλούν δυσμενείς 

πιέσεις στην Τράπεζα. 

 Αναλυτικότερα, ο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) κατά το έτος 2001 

εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με το έτος 2000 ως αποτέλεσμα της μείωση της 

καθαρής θέσης της Τράπεζας λόγω δύο διαδοχικών ακυρώσεων ιδίων μετοχών και 

της κάμψης της κερδοφορίας το έτος 2001. 

 Το 2002 ο δείκτης ROE μειώθηκε στο 16,8% έναντι του 26,3% το έτος 2001. Η εν 

λόγω μείωση ήταν αποτέλεσμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευση 

της Τράπεζας με την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως 

(ΕΤΕΒΑ) και της μείωσης των καθαρών κερδών μετά φόρων από αγοραπωλησίες 

μετοχών και ομολόγων.52  

Κατά το έτος 2003 ο δείκτης ROE εμφανίζεται βελτιωμένος σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (2003:19,97%, 2002: 16,8%) αποτέλεσμα της αύξησης των 

καθαρών κερδών μετά φόρων κατά 28,6 % λόγω αύξησης των οργανικών πηγών 

κερδοφορίας και της συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών ενώ τα ίδια κεφάλαια 

εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένα κατά 8.1% ως αποτέλεσμα του συμψηφισμού των 

διαφορών συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής 

Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) 

 Για τα έτη 2004, 2005, 2006 ο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

εμφάνισε πτωτική τάση (2004: 19,85%, 2005: 15,96, 2006: 9,54%). Αποτέλεσμα της 

εν λόγω πτώσης αποτελεί η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων που δεν ακολουθήθηκε από 

την ανάλογη αύξηση των καθαρών κερδών μετά φόρων. Συγκεκριμένα, το 2004 η 

                                                             
52 Χρηματηστήριο Αθηνών ΑΕ ( Νοεμβρίος2002) Δελτίο Τύπου συγχώνευσης της Εθνικής 
Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως με απορρόφηση από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε 
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/dailypress/Daily_Announcements.asp?announ_id
=505  
 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/dailypress/Daily_Announcements.asp?announ_id=505
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/dailypress/Daily_Announcements.asp?announ_id=505
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αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 

ενώ για το έτος 2005 οφείλεται στη συγχώνευση με απορρόφηση της “Εθνικής 

Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε” (ΕΘΝΕΧ) και της εταιρίας “Εθνική 

Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Εκμετάλλευσης Γενικών Αποθηκών Α.Ε” (ΕΘΝΑΚ). Το 

2006 η μεταβολή προέκυψε λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία 

πραγματοποίησε η Τράπεζα. 

Κατά το έτος 2007 ο δείκτης ROE διαμορφώθηκε στο 13,99% παρουσιάζοντας 

αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά φόρων 

ανήλθαν στο ιστορικά υψηλό των € 914,6 δις, αυξημένα κατά 56,7% σε σχέση με το 

2006 αντανακλώντας την ραγδαία ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών της Τράπεζας. 

Το έτος 2008 και 2009 χαρακτηρίστηκαν από ακραίες συνθήκες στο διεθνές 

πιστωτικό σύστημα και ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της 

Εθνικής Οικονομίας, αναγκάζοντας την Τράπεζα να προβεί σε υψηλές προβλέψεις 

προκειμένου να θωρακίσει τον ισολογισμό της. Οι αυξημένες προβλέψεις επιβάρυναν 

την κερδοφορία και διαμόρφωσαν τον δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων στο 

7,47% έναντι του 13,99% που διαμορφώθηκε το 2007. Το 2009 ο δείκτης ROE 

μειώθηκε ακόμη περισσότερο στο 2,74% λόγω έκτακτης φορολογικής εισφοράς, και 

της επιβάρυνσης των ήδη αυξημένων προβλέψεων. 

Το 2010 αποτέλεσε το δεύτερο κατά σειρά έτος σε περιβάλλον βαθειάς ύφεσης που 

συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τον τραπεζικό κλάδο. Η Τράπεζα εμφάνισε για 

πρώτη χρονιά καθαρές ζημίες ύψους € -360,9 εκατ. που οφείλονται στην έκτακτη 

εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης,  στο μη συμψηφιζόμενο φόρο από ομόλογα για το 

2009 και στις συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ο 

δείκτης διαμορφώθηκε στο -4,11%. 

Το 2011 η Ελληνική Δημοκρατία υλοποίησε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση δημοσίου 

χρέους στην ιστορία , εξασφαλίζοντας εξαιρετικά υψηλή εθελοντική συμμετοχή (άνω 

του 95%) των ιδιωτών‐ κατόχων ελληνικού χρέους (PSI), πραγματοποιώντας 

περικοπή της ονομαστικής αξίας του χρέους που διακρατούσαν οι ιδιώτες (κατά 

53,5% της ονομαστικής αξίας). Έναντι του υπολοίπου, δόθηκαν ως αντάλλαγμα 

περίπου €30 δισ. υπό τη μορφή μονοετών και διετών τίτλων του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ε.Τ.Χ.Σ.») και το υπόλοιπο υπό τη 
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μορφή νέων τίτλων του ελληνικού δημοσίου (με μέση διάρκεια 20 έτη).53 Η συνολική 

ζημιά για την Τράπεζα από την απομείωση των ΟΕΔ προ του φόρου εισοδήματος 

ήταν €10,6 δισ. και συνολικά για το έτος 2011 οι ζημιές της Τράπεζας ανήλθαν σε € 

12,14 δις.. Συνεπώς η ακραία τιμή του δείκτη ROE (1139,8%) οφείλεται κυρίως στις 

τεράστιες ζημίες που απέφερε η απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. 

Το 2012 χαρακτηρίστηκε από σοβαρή μακροοικονομικής επιδείνωσης της χώρας, 

αλλά και πολιτική αστάθειας με διπλή εκλογική αναμέτρηση που αναζωπύρωσε την 

συζήτηση περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Το εν λόγω έτος, η Τράπεζα 

επιτάχυνε το ρυθμό σχηματισμού προβλέψεων σε σχέση με το 2011 και αναγνώρισε 

πρόσθετες ζημιές απομείωσης για τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου εμφανίζοντας για 

τρίτη συνεχή χρονιά ζημιές ύψους € -2,93 δις. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως για έτη 2011 και 2012 η Τράπεζα εμφάνισε για 

πρώτη φορά αρνητικά Ίδια Κεφάλαια (2011: €-1,07 δις., 2012: -3,80 δις.) και σε 

συνδυασμό με τις καθαρές ζημιές ο δείκτης ROE διαμορφώθηκε στο 1139,8% και 

77,36% αντίστοιχα.  

Το 2013 ο δείκτης ομαλοποιήθηκε μετά τις ακραίες τιμές των προγενέστερων ετών 

και διαμορφώθηκε στο 9,68% καθώς η Τράπεζα εμφάνισε κέρδη €618 εκατ. και 

καθαρή θέση €6,38 δις. Η μεταβολή στην καθαρή θέση ήταν αποτέλεσμα της 

αύξησης  μετοχικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών 

τραπεζών, η οποία πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με 

καταβολή μετρητών και με συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») με εισφορά ομολόγων κυριότητας του ιδίου και έκδοσης 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ») . Ως 

αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα υπόκειται στο ευρωπαϊκό 

καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων και το ΤΧΣ ως μέτοχος αποκτά συγκεκριμένα 

δικαιώματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας.  

Γενικότερα το 2013, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπέστη βαθειά αναδιοργάνωση. 

Οι αποφασιστικότεροι παράγοντες που δρομολόγησαν αυτές τις εξελίξεις ήταν η 

επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στα μέσα του έτους 

                                                             
53 Πηγή: Bank of Greece (December 2012) “Report on the Recapitalisation and 

Restucturing of the Greek Banking Sector” 
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καθώς και οι πολλαπλές συγχωνεύσεις τραπεζών κατά την διάρκεια του έτους. Ένα 

άλλο σημαντικό γεγονός, η κυπριακή τραπεζική κρίση του Απριλίου, είχε 

περιορισμένη επίδραση στην εγχώρια τραπεζική αγορά παρά την συσχέτιση των δύο 

χωρών. 

Το 2014 η Τράπεζα προχώρησε σε περεταίρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, 

αυτή την φορά όμως με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών 

μετόχων, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση σε ειδικούς επενδυτές, 

λόγω όμως των ζημιών που εμφάνισε ο δείκτης ROE διαμορφώθηκε αρνητικά στο -

4,41%. 

Το 2015 στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών, η 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε54: α) τη συνένωση 

των κοινών ονομαστικών μετοχών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές κοινές 

μετοχές της Τράπεζας, προς 1 νέα κοινή μετοχή, β) την μείωση της ονομαστικής 

αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από 4,50 Ευρώ σε 0,30 

Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού για συμψηφισμό 

ζημιών, και γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  στο πλαίσιο της 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Λόγω όμως των συνεχιζόμενων ευμετάβλητων 

οικονομικών συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας η Τράπεζα πραγματοποίησε και 

αύξηση των προβλέψεων απομείωσης έναντι πιστωτικού και άλλων κινδύνων, 

εμφανίζοντας για το 2015 ζημίες ύψους €-2,846 δις.. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

γεγονότων ο δείκτης ROE εμφάνισε ακόμη μια ακραία τιμή -34,23%. 

 

8.1.2. Δείκτης Αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού =  
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

Ενεργητικό
      (6.2) 

Ο δείκτης αυτός συσχετίζει τα καθαρά κέρδη με το σύνολο του ενεργητικού. 

Πρόκειται για μια ένδειξη του κατά πόσο αποτελεσματικά έχουν αξιοποιηθεί τα 

στοιχεία του ενεργητικού, ώστε να δώσουν έσοδα 

                                                             
54 Πηγή :Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (Νοέμβριος 2015), “Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης 

μετοχικού Κεφαλαίου” 
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Διάγραμμα 7.2:  Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.2)  παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του 

δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) της Εθνικής Τράπεζας για την χρονική 

περίοδο από το  2000 έως και το  2015. 

Κατά τα έτη 2000 έως και το 2008 παρατηρούνται αυξομειώσεις του εν λόγω δείκτη 

που όμως  είναι μέσα στα συνήθη όρια από 0,5% έως και 1,5%. Στα μεταγενέστερα 

όμως έτη από το 2009 μέχρι και το 2015 παρατηρούνται ακραίες και απότομες 

αυξομειώσεις ως αποτέλεσμα της συνεχούς ύφεσης και της οικονομικής συρρίκνωσης 

που επικρατούν στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα ο δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού κατά το έτος 2000 

παρουσιάζει την μέγιστη του τιμή 1,5% και ακολουθεί μία πτωτική τάση στα έτη 

2001 και 2002 και ελαφριά ανάκαμψη 2003 και 2004. Το έτος 2001 ο δείκτης 

μειώθηκε στο 1,25% λόγω μείωσης των κερδών από αγοραπωλησίες μετοχών ενώ το 

2002 μειώθηκε περαιτέρω στο 0,8%. Τα έτη 2003 και 2004 παρατηρείται μία 

ανάκαμψη του δείκτη ROA σε 1.03% και 1.09% αντίστοιχα κυρίως λόγω της 

αύξησης των οργανικών πηγών κερδοφορίας και της συγκράτησης των λειτουργικών 

δαπανών. Το έτος 2005 λόγω μείωσης των καθαρών κερδών μετά φόρων κατά 9,9% ο 

δείκτης ROA διαμορφώθηκε και πάλι κάτω της μονάδος και συγκεκριμένα στο 0,89% 

με μικρή ανάκαμψη στο 0,95% το έτος 2006. 

 Κατά το έτος 2007 ο δείκτης ROΑ διαμορφώθηκε στο 1,29% παρουσιάζοντας 

αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά φόρων 

ανήλθαν στο ιστορικά υψηλό των € 914,6 δις, αυξημένα κατά 56,7% σε σχέση με το 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% 1,50% 1,25% 0,80% 1,03% 1,09% 0,89% 0,95% 1,29% 0,57% 0,25% -0,37% -13,91 -3,77% 0,73% -0,47% -3,69%
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2006 αντανακλώντας την ραγδαία ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών της Τράπεζας. 

Η αυξημένη όμως  κερδοφορία δεν μπόρεσε να διατηρηθεί καθώς τα έτη 2008 και 

2009 χαρακτηρίστηκαν από ακραίες συνθήκες στο διεθνές πιστωτικό σύστημα και τη 

ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της Εθνικής Οικονομίας. Ως 

αποτέλεσμα των γεγονότων προκλήθηκε μείωση των καθαρών κερδών μετά φόρων 

κατά 47,5% και 53,2% στα αντίστοιχα έτη κυρίως λόγω υψηλών προβλέψεων της 

Τράπεζας, προκειμένου να θωρακίσει τον ισολογισμό της. Ως αποτέλεσμα της 

μείωσης των καθαρών κερδών μετά φόρων, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 0,57% και 

0,25% αντίστοιχα, αποτελώντας την χαμηλότερη τιμή για τον δείκτη μέχρι εκείνο το 

έτος ανάλυσης μας. 

Το έτος 2010 για πρώτη φορά στα έτη ανάλυσης μας ο δείκτης ROA εμφανίζει 

αρνητική τιμή λόγω των καθαρών ζημιών ύψους € -360,85 εκατ. που οφείλονται 

κυρίως στην έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης,  στο μη συμψηφιζόμενο 

φόρο από ομόλογα για το 2009 και στις συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις καθώς η 

εθνική οικονομία εισέρχεται στο δεύτερο έτος της οικονομικής ύφεσης. 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) το 2011 εμφάνισε την πιο ακραία του 

τιμή για τα έτη ανάλυσης από το 2000 έως και το 2015 καθώς το εν λόγω έτος η 

Τράπεζα εμφάνισε ζημιές ύψους € -12,14 δις. κυρίως λόγω της συμμετοχής της στο 

Πρόγραμμα συμμετοχής Ιδιωτικού Τομέα στην αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους 

(«PSI»). 

Το 2012 τα αρνητικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους μετριάστηκαν παρόλα 

αυτά εμφάνισε και πάλι ζημιές ύψους € -2,94 δις. ως απόρροια της σοβαρής 

μακροοικονομικής επιδείνωσης της χώρας και της πολιτικής αστάθειας που 

αναζωπύρωσαν την συζήτηση περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Ως 

απόρροια των ζημιών ο δείκτης ROA για το έτος 2013 είχε τιμή – 3,77%. 

Το 2013 και έπειτα από τρία συνεχή έτη ζημιών, η Τράπεζα εμφάνισε καθαρά κέρδη 

μετά φόρων ύψους € 618 εκατ. διαμορφώνοντας τιμή 0,73% στον δείκτη ROA. Να 

σημειωθεί πως το 2013 έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε η Τράπεζα 

της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα απέκτησε χωρίς την καταβολή τιμήματος το υγιές 

τμήμα της First Business Bank «FBB».55 Ως εκ τούτου προστέθηκαν στο ενεργητικό 

                                                             
55 Πηγή :Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (Μάιος 2014), “Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης 

μετοχικού Κεφαλαίου” 
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της Τράπεζας τα βασικά στοιχεία του υγιούς τμήματος του ενεργητικού της FBB 

αξίας € 1,38 δις. Παρόλα αυτά, τα έτη 2014 και 2015 χαρακτηρίστηκαν και πάλι από 

ζημίες ύψους € -382 εκατ. και € -2,85 δις. αντίστοιχα  λόγω συνεχιζόμενων 

ευμετάβλητων οικονομικών συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας, οι οποίες 

ανάγκασαν την Τράπεζα να προβεί σε αύξηση των προβλέψεων απομείωσης έναντι 

πιστωτικού και άλλων κινδύνων διαμορφώνοντας τον δείκτη ROA ξανά σε αρνητικά 

επίπεδα, -0,47% για το έτος 2014 και -3,69% για το 2015. 

8.1.3. Δείκτης αποδοτικότητας (Efficiency Ratio, EFF) 

 

Αποδοτικότητα =
Λειτουργικά έξοδα

Λειτουργικά έσοδα
     (6.4) 

 

Ο παραπάνω δείκτης φανερώνει το κατά πόσο η Τράπεζα χρησιμοποιεί αποδοτικά 

τους πόρους της. Στον αριθμητή βρίσκονται τα λειτουργικά έξοδα, που 

περιλαμβάνουν τόκους έξοδα, έξοδα προμηθειών, έξοδα για ασφαλιστικές 

δραστηριότητες και έξοδα προσωπικού, διοίκησης κ.ά., και στον παρονομαστή τα 

λειτουργικά έσοδα που περιλαμβάνουν τόκους έσοδα, έσοδα προμηθειών, έσοδα για 

ασφαλιστικές δραστηριότητες κ.ά. 

 

Διάγραμμα 7.3: Δείκτης Αποδοτικότητας (Efficiency ratio,.EFF) 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.3) παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του 

δείκτη αποδοτικότητας (Efficiency Ratio, EFF) της Εθνικής Τράπεζας για την 

χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2015. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του εν 

λόγω δείκτη τόσο αποδοτικότερα χρησιμοποιούνται οι πόρους της για να αποφέρουν 

έσοδα. 
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Ο δείκτης αποδοτικότητας κατά το 2001 εμφανίστηκες οριακά βελτιωμένος σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος  (2001: 79,4%, 2000:80,06%)  παρά  την μείωση των 

οργανικών εσόδων λόγο αρνητικής χρηματιστηριακής συγκυρίας, καθώς η Τράπεζα 

κατάφερε να συγκρατήσει τις λειτουργικές δαπάνες της. 

Το 2002 ο δείκτης αυξήθηκε στο 83,01% καθώς τα λειτουργικά έσοδα της ΕΤΕ 

παρουσίασαν μείωση κατά 17.3%,. Η τάση αυτή αντανακλά την περαιτέρω σύγκλιση 

των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων με τα ευρωπαϊκά. Επιπλέον, οι δυσμενείς 

συνθήκες που επικράτησαν στις κεφαλαιαγορές είχαν ως αποτέλεσμα την υστέρηση 

των προμηθειών κεφαλαιαγοράς. 

Από το έτος 2003 έως και το έτος 2006 παρατηρούμε μειωτική τάση του δείκτη 

(2003:77,73% 2004:70,32% 2005:66,49% 2006:65,07%) η οποία φανερώνει την και 

αποδοτικότερη χρήση των πόρων από την Τράπεζα.  

Αναλυτικότερα, το έτος 2003 η Τράπεζα έθεσε σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα 

Εσωτερικής Τιμολόγησης χρησιμοποιώντας λογισμικό διεθνών προδιαγραφών, το 

οποίο κατανέμει τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα σε τομείς δραστηριότητας της 

Τράπεζας (lines of business) και σε προϊόντα, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση των εργασιών και των πηγών εσόδων της. 

Η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά το 2004 ήταν απόρροια της συνεχούς  

βελτίωσης των διαδικασιών και της ανάπτυξης  εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης 

με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους και της ταυτόχρονης ενίσχυσης των 

πωλήσεων, ενώ έχουν ήδη δημιουργηθεί οι βάσεις για την περαιτέρω αποκλιμάκωσή 

των λειτουργικών δαπανών στο μέλλον.  

Το 2006 διαμορφώθηκε η μικρότερη τιμή του δείκτη αποδοτικότητας (65,07%) ως 

αποτέλεσμα της υγιής ανάπτυξη των χορηγήσεων τα τελευταία χρόνια λόγω 

πειθαρχίας στην εφαρμογή αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων και της λειτουργικής 

αναδιοργάνωσης με συνεπακόλουθη περιστολή των λειτουργικών δαπανών. 

Τα έτη 2007 και 2008 ο δείκτης αποδοτικότητας παρουσίασε αύξηση από το 65,07%, 

που διαμορφώθηκε το  2006, στο 67,46% για το έτος 2007 και στο 76,59% το 2008. 

Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των λειτουργικών εξόδων με 

μεγαλύτερο ρυθμό από την αύξηση των εσόδων για τα  εν λόγο έτη. 
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Το 2009 λόγω των ακραίων συνθηκών στο διεθνές πιστωτικό σύστημα και τη 

ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών, βασική στρατηγική επιδίωξη για 

την Τράπεζα αποτέλεσε η διατήρηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων και η συνεχής 

προσπάθεια περιστολής του λειτουργικού της κόστους. Ως αποτέλεσμα της επιδίωξης 

αυτής ο δείκτης μειώθηκε στο 68,85% για το εν λόγο έτος. 

Το 2010 η Τράπεζα πέτυχε σημαντικό περιορισμό του κόστους της καθώς η μείωση 

του λειτουργικού κόστους αποτελεί σημαντικό εργαλείο αντιμετώπισης της κρίσης 

αφού αυξάνει την ικανότητα απορρόφησης των υψηλότερων προβλέψεων για 

διαφόρους κινδύνους. Τα λειτουργικά της έσοδα όμως παρουσίασαν και αυτά μείωση 

σε σχέση με το έτος 2009 και ως αποτέλεσμα ο δείκτης αποδοτικότητας 

διαμορφώθηκε στο 78,54%. 

Το 2011 ηΤράπεζα, ανταποκρινόμενη στη δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διέρχεται 

η Ελληνική οικονομία,  υλοποίησε σειρά ενεργειών με ειδική μνεία στην περιστολή 

των λειτουργικών δαπανών και ως αποτέλεσμα παρατηρείται βελτίωση του δείκτη 

καθώς μειώθηκε στο 76,89% έναντι του 78,54% το προηγούμενο έτος. 

Για το έτος 2012 τα λειτουργικά αποτελέσματα της Τράπεζας είναι έντονα 

επηρεασμένα λόγω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας  του PSI τον Απρίλιο του 2012 

και της επαναγοράς των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου το Δεκέμβριο του 2012 

καθώς και του αυξημένου κόστους δανεισμού από τον ELA. Ως αποτέλεσμα των 

παραπάνω γεγονότων ο δείκτης αποδοτικότητας για πρώτη φορά στα έτη ανάλυσης 

μας εμφάνισε τιμή μεγαλύτερη της μονάδος (108,5%) καθώς τα λειτουργικά έξοδα 

εμφάνισαν μεγαλύτερη τιμή από τα λειτουργικά της έσοδα 

Το 2013 αποτέλεσε καθοριστικό έτος για τη δομή του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος καθώς οι εδώ και πολλά χρόνια αναμενόμενες συγχωνεύσεις και 

εξαγορές τελεσφόρησαν ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης κρίσης και υπό το 

πρίσμα της πιεστικής ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση. Το 2013 ο δείκτης επανήλθε 

και πάλι σε τιμές κάτω της μονάδος και συγκεκριμένα στο 81,53%. κυρίως λόγω της 

δραστικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 24,08% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. 

Το 2014 αποτέλεσε ακόμη ένα έτος με στόχο την συγκράτηση των λειτουργικών 

δαπανών η οποία επετεύχθη με το μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 
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και το κλείσιμο 12 καταστημάτων,56  παρασύροντας και τα συνολικά λειτουργικά 

έξοδα σε μείωση της τάξης του 19,5%. Παρόλη όμως τη μείωση των λειτουργικών 

εξόδων, ο δείκτης αποδοτικότητας αυξήθηκε λόγω της μεγαλύτερης μείωσης των 

λειτουργικών εσόδων ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που απορρέει από την 

ελληνική δημοσιονομική κρίση.  

Το 2015 τα λειτουργικά έσοδα της Τράπεζας  παρουσίασαν και πάλι μειωτική τάση 

παρόλα αυτά πολύ μικρότερη από αυτήν του 2014 (2014: -22,38%   2015:-9,86%), 

καθώς τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ενισχύθηκαν από τη σημαντική μείωση της 

χρηματοδότησης μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA. Τα λειτουργικά έξοδα από 

την άλλη παρουσίασαν μείωση κατά 18,94%. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ο 

δείκτης αποδοτικότητας διαμορφώθηκε στο 76,04%, κινούμενος σε παρόμοια επίπεδα 

με αυτά του 2008. 

8.1.4. Δείκτης Δαπανών Προσωπικού 

 

Δαπάνες προσωπικού =
Δαπάνες για μισθούς

αριθμός απασχολούμενων
      (6.5) 

 

Για την αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους και του διαχειριστικού 

κινδύνου, απαραίτητη είναι και η παρακολούθηση των δαπανών που αφορούν τις 

αμοιβές του προσωπικού συναρτήσει του αριθμού εργαζομένων. 

 

 

Διάγραμμα 7.4: Δείκτης Δαπανών Προσωπικού 

                                                             
56 Πηγή :Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (Μάρτιος 2015), “Όμιλος και Τράπεζα, Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 ” 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

€/μον.  36.819 39.333 41.049 41.192 48.145 47.853 53.834 65.780 64.198 73.887 72.519 83.522 68.924 76.123 58.374 55.017
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Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.4) παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του 

δείκτη Δαπανών Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας για την χρονική περίοδο από το 

2000 έως και το 2015. 

Από το έτος 2000 η Εθνική Τράπεζα έχει θέσει σε εφαρμογή έναν σύγχρονο 

Κανονισμό  Εργασίας που ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή 

κατάσταση του προσωπικού της Τράπεζας. Μέσω της διαδικασίας κατάρτισης και 

παρακολούθησης των προϋπολογισμών εσόδων και δαπανών όλων των μονάδων της, 

επιδιώκει τη συγκράτηση του ύψους των δαπανών της και τη βελτίωση των δεικτών 

αποτελεσματικότητάς της. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και μέτρα, όπως 

είναι η μείωση του αριθμού των εργαζομένων μέσω κινήτρων για εθελουσία 

αποχώρηση προσωπικού που πληροί ορισμένα κριτήρια, αλλά και η πολιτική 

περιορισμού των προσλήψεων στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα. 

Το έτος 2001 οι δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση κατά 

5.2%. σε σχέση με το 2000. Το εν λόγω έτος  η Τράπεζα προχώρησε σε προσλήψεις 

που ως επί το πλείστον αφορούσαν κατόχους τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ 

251 υπάλληλοι έκαναν χρήση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου και  ο αριθμός 

των εργαζομένων της ανήλθε σε 15.194 άτομα  έναντι 15.432 το προηγούμενο έτος.  

Το 2002 με σκοπό την ανανέωση του προσωπικού της και την καλύτερη δυνατή 

ανταπόκριση στις σύγχρονες πελατοκεντρικές διαδικασίες, η Τράπεζα προχώρησε σε 

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου κατά το οποίο απεχώρησαν 725 άτομα φτάνοντας 

συνολικά τους 1.379 εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει με προγράμματα 

εθελουσίας εξόδου στο διάστημα 2000-2002. Το έτος 2003 το ανθρώπινο δυναμικό 

της ΕΤΕ ανερχόταν σε 14.631 άτομα έναντι 14.707 το 2002 και η μέση δαπάνη ανά 

άτομο κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα. 

Κύριο μέλημα της Τράπεζας, κατά το 2004, ήταν η αναβάθμιση και προώθηση της 

νέας τραπεζικής φιλοσοφίας, που αφορά τις πολλαπλές δεξιότητες και την 

αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας. Στο 

πλαίσιο της νέας αυτής φιλοσοφίας, καθώς και της επιβράβευσης του προσωπικού για 

τη συνεισφορά του στα αποτελέσματα της Τράπεζας, εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά 

το 2004, ένα νέο σύστημα πρόσθετων αμοιβών (bonus). Η αύξηση των δαπανών 

προσωπικού (2004: € 637,14 εκατ., 2003: € 602,68 εκατ.) περιορίστηκε στο επίπεδο 

της αύξησης των ονομαστικών μισθών που προέβλεπε η συλλογική σύμβαση 
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εργασίας ενώ στα επόμενα έτη αναμένεται αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού 

ως αποτέλεσμα της εθελουσίας εξόδου του 10% περίπου του προσωπικού της 

Τράπεζας. 

Το 2005 και το 2006, οι δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν αύξηση 3,2% και 10,9% 

αντίστοιχα ως αποτέλεσμα των νόμων που ψηφίστηκαν και επιτρέπουν την υπαγωγή 

των επικουρικών ταμείων των τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 

Τραπεζοϋπαλλήλων («ΕΤΑΤ») υποχρεώνοντας την Τράπεζα  να καταβάλει ένα 

επιπλέον ποσό για εργοδοτικές εισφορές ύψους 9% επί του συνόλου των αποδοχών. 

Όσον αφορά τον αριθμό του προσωπικού το έτος 2005 μετά από δημόσιο διαγωνισμό 

προσλήφθηκαν 509 νέοι υπάλληλοι φτάνοντας συνολικά τους 13.743 υπαλλήλους, 

ενώ για το έτος 2006 το προσωπικό ανήλθε σε 13.557 άτομα, μειωμένο κατά 186 σε 

σχέση με το 2005. 

Το 2007 λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εθνικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Διοικήσεως και Οργανώσεως (Εθνοκάρτα) από την Τράπεζα ο δείκτης δαπανών 

προσωπικού εμφανίζεται 22,1% αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος και o 

αριθμός εργαζομένων της Τράπεζας ανήλθε σε 13.378 άτομα. Το   2008 ο δείκτης 

δαπανών προσωπικού υποχώρησε 2,4% και οι δαπάνες προσωπικού κινήθηκαν σε 

παρόμοια επίπεδα. 

Το έτος 2009 ο δείκτης δαπανών προσωπικού παρουσίασε αύξηση κατά 15% κυρίως 

λόγω  του Ν. 3655/2008, ο  οποίος αφορά πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών σε 

ταμείο κύριας σύνταξης και η Τράπεζα οφείλει  να καταβάλει € 25,5 εκατ. στο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, ετησίως για 15 έτη, με έναρξη το Δεκέμβριο του 2009.Το 2010 ο δείκτης 

δαπανών προσωπικού κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα ενώ η Τράπεζα κατέβαλε για 

δεύτερο έτος το ποσό των € 25,5 εκατ. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το εν λόγω ποσό θα 

καταβάλλεται για τα επόμενα 13 έτη.  

Το 2011 ο δείκτης δαπανών προσωπικού αυξήθηκε κατά 15,2%, φτάνοντας στο 

υψηλότερο σημείο για τα έτη ανάλυσης και η Τράπεζα το εν λόγω έτος κατέβαλε € 

1,037 δις για μισθούς και οι λοιπές παροχές προσωπικού συμπεριλαμβανομένου του 

ποσό των € 25,5 εκατ. το οποίο καταβλήθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο  αριθμός 

εργαζομένων ανήλθε σε 11.641 (2010: 12.411). 
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Το 2012 ο δείκτης δαπανών προσωπικού μειώθηκε κατά 17,48%  λόγο της δραστικής 

μείωσης των δαπανών για μισθούς και  λοιπές παροχές προσωπικού κατά 22,6%. Ο  

αριθμός εργαζομένων για την Τράπεζα σε 11.641 άτομα (2011: 12.411). 

Τον  Δεκεμβρίου 2013, η Τράπεζα ανακοίνωσε στους υπαλλήλους της τους όρους του 

προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 2.500 

υπάλληλοι, το αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται να εμφανιστεί στις δαπάνες 

προσωπικού του επόμενου έτους. Ο αριθμός των εργαζομένων της Τράπεζας ανήλθε 

σε 12.020 (2012: 11.641). Η μικρή αύξηση του μέσου αριθμού των εργαζομένων της 

Τράπεζας οφείλεται στην απόκτηση από την FBB το Μάιο 2013 και από της Probank 

τον Ιούλιο 2013. 

Το έτος 2014 ο δείκτης δαπανών προσωπικού μειώθηκε κατά 23,3% λόγω της 

μεγάλης μείωσης του  αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας που οφείλεται στην 

αποχώρηση το Δεκέμβριο 2013, περίπου 2.500 υπαλλήλων. Να σημειωθεί πως το εν 

λόγω έτος η Τράπεζα κατέβαλλε παροχές ύψους €258 εκατ. που αφορούσαν την 

καταβολή της αποζημίωσης στο πλαίσιο του προγράμματος της εθελουσίας 

αποχώρησης των εργαζομένων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε το 2013. Το 

2014  η Τράπεζα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συμμετείχε σε 

στο καινοτόμο πρόγραμμα με την ονομασία «ΙΚΥ-ΕΤΕ 2+2», μέσα από το οποίο 

προσελήφθησαν 100 αριστούχοι απόφοιτοι οικονομικών κυρίως αλλά και θετικών 

επιστημών με σκοπό την εργασία στην Εθνική Τράπεζα για τέσσερα συνολικά έτη 

και την παράλληλη εκπόνηση μεταπτυχιακού προγράμματος με υποτροφία από το 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

Το 2015 ο δείκτης δαπανών μειώθηκε κατά 5,7% ενώ ο αριθμός των εργαζομένων 

αυξήθηκε κατά 650 άτομα φτάνοντας συνολικά τους 10.724 υπαλλήλους. Η αύξηση 

του μέσου αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας οφείλεται κυρίως στη 

συγχώνευση της Εθνοdata Α.Ε., με απορρόφηση της τελευταίας από την Τράπεζα. 

Συνοψίζοντας, ο αριθμός εργαζομένων της Τράπεζας παρουσιάζει μία συνέχει 

πτωτική τάση από το 2000 έως και σήμερα, στην προσπάθεια της για περιστολή των 

δαπανών προσωπικού μέσω της χρήσης προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου. Το 2014 

αποτέλεσε το έτος με τον μικρότερο αριθμό προσωπικού (10.073 άτομα) και ο 
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συνολικός αριθμός του προσωπικού της Τράπεζας αναμένεται να μειωθεί ακόμη 

περισσότερο.57 

8.2. Ποιότητα Ενεργητικού 

Η ποιότητα του ενεργητικού, είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας μιας τράπεζας. H προσοχή των αναλυτών εστιάζεται 

στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών καθώς από αυτό πηγάζουν τα 

περισσότερα έσοδά τους και συνεπώς από αυτά αναμένονται να καλυφθούν και οι 

υποχρεώσεις που έχει η τράπεζα προς τους καταθέτες της και λοιπούς πιστωτές της. 

Η κακή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της τράπεζας, έχει επιπτώσεις σε 

όλες τις ποσοτικές μετρήσεις της πιστοληπτικής ικανότητάς της. 

8.2.1. Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών  

 

Στον λογαριασμό Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών περιλαμβάνεται η λιανική 

τραπεζική (στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και 

χορηγήσεις σε μικρές επιχειρήσεις) καθώς και οι επιχειρηματικές χορηγήσεις, 

αφαιρούμενων των προβλέψεων για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων. 

 

Διάγραμμα 7.5: Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.5) παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του 

λογαριασμού Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών της Εθνικής Τράπεζας για την 

χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2015.  

                                                             
57 Πηγή :Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (Μάρτιος 2016), “Όμιλος και Τράπεζα, Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 ” 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

εκατ. € 14.118 15.604 17.309 19.017 23.212 27.178 32.755 39.568 55.798 58.129 58.242 52.891 46.999 46.337 43.531 39.750
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Από το 2000 έως και το 2008 παρατηρείται μία θεαματική αύξηση του ρυθμού 

χορηγήσεων σε έντονη αντίθεση με την περίοδο  από το 2009 έως και το 2015, όπου 

παρουσιάζεται οριακά μηδενικός και κυρίως αρνητικός ρυθμός στην μεταβολή των 

δανείων. 

Τα έτη 2001, 2002 και 2003 χαρακτηρίστηκαν από παρόμοιο ρυθμό αύξησης των 

δανείων (2001:+10,23%, 2002:+10,93%, 2003:+9,87%) κυρίως λόγω των επιδόσεων 

στην λιανική τραπεζική. Η ανοδική αυτή πορεία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, 

δεδομένου των σημαντικών περιθωρίων για περαιτέρω μεγέθυνση της αγοράς στην 

Ελλάδα, καθώς το ποσοστό χρηματοδότησης της κατοικίας ως ποσοστό του ΑΕΠ 

είναι στο επίπεδο του 12%, έναντι του αντίστοιχου 40% μέσου ευρωπαϊκού. Η 

Τράπεζα, στοχεύοντας στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της στον τομέα 

των πιστωτικών καρτών, επεδίωξε την αύξηση της πελατείας της μέσω των 

προγραμμάτων επιστροφής μετρητών με την ονομασία «Ανταμοιβή».  

Το 2004 ο ρυθμός αύξησης των δανείων διπλασιάστηκε (+22,06%) σε σχέση με τον 

ρυθμό του  προηγούμενου έτους, επωφελούμενη τόσο από την άρση των περιορισμών 

στη χορήγηση προϊόντων καταναλωτικής πίστης από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο 

και από την εισαγωγή διαδικασιών αυτόματων αυξήσεων ορίων του ανοικτού 

δανείου, σε επιλεγμένους υφιστάμενους πελάτες. Το 2004  εφαρμόστηκε επίσης το 

σύστημα διαχείρισης αιτήσεων δανείων αυτοκινήτου «Auto Fast Credit», με στόχο 

την αυτοματοποίηση της διαδικασίας χορήγησης δανείων, μέσω συνεργαζόμενων  

επιχειρήσεων.  

Το  2005 ο ρυθμός αύξησης των δανείων διαμορφώθηκε στο +17,09% το οποίο είναι 

κυρίως αποτέλεσμα των σημαντικών επιδόσεων στον τομέα της στεγαστικής πίστης, 

κατέχοντας όχι μόνο κατά πολύ το μεγαλύτερο αλλά και το παλαιότερο στεγαστικό 

χαρτοφυλάκιο, προερχόμενο από την πρώην Κτηματική Τράπεζα.. Το εν λόγω έτος η 

Τράπεζα δημιούργησε και την υπηρεσία «Fast Line», για τηλεφωνική ενημέρωση και 

αίτηση καταναλωτικού δανείου καθώς και το προσωπικό δάνειο «ΣΠΟΥΔΑΖΩ», για 

την χρηματοδότηση προσωπικών αναγκών κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το 2005 

εισήχθησαν επίσης και οι νέες πρωτοποριακές κάρτες MasterCard και VISA με την 

ονομασία «go», συνοδευόμενες από το πρόγραμμα πελατειακής πίστης «go 

National». Στο κομμάτι των επιχειρηματικών χορηγήσεων με επιτυχία κινήθηκαν και 

τα προϊόντα «Ανοικτό Δάνειο» και «Overdraft. 
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Τα έτη 2006 και 2007 χαρακτηρίστηκαν από ρυθμό αύξησης της τάξεως του 20% 

κυρίως λόγω της θεαματικής ανόδου των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων 

καθώς και της αύξησης των νέων ανοικτών και αλληλόχρεων λογαριασμών, με τον 

αριθμό των συνεργαζομένων επιχειρηματιών να αυξάνεται κατά 10%.  

Το 2008 χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης της τάξεως του +41,02%, 

τιμή η οποία και αποτελεί την μεγαλύτερη στα έτη ανάλυσης μας. Η αύξηση 

οφείλεται  στην αύξηση της λιανικής τραπεζικής κατά +14% και, στην αύξηση κατά 

+84% επιχειρηματικών χορηγήσεων. 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, το 2009 αποτέλεσε το πρώτο έτος αρνητικής 

συγκυρίας για την ελληνική οικονομία με την Τράπεζα να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που δημιουργούνται. Προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα 

ανέπτυξε προϊόντα με ευέλικτους όρους αποπληρωμή, αναβάθμισε την εγκριτική και 

τιμολογιακή  της πολιτική σταθμίζοντας προσεκτικά τους κινδύνους και εφάρμοσε  

ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διαρκούς ενημέρωσης τόσο των 

Συμβούλων Πελατείας και των Τραπεζικών Συμβούλων ΜΜΕ όσο και των αρμόδιων 

στελεχών του δικτύου της. Ως αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συγκυριών το 

2009 ο ρυθμός αύξησης των δανείων κινήθηκε σε θετικούς ρυθμούς αλλά μόλις στο 

+4,13% σε έντονη αντίθεση με τον ρυθμό αύξησης του προηγούμενου έτους 

(+41,02%). 

Το 2010 αποτέλεσε το δεύτερο έτος οικονομικής κρίσης για την ελληνική οικονομία, 

με εντονότερες συνέπειες για τα νοικοκυριά, τα οποία αντιμετώπισαν σημαντικό 

περιορισμό των εισοδημάτων τους, μέσα σε καθεστώς αυξανόμενης ανεργίας. Η 

επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η συνεπακόλουθη κάμψη τόσο 

στην ζήτηση δανειακών προϊόντων όσο και στην εξυπηρέτησης των ήδη 

υφιστάμενων δανείων είχε ως αποτέλεσμα το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο τέλος του 

2010 να κινηθεί σε οριακά θετικό ρυθμό (+0,94%) σε σχέση το προηγούμενο έτος. Το 

εν λόγω έτος, η Τράπεζα ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των οικονομικών 

συγκυριών, έδωσε έμφαση στη δημιουργία και στην συνεχή βελτίωση ευέλικτων 

προϊόντων ρυθμίσεων/αναδιαρθρώσεων καθώς και στην επίτευξη εισπράξεων, με 

σκοπό τη διατήρηση ρευστότητας. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε ομάδα εφαρμογής 

του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010, ώστε να 

διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο.  
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Η ελληνική οικονομία συνέχισε να υφίσταται τεράστιες μακροοικονομικές 

προκλήσεις και το 2011 καθώς η αυξανόμενη αβεβαιότητα αναφορικά με τη 

βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και η εφαρμογή πρόσθετων δημοσιονομικών 

μέτρων όξυναν τις υφεσιακές πιέσεις. Οι εξελίξεις αυτές είχαν σοβαρό αντίκτυπο 

στην φερεγγυότητα των δανειοληπτών και την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα για πρώτη χρονιά να παρατηρείται 

αρνητική μεταβολή στο μέγεθος των δανείων κατά -9,19%. 

Το έτος 2012 η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλες και 

πρωτοφανείς δυσκολίες στα μακροοικονομικά μεγέθη, που προέρχονται από τις  

σημαντικές δημοσιονομικές ανισορροπίες, το υψηλό δημόσιο χρέος και την καθοδική 

πίεση στα διαθέσιμα εισοδήματα. Εμφανή ήταν επιδείνωση των πιστωτικών 

συνθηκών στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας καθώς εμφάνισε ακόμη 

αρνητικότερο ρυθμό μεταβολής δανείων (-11,14%) τιμή η οποία αποτελεί και την 

αρνητικότερη για τα έτη ανάλυσης από το 2000 έως και το 2015. 

Το 2013 αποτελεί τον τέταρτο χρόνο συνεχόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας 

με υψηλούς ρυθμούς ανεργίας της τάξεως του 27%, μείωση των ονομαστικών μισθών 

περισσότερο από 30% και υψηλότερη φορολόγηση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

τα υπόλοιπα δανείων για το 2013 κινήθηκαν και πάλι σε αρνητικά επίπεδα (-1,41%) 

όμως με μικρότερο ρυθμό μείωσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2013 η 

Τράπεζα εστίασε και πάλι την προσοχή της στην προληπτική αντιμετώπιση των 

πελατών με προβλήματα ομαλής εξυπηρέτηση των οφειλών τους μέσω των 

προγραμμάτων ρυθμίσεων για την καταναλωτική πίστη και κυρίως επιμηκύνσεων της 

διάρκεια αποπληρωμής στην στεγαστική πίστη. 

Το 2014 ο ρυθμός μεταβολής των δανείων διαμορφώθηκε και πάλι σε αρνητικά 

επίπεδα (-6,06%) παρόλα αυτά το εν λόγω έτος ήταν το πρώτο έτος σταθεροποίησης 

της ελληνικής οικονομίας με την ζήτηση για στεγαστικά δάνεια να  αυξάνεται. Όσον 

αφορά το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο η Τράπεζα επικεντρώθηκε στην εξυγίανση του 

και για  τα καταναλωτικά δάνεια στην υποστήριξη των πελατών της που 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Το 

2014 η Τράπεζα με σκοπό την δημιουργία οικονομιών κλίμακας πραγματοποίησε 

ενοποίηση στα εγκριτικά κέντρα ιδιωτών της Λιανικής Τραπεζικής υπό την νέα 

Διεύθυνση Κτηματικής & Πίστης Ιδιωτών.  
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Το 2015 και έπειτα από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης, η οικονομική συρρίκνωση στην 

Ελλάδα είχε και εξακολουθεί να έχει σημαντικές δυσμενείς πιέσεις στην Τράπεζα με 

τα υπόλοιπα δανείων να εμφανίζονται και πάλι μειωμένα κατά -8,69% σε σχέση με το 

2014. Το εν λόγω έτος η Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια σταθεροποίησης της 

κατάστασης μέσω των προγραμμάτων ρυθμίσεων για την καταναλωτική πίστη και 

επιμηκύνσεων της διάρκεια αποπληρωμής στην στεγαστική πίστη. Θέλοντας επίσης 

να επεκτείνει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με το σύνολο του πελατολογίου της 

και όχι μόνο με τους κατόχους πιστωτικών καρτών προετοίμασε το έδαφος για την 

έναρξη ενός νέου πρωτοποριακού προγράμματος επιβράβευσης της συνολικής 

σχέσης με την Τράπεζα μέσω του προγράμματος go4 more με σκοπό να 

αντικαταστήσει το πρόγραμμα go national.  

8.2.2. Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL Ratio) 

 

Δείκτης NPL (%) =  
Μη − εξυπηρετούμενα δάνεια

Συνολικά Δάνεια
 ×  100      (7.2) 

 

Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει το ποσοστό των συνολικών δανείων, τα οποία πλέον 

δεν εξυπηρετούνται. Όσο ψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο περισσότερο 

αποτελεί ένδειξη για χαμηλότερη ποιότητα ενεργητικού. 

 

Διάγραμμα 7.6: Δείκτης μη εξυπηρετούμενων Δανείων %  (NPL Ratio) 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.6)  παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του 

δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια της Εθνικής Τράπεζας 

για την χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2015.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% 7,9% 7,3% 6,8% 5,9% 5,9% 5,3% 4,1% 3,5% 3,4% 5,5% 8,8% 13,5% 21,4% 26,0% 25,7% 31,0%
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Σύμφωνα με την Τράπεζα ως μη εξυπηρετούμενα θεωρούνται τα καταναλωτικά 

δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες, που παρουσιάζουν καθυστέρηση 100 ημερών και 

άνω και τα επιχειρηματικά δάνεια με καθυστέρηση 180 ημερών και άνω. Για τα 

στεγαστικά δάνεια   από 1.1.2002 ως μη εξυπηρετούμενα θεωρούνται αυτά που δεν 

εξυπηρετούνται για διάστημα 180 ημερών και άνω, ενώ το αντίστοιχο διάστημα μέχρι 

τότε ήταν οι 360 ημέρες. 

Από το έτος 2000 έως και το 2008 και παρά  τη ραγδαία αύξηση των χορηγήσεων, τα 

μη εξυπηρετούμενα προς τα συνολικά δάνεια παρουσιάζουν μία συνεχή μειωτική 

τάση καθώς η Τράπεζα λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την διατήρηση της ποιότητας 

του χαρτοφυλακίου δανείων, εφαρμόζοντας ορθή και έγκαιρη αξιολόγηση των 

αιτήσεων για χορήγηση πιστώσεων. Παράλληλα, γίνεται προληπτική και συστηματική 

παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μέσω του συστήματος αξιολόγησης 

της Moody’s (MRA).  

Το 2002 παρά την αλλαγή στο κριτήριο χαρακτηρισμού των στεγαστικών δανείων ως 

μη εξυπηρετούμενα (από 360 ημέρες σε 180 ημέρες), ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 

6,81% μειωμένος σε σχέση και με το 2001 (7,29%) και με το 2000 (7,91%),   

Για τα έτη 2003 και 2004 ενδεικτικό παραδείγματα της αυστηρής διαχείρισης 

κινδύνου και της αποτελεσματικής παρακολούθησης των δανείων σε καθυστέρηση 

αποτελεί το γεγονός ότι παρά την εντυπωσιακή αύξηση των δανειακών υπολοίπων 

κατά το 2003 και κυρίως το 2004, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

διαμορφώθηκε στο 5,94% το 2003 και στο 5,91% το 2004. 

Αποτέλεσμα της πειθαρχίας στην εφαρμογή αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων και  

της υιοθέτησης διαδικασιών και συστημάτων τεχνολογικής αιχμής στον έλεγχο και τη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου είναι η περεταίρω μείωση του εν λόγω δείκτη τα 

έτη 2005 και 2006  ο οποίος και διαμορφώθηκε στο 5,29% και στο 4,12% αντίστοιχα. 

 

Το 2007 παρά την η τεράστια αύξηση στις χορηγήσεις δανείων (+41,02%), ο δείκτης 

μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 3,48% , φανερώνοντας πως η εν 

λόγω αύξηση δεν πραγματοποιήθηκε εις βάρος της ποιότητα του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων.  

Το 2008 ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας και της αποτελεσματικής 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 
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διαμορφώθηκε στο 3,36%, το οποίο αποτελεί και την χαμηλότερη τιμή του δείκτη για 

τα έτη ανάλυσης από το 2000 έως και το 2015.  

Το 2009 το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον  επηρέασε αρνητικά τον τραπεζικό 

κλάδο και επιβάρυνε ιδιαίτερα την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Παρόλα 

αυτά η Τράπεζα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε αυτές τις προκλήσεις και  ο 

δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων 

διαμορφώθηκε στο 5,53%. 

Το 2010 οι δυσμενείς μακροοικονομικές πιέσεις εντάθηκαν περαιτέρω από την 

συνεχιζόμενη ύφεση και επηρέασαν σημαντικά τους οφειλέτες που βρίσκονταν ήδη 

σε οριστική καθυστέρηση και  δημιουργώντας νέες αδυναμίες ή παύσεις πληρωμών, 

λόγω της γενικευμένης έλλειψης ρευστότητας. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης μη 

εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε στο 8,83%. 

Το 2011, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του 1ου Προγράμματος στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας (Μάιος 2010), οι μακροοικονομικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η χώρα παραμένουν σημαντικές και η συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά (‐

6,9%) προκαλεί δυσμενείς πιέσεις στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας  διαμορφώνοντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 13,53%, 

αυξημένο σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Το 2012 χαρακτηρίστηκε από αλματώδη ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών ως 

απόρροια της σοβαρής μακροοικονομικής επιδείνωσης της χώρας, αλλά και της 

πολιτικής αστάθειας των διπλών εκλογικών αναμετρήσεων που αναζωπύρωσαν την 

συζήτηση περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Ως αποτέλεσμα ο δείκτη μη 

εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε περεταίρω στο 21,44%. 

Το 2013 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνέχισαν να αυξάνονται αλλά με 

χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον έντονο ρυθμό αύξησης των προηγούμενων ετών 

και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 25,97%.  

Το 2014 λόγω της σταδιακής σταθεροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος και 

των εντατικών προσπαθειών για προληπτική αντιμετώπιση των πελατών με 

προβλήματα στην ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών τους, ο δείκτης μη 

εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε οριακά στο 25,7%. 
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Παρόλο που η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης το 2014, οι 

βραχυπρόθεσμες προκλήσεις και εξαιτίας πολιτικών και άλλων γεγονότων, η 

ελληνική οικονομία υποχώρησε και πάλι το 2015 με επιπτώσεις και στην ποιότητα 

του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης μη 

εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 30,97%, τιμή η οποία αποτελεί και την 

υψηλότερη στα έτη ανάλυσης μας. 

8.2.3. Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αφορούν δάνεια των οποίων η είσπραξη 

τους θεωρείται αμφίβολη. Η εκτίμηση για το ύψος της απαιτούμενης πρόβλεψης 

βασίζεται τόσο στις ελάχιστες απαιτούμενες για εποπτικούς σκοπούς προβλέψεις, 

όπως αυτές ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και στην εμπειρία της 

Τράπεζας σχετικά με τις ζημίες από δάνεια, υφιστάμενους εγγενείς κινδύνους του 

χαρτοφυλακίου της, συγκυρίες που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην ικανότητα 

του πελάτη να αποπληρώσει το χρέος του, την εκτιμώμενη αξία των υφισταμένων 

εγγυήσεων και την εκτίμηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών.   

 

Διάγραμμα 7.7: Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.7)  παρουσιάζει την διαχρονική πορεία των 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας για την χρονική 

περίοδο από το 2000 έως και το 2015.  

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια αλλαγές με σκοπό κυρίως την εναρμόνιση του με τις 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

χιλ. € 759 €  784 €  838 €  869 €  947 €  921 €  948 €  898 €  957 €  1.441 2.251 5.769 6.037 7.138 8.740 11.754

 -   €  
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σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 

εισάγει κανονιστικές αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών  σχετικά με 

την πολιτική σχηματισμού των προβλέψεων για επισφάλειες, απαιτώντας από τις 

ελληνικές τράπεζες να διενεργούν ειδικές προβλέψεις για τα δάνεια ανάλογα με το 

είδος του δανείου και τον αριθμό των ημερών που το δάνειο βρίσκεται σε 

καθυστέρηση. 

Για τα έτη ανάλυσης από το 2000 έως και το 2008 παρατηρούνται αυξομειώσεις στις 

διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ως ποσοστό, οι οποίες 

κυμαίνονται από -5,23% έως +8,98% το οποίο είναι αποτέλεσμα των αυξομειώσεων 

στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η Τράπεζα ακολουθεί συνετή πολιτική προβλέψεων 

για επισφαλείς απαιτήσεις καθόλα τα έτη δημιουργώντας προβλέψεις που 

υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτούμενες για εποπτικούς σκοπούς, όπως αυτές 

ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο ανάλυσης (2000-2008), στα έτη από το 

2009 έως και το 2015 παρατηρούμε εξαιρετικά υψηλές αυξήσεις στις σχηματιζόμενες 

προβλέψεις για επισφαλής απαιτήσεις κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης , η οποία 

ξέσπασε το 2009 στην Ελλάδα και συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι και σήμερα. 

Το 2009 λόγω των ακραίων συνθηκών και της συνεχούς επιδείνωσης των 

μακροοικονομικών μεγεθών με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να παρουσιάζουν 

αύξηση +71,75%. Η Τράπεζα προκειμένου να θωρακίσει τον ισολογισμό της 

προχώρησε σε αύξηση των προβλέψεων της για επισφαλείς απαιτήσεις κατά +50,6%.  

Το 2010 αποτέλεσε το δεύτερο έτος κρίσης για την ελληνική οικονομία, με 

εντονότερες συνέπειες, το οποίο προκάλεσε επιπλέον αύξηση στα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 59,8% αναγκάζοντας την τράπεζα να διενεργήσει 

επιπλέον προβλέψεις +56,19%  σε σχέση με το 2009. 

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να υφίσταται τεράστιες μακροοικονομικές 

προκλήσεις και το 2011 καθώς η αυξανόμενη αβεβαιότητα αναφορικά με τη 

βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και η εφαρμογή πρόσθετων δημοσιονομικών 

μέτρων όξυναν τις υφεσιακές πιέσεις. Οι εξελίξεις αυτές είχαν σοβαρό αντίκτυπο 

στην φερεγγυότητα των δανειοληπτών και την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τις 

δανειακές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση, των ήδη επιβαρυμένων από 

τα δύο προηγούμενα έτη, μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 39,18%. Το 2011 η 
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Τράπεζα δέχτηκε ακόμη περισσότερη πίεση λόγω της συμμετοχής της στο 

Πρόγραμμα συμμετοχής Ιδιωτικού Τομέα στην αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους 

(«PSI»). Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η Τράπεζα αύξησε τις προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις κατά 156,2%, τιμή η οποία αποτελεί και την πιο ακραία στα 

έτη ανάλυσης μας. 

Το 2012 η Τράπεζα προέβη σε αύξηση των ήδη υψηλών  προβλέψεων της κατά 

4,65%,  και το 2013  εν μέσω της ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, επιπλέον 18,23% καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρουσίασαν 

αύξηση 19,4% σε σχέση με το 2012. 

Το 2014 αποτέλεσε το πρώτο έτος σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, με 

αποτέλεσμα την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 7,03% σε σχέση με 

το 2013, παρόλα αυτά η Τράπεζα προέβη σε αύξηση των προβλέψεων της κατά 

22,44%, με σκοπό την θωράκιση του ισολογισμού της, σε ένα περιβάλλον το οποίο 

παραμένει ακόμη ασταθές.  

Το 2015 παρά το γεγονός ότι η Ελληνική οικονομία το 2014 επέστρεψε σε ρυθμούς 

ανάπτυξης, οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, οδήγησαν και πάλι στη πτώση της 

οικονομίας. Ως απόρροια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν και πάλι κατά 

10,07% σε σχέση με το 2014 οδηγώντας στην αύξηση των προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις κατά 22,44% για το έτος 2015. 
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8.3. Ρευστότητα 

Η ρευστότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που σχετίζονται 

με τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών. Η  χρηματοοικονομική θέση μιας 

τράπεζας θεωρείται ισχυρή, όταν έχει την ικανότητα να ικανοποιεί απρόσκοπτα τους 

βραχυπρόθεσμους πιστωτές της και να διατηρεί συνθήκες οι οποίες της εξασφαλίζουν 

την ευνοϊκή πιστοληπτική της κατάσταση 

8.3.1.  Καταθέσεις Πελατών  

Κύρια πηγή ρευστότητας για την τράπεζα αποτελούν οι καταθέσεις των πελατών της,  

μέσω των οποίων κυρίως χρηματοδοτεί τα δάνεια που χορηγεί Στις καταθέσεις 

πελατών περιλαμβάνονται οι καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμίας καθώς και 

τα repos* 

 

Διάγραμμα 7.8: Καταθέσεις Πελατών 

 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.8) δείχνει τις μεταβολές που υπόκεινται οι 

καταθέσεις πελατών (ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμίας καθώς και repos) της Εθνικής 

Τράπεζας για την χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2015. 

 

*Repos-Συμφωνίες επαναγοράς: είναι συμφωνίες μεταξύ ενός δανειστή και ενός οφειλέτη να πουλήσουν και μετά 

να επαναγοράσουν κάποιο χρεόγραφο μικρού κινδύνου, συνήθως έντοκα  γραμμάτια Δημοσίου.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

εκατ. € 36.745 40.533 41.445 35.439 37.175 41.060 44.564 49.259 56.291 58.081 52.471 44.025 40.908 45.290 44.130 36.868

0,00 € 
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20.000,00 € 
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50.000,00 € 
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70.000,00 € 
 Καταθέσεις Πελατών 
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Για τα έτη 2000, 2001 και 2002 οι καταθέσεις πελατών αντιπροσώπευαν σταθερά 

περίπου το 84% του συνολικού ενεργητικού με τις καταθέσεις σε απόλυτα μεγέθη να 

παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως 10.3%  και 2,25% για τα έτη 2001 και 2002 

αντίστοιχα.  

Το 2003 λόγω της ένταση του ανταγωνισμού και της αυξημένης ζήτηση για 

εναλλακτικές μορφές επένδυσης, οι υποχρεώσεις προς πελάτες μειώθηκαν κατά 

14,5% αντιπροσωπεύοντας το 72,15% του συνολικού ενεργητικού. Η μείωση 

αποδίδεται εξ’ ολοκλήρου στη σταδιακή αντικατάσταση καταθέσεων προθεσμίας και 

repos με εναλλακτικά αποταμιευτικά προϊόντα ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου παρουσίασαν αύξηση. 

Το 2004 παρά τη στροφή των επενδυτών προς εναλλακτικές, πιο σύνθετες, μορφές 

επένδυσης, οι υποχρεώσεις προς πελάτες της Τράπεζας στο τέλος του 2004 

σημείωσαν αύξηση κατά 4.9% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους 

αντιπροσωπεύοντας 76,96% του συνολικού ενεργητικού. Η αύξηση των καταθέσεων 

και ιδιαίτερα των καταθέσεων ταμιευτηρίου και όψεως, αποτελούν μεγάλο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για της Τράπεζας, καθότι διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 

αύξηση του ενεργητικού και ιδιαίτερα των χορηγήσεων χωρίς την ανάγκη προσφυγής 

στην υψηλού κόστους διατραπεζική αγορά.  

Το 2005 οι υποχρεώσεις προς πελάτες σημείωσαν αύξηση 10,45% σε σχέση με το 

τέλος του προηγούμενου έτους, και αντιπροσωπεύουν το 77,07% του συνολικού 

ενεργητικού. Επισημαίνεται ότι οι βασικές καταθέσεις (ταμιευτηρίου και όψεως) 

παρουσίασαν αύξηση κατά 9.1%. Η παραπάνω εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, 

δεδομένης της σημασίας της συγκεκριμένης μορφής καταθέσεων, ειδικά σε 

περιβάλλον αυξητικών επιτοκίων. 

Τα έτη 2006, 2007 και 2008  οι υποχρεώσεις προς πελάτες παρουσίασαν και πάλι 

αύξηση κατά 8,53%, 10,54% και 14,27% αντίστοιχα. Λόγω όμως της αύξησης του 

συνολικού ενεργητικού με μεγαλύτερο ρυθμό τα εν λόγω έτη ο δείκτης παρουσίασε 

μείωση και οι καταθέσεις πελατών αντιπροσωπεύουν το 72,69%, 69,32%, και 63,67% 

του συνολικού ενεργητικού αντίστοιχα. 
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Το 2009 λόγω των αυξημένων προκλήσεων της ελληνικής οικονομίας πρωταρχικός 

στόχος της Τράπεζας παραμένει η διασφάλιση των καταθέσεων της, ώστε να 

ενισχύσει την ηγετική της θέση στον τομέα αυτόν στην Ελλάδα. Το εν λόγω έτος 

πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά 3% στις καταθέσεις των πελατών σε σχέση με το 

2008. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι διατηρείται η τάση ενίσχυσης των καταθέσεων 

ταμιευτηρίου που αποτελούν βασική δεξαμενή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων 

της Τράπεζας, ενώ παραμένουν αμετάβλητα τα υπόλοιπα των καταθέσεων 

προθεσμίας παρά τις σοβαρές συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Το 2010 η συνεχιζόμενη αρνητική μακροοικονομική συγκυρία στη χώρα και η 

διαρκώς μειούμενη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνετέλεσαν στη 

μείωση των καταθέσεων της Τράπεζας κατά -9,66% με τις καταθέσεις πελατών να 

αντιπροσωπεύουν το 54,48% του συνολικού ενεργητικού. Εντούτοις, οι επιπτώσεις 

της γενικότερης τάσης μείωσης των καταθέσεων στην Ελλάδα ήταν πιο ήπιες για την 

Τράπεζα έναντι της υπόλοιπης αγοράς, επιτρέποντάς της να διατηρήσει το μερίδιό 

της στις καταθέσεις, γεγονός που πιστοποιεί τη σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με 

τους πελάτες της. 

Το 2011 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάστηκε από τις συνέπειες της 

πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, αλλά και της ευρύτερης 

ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Η μεγάλη μείωση καταθέσεων έχει περιορίσει σημαντικά 

τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Οι καταθέσεις για το 2011 παρουσίασαν 

μείωση κατά -16,10% σε σχέση με το 2010 και αντιπροσωπεύουν μικρότερο κομμάτι 

του συνολικού ενεργητικού της Τράπεζας (50,43%) σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Το 2011 η Τράπεζα έθεσε ως στόχο την ενίσχυση της συνολικής σχέσης του 

πελάτη με την Τράπεζα, με παροχή κινήτρων για προσέλκυση καταθέσεων και τη 

διατήρηση της καταθετικής βάσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 

Το 2012 χαρακτηρίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του από έντονη οικονομική και 

πολιτική αβεβαιότητα, καθώς και από πρωτοφανείς προκλήσεις, που αντιμετώπισε η 

Ελλάδα σε δημοσιονομικό επίπεδο, οι οποίες άφησαν το στίγμα τους σε όλο το 

φάσμα των εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων. Οι συνθήκες ρευστότητας 

παρέμειναν ασφυκτικές, σημειώνοντας σχετική βελτίωση μόνο κατά το β’ εξάμηνο 

του έτους. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω  για το 2012 οι καταθέσεις 
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παρουσιάστηκαν -7,08% μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος με τις 

καταθέσεις πελατών να αντιπροσωπεύουν το 52,49% του συνολικού ενεργητικού. 

Το 2013 η συνολική καταθετική βάση της ελληνικής οικονομίας ανέκαμψε και τα 

καταθετικά υπόλοιπα της Τράπεζας  (περιλαμβανομένων των καταθέσεων των 

τραπεζών First Business Bank και Probank), κατέγραψαν ετήσια αύξηση 10,71% σε 

σχέση με το 2012 αντιπροσωπεύοντας το 53,79% του συνολικού ενεργητικού.  

Το 2014 χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο έτος ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, 

παρόλα αυτά η εν λόγω ανάκαμψη δεν αντανακλά ένα νέο υγιές αναπτυξιακό 

πρότυπο και η αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους σε όρους βιωσιμότητας παραμένει 

ζητούμενο. Για το 2014 οι καταθέσεις παρουσίασαν μείωση κατά 2,56% και 

αντιπροσωπεύουν το 53,85% του συνολικού ενεργητικού. 

Το 2015 ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της νέας ελληνικής κυβέρνησης με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ (οι «Θεσμοί») με σκοπό να 

επιτευχθεί οριστική συμφωνία σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας, η 

αβεβαιότητα αυξήθηκε και οδήγησε σε σημαντικές εκροές καταθέσεων από το 

τραπεζικό σύστημα. Η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα επιδεινώθηκε σημαντικά, 

με συνολική εκροή καταθέσεων €52,7 δισ. στο διάστημα Νοέμβριο 2014 με Ιούλιο 

2015. 

Εξαιτίας της σημαντικής μείωσης των καταθέσεων και με σκοπό την αποτροπή της 

περεταίρω μαζικής φυγής καταθέσεων και της διασφάλισης της σταθερότητας του 

εγχώριου τραπεζικού συστήματος, στις 29 Ιουνίου 2015 ορίστηκε τραπεζική αργία 

για όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα η οποία διήρκησε ως την 19 

Ιουλίου 2015. Η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε πολυάριθμους περιορισμούς στις 

συναλλαγές τόσο κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας όσο και μετά, αρκετοί από 

τους οποίους εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα. Οι αρχικοί έλεγχοι κεφαλαίων όριζαν 

μέγιστο ημερήσιο όριο αναλήψεων €60 από τους καταθετικούς λογαριασμούς 

φυσικών προσώπων και περιορισμούς στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, με 

ορισμένες εξαιρέσεις. Οι ισχύοντες κεφαλαιακοί έλεγχοι ορίζουν εβδομαδιαίο όριο 

αναλήψεων €420 ανά καταθέτη ανά τράπεζα, περιορισμούς στην μεταφορά μετρητών 

και κεφαλαίων στο εξωτερικό, περιορισμούς στο άνοιγμα νέων τραπεζικών 

λογαριασμών εκτός εξαιρέσεων και απαγόρευση εξόφλησης ορισμένων συμβάσεων. 
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Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η Τράπεζα αντιμετώπισε εκροές πελατειακών 

καταθέσεων ύψους €8,4 δις,. Εντούτοις οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις μετά την 

επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων τον Ιούλιο 2015 έχουν 

σταθεροποιηθεί και αυξήθηκαν κατά 3,5% το δεύτερο εξάμηνο του 2015, 

αντικατοπτρίζοντας κυρίως την εισροή εγχώριων καταθέσεων. Στις 31.12.2015 οι 

καταθέσεις πελατών παρουσιάστηκαν -16,46% μειωμένες σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και αντιπροσωπεύουν το 47,8% του συνολικού ενεργητικού 

ποσοστό το οποίο είναι και το μικρότερο στα έτη ανάλυση μας. 

 

8.3.2. Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Πελατών 

Xορηγήσεις προς  καταθέσεις πελατών (%) =
Χορηγήσεις σε Πελάτες

Καταθέσεις Πελατών
∗ 100        (6.9) 

O δείκτης Χορηγήσεις σε Πελάτες προς Καταθέσεις Πελατών παρουσιάζει τον βαθμό 

στον οποίο τα κεφάλαια των καταθετών δεσμεύονται για την πραγματοποίηση 

χορηγήσεων. Όσο πιο μεγάλος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο δυσκολότερα μπορεί η 

τράπεζα να καλύψει τους καταθέτες της, σε ενδεχόμενη ζήτηση ανάληψης των 

χρημάτων τους. 

 

Διάγραμμα 7.9: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Πελατών % 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.9) παρουσιάζει την διαχρονική εξέλιξη του 

δείκτη χορηγήσεων σε πελάτες μετά προβλέψεων προς τις καταθέσεις πελατών της 

Εθνικής Τράπεζας για την χρονική περίοδο από το  2000 έως και το 2015. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% 38,4% 38,5% 41,8% 53,7% 62,4% 66,2% 73,5% 80,3% 99,1% 100,1% 111,0% 120,1% 114,9% 102,3% 98,6% 107,8%
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Για την χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2008 ο εν λόγω δείκτης  

διαμορφώνεται μικρότερος της μονάδος με την Τράπεζα να διαθέτει ισχυρή 

καταθετική βάση μεγαλύτερη από τις χορηγήσεις προς τους πελάτες που έχει 

διαθέσει, δίνοντας της την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη ζήτηση 

ανάληψης των χρημάτων τους. Αντίθετα, για την περίοδο από το 2009 έως και το 

2015 με εξαίρεση το έτος 2014  ο δείκτης παρουσιάζεται μεγαλύτερος της μονάδος 

με τις χορηγήσεις προς τους πελάτες να είναι μεγαλύτερες από τις καταθέσεις 

πελατών.   

Το 2001 ο δείκτης Χορηγήσεις σε πελάτες προς Καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκε 

στο 38,5% κινούμενος σε  παρόμοια επίπεδα με αυτά του 2000 με χορηγήσεις προς 

πελάτες καταθέσεις πελατών να αυξάνονται με ρυθμό περίπου 10,4%  

Το έτος 2002 ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 41,8%, αυξημένος σε σχέση με το 2001 

καθώς παρουσιάστηκε μειωτική τάση στον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων 

(+2,25%) ενώ οι χορηγήσεις προς πελάτες συνέχισαν να αυξάνουν με παρόμοιο  με 

το προηγούμενο έτος ρυθμό (+10,93%). 

Το 2003 ο δείκτης αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

και διαμορφώθηκε στο 53,7% κυρίως λόγω της μείωσης των καταθέσεων κατά -

14,5% που οφείλεται στην αυξημένη ένταση του ανταγωνισμού, ενώ οι χορηγήσεις 

προς πελάτες ακολούθησαν παρόμοιο ρυθμό αύξησης με αυτόν των δύο τελευταίων 

ετών (+9,87%). 

Το 2004 οι υποχρεώσεις προς πελάτες της Τράπεζας σημείωσαν αύξηση κατά 4,9% 

ενώ ο ρυθμός αύξησης των δανείων διπλασιάστηκε σε σχέση με τον ρυθμό του  2003 

(+22,06%), επωφελούμενη τόσο από την άρση των περιορισμών στη χορήγηση των 

προϊόντων καταναλωτικής πίστης από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από την 

εισαγωγή διαδικασιών αυτόματων αυξήσεων ορίων. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης 

διαμορφώθηκε στο 62,4%. 

Το 2005 ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 66,2% με τις χορηγήσεις προς πελάτες να 

αυξάνονται +17,09% το οποίο είναι κυρίως αποτέλεσμα των σημαντικών επιδόσεων 

στον τομέα της στεγαστικής πίστης και τις καταθέσεις πελατών να σημειώνουν 

αύξηση 10,45% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους 
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Το 2006 ο δείκτης παρουσίασε περεταίρω αύξηση και διαμορφώθηκε στο 73,5%. Οι 

χορηγήσεις προς πελάτες για το έτος 2006 εμφανίζονται αυξημένες κατά 20,52% σε 

σχέση με το 2005 κυρίως λόγω της θεαματικής ανόδου στα στεγαστικά δάνεια και 

στα  υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων,  ενώ οι καταθέσεις πελατών 

παρουσίασαν αύξηση 8,53%. 

Με δυναμικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η ανάπτυξη των χορηγήσεων και το 2007 

παρουσιάζοντας αύξηση 20,8% σε σχέση με το 2006 ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν 

κατά 10,54% διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 80,3%. 

Το 2008 χαρακτηρίστηκε από τεράστια αύξηση τα υπόλοιπα δανείων κατά 41,02% 

ενώ οι καταθέσεις  πελατών παρουσίασαν αύξηση 14,3% διαμορφώνοντας τον δείκτη 

στο 99,1%, Να σημειωθεί πως το 2008 αποτέλεσε και το τελευταίο έτος κατά το 

οποίο ο δείκτης κινήθηκε σε τιμές κάτω της μονάδος δίνοντας την δυνατότητα στην 

Τράπεζα να χρηματοδοτήσει τα δάνεια προς τους πελάτες της από τις καταθέσεις των 

πελατών της. 

Το 2009 λόγω των αυξημένων προκλήσεων της ελληνικής οικονομίας  αποτέλεσμα 

των δυσμενών οικονομικών συγκυριών οι καταθέσεις των πελατών αυξήθηκαν κατά 

3% και ο ρυθμός αύξησης των δανείων κινήθηκε σε θετικούς ρυθμούς αλλά μόλις 

στο +4,13% σε έντονη αντίθεση με τον ρυθμό αύξησης του προηγούμενου έτους 

(+41,02%), διαμορφώνοντας τον δείκτη για πρώτη φορά σε τιμή μεγαλύτερη της 

μονάδος (100,1%). 

Το 2010 η συνεχιζόμενη αρνητική μακροοικονομική συγκυρία στη χώρα και η 

διαρκώς μειούμενη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνετέλεσαν στη 

μείωση των καταθέσεων της Τράπεζας καθώς και της ζήτησης για δάνεια. Το εν λόγω 

έτος οι καταθέσεις παρουσίασαν μείωση κατά -9,66% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος  και το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε οριακά  (+0,94%) σε σχέση με το 

2009. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης Χορηγήσεις σε πελάτες προς Καταθέσεις πελατών 

διαμορφώθηκε στο 111%. 

Το 2011 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάστηκε από τις συνέπειες της 

πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, αλλά και της ευρύτερης 

ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Για  πρώτη χρονιά παρατηρείται αρνητική μεταβολή στο 

μέγεθος των δανείων (-9,19%) και μείωση των καταθέσεων κατά -16,10%  

περιορίζοντας σημαντικά τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Ως απόρροια 
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των παραπάνω ο δείκτης Χορηγήσεις σε πελάτες προς Καταθέσεις πελατών 

διαμορφώθηκε στο 120,1%, το οποίο αποτελεί και την μεγαλύτερη τιμή στα έτη 

ανάλυσης από το 2000 έως και το 2015. 

Το 2012 χαρακτηρίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του από έντονη οικονομική και 

πολιτική αβεβαιότητα, καθώς και από πρωτοφανείς προκλήσεις σε δημοσιονομικό 

επίπεδο. Οι τράπεζες κλήθηκαν να διαχειριστούν τις υψηλές ζημίες από την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, τη διαρροή των καταθέσεων και την 

επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τους. Ως αποτέλεσμα των 

παραπάνω το εν λόγω έτος, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας παρουσιάστηκε 

κατά  -11,14% μειωμένο σε σχέση με το 2011 και οι καταθέσεις μειωμένες κατά -

7,08%. Λόγω της μεγαλύτερης μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου σε σχέση με 

την μείωση των καταθέσεων ο δείκτης παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 114,9%. 

Το 2013 ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 102,3% παρουσιάζοντας περεταίρω βελτίωση 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς τα καταθετικά υπόλοιπα της Τράπεζας 

(περιλαμβανομένων των καταθέσεων των τραπεζών First Business Bank και 

Probank), κατέγραψαν ετήσια αύξηση 10,71%. και τα υπόλοιπα δανείων παρόλο που 

κινήθηκαν και πάλι σε αρνητικά επίπεδα (-1,41%) παρουσίασαν μικρότερο ρυθμό 

μείωσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Το 2014 καταγράφηκε ως το πρώτο έτος ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας με 

τον δείκτη  Χορηγήσεις σε πελάτες προς Καταθέσεις πελατών να διαμορφώνεται για 

πρώτη φορά με την έναρξη της οικονομικής κρίσης σε τιμή μικρότερη της μονάδος 

(98,6%). Παρόλα  αυτά οι δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας συνεχίζουν να 

επικρατούν και οι καταθέσεις το εν λόγω έτος παρουσιάστηκαν μειωμένες κατά -

2,56% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το 2014 και τα δανειακά υπόλοιπα 

διαμορφώθηκαν και πάλι σε αρνητικά επίπεδα (-6,06%). 

Το 2015 και μετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης, η οικονομική συρρίκνωση στην 

Ελλάδα είχε και εξακολουθεί να έχει σημαντικές δυσμενείς πιέσεις στην Τράπεζα. 

Παρόλο που η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης το 2014, 

υποχώρησε και πάλι το 2015. Πιο συγκεκριμένα, τα δανειακά υπόλοιπα το 2015 

εμφανίζονται και πάλι μειωμένα κατά -8,69% σε σχέση με το 2014. Το εν λόγω έτος  

οι καταθέσεις εξαιτίας των πρωτοφανών οικονομικών γεγονότων που οδήγησαν στην 
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μαζική εκροή  τραπεζικών καταθέσεων, στην επιβολή τραπεζικής αργίας και του 

ελέγχου των κεφαλαίων εμφανίστηκαν κατά -16,46% μειωμένες, διαμορφώνοντας 

και πάλι τον δείκτη Χορηγήσεις σε πελάτες προς Καταθέσεις πελατών σε τιμές 

μεγαλύτερες της μονάδος (107,8%). 

8.4. Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Ως κεφαλαιακή επάρκεια κατά κινδύνων θεωρείται η ύπαρξη και διατήρηση ιδίων 

κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος, σε ύψος, το οποίο με βάση οικονομοτεχνικά 

κριτήρια αρκεί για την αντιμετώπιση πιθανών ζημιών από τη διέλευση πάσης φύσεως 

κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος.58
 

8.4.1. Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  

 

CAR(%) =
Βασικά Κεφάλαια(Tier 1) + Συμπληρωματικά Κεφάλαια(Tier 2)

Στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο
× 100        (9.1) 

Στο ισχύον εποπτικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ», 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω ενός αυστηρότερου ορισμού κανόνων διαφάνειας των εποπτικών 

ιδίων κεφαλαίων, με ιδιαίτερη έμφαση σε υψηλότερης ποιότητας μορφών κεφαλαίων 

(καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, εμφανή αποθεματικά) που θα επιτρέπει τις 

τράπεζες να απορροφούν, ενδεχόμενες ζημιές από τους κινδύνους στους οποίους 

εκτέθηκαν. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον 8% και ισούται με το λόγο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 

capital + Tier 2 capital) προς το σύνολο των σταθμισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός ισολογισμού. 

                                                             
58 Ψυχομάνης, Σπύρος Δ., (2009), Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος: Οι τράπεζες και η  

εποπτεία τους, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα 
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Διάγραμμα 7.10: Συνολικός και Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 7.10) παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του 

Συνολικού (CAR) και του Βασικού (TIER I) Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της 

Εθνικής Τράπεζας για την χρονική περίοδο από το  2000 έως και το 2015.  

Κατά το έτος 2001 ο Συνολικός και Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

ανήλθαν σε 11.3% και 9.9% αντίστοιχα, έναντι 8% και 4% που έχουν καθοριστεί ως 

ελάχιστα επιτρεπτά όρια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η παρατηρούμενη μείωση 

του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας σε σχέση με το 2000 οφείλεται 

κυρίως στη μεγέθυνση του σταθμισμένου έναντι πιστωτικού κινδύνου ενεργητικού 

ως συνέπεια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής και στην 

εισαγωγή του ευρωπαϊκού κοινού νομίσματος που συνέβαλε στην εξάλειψη του 

συναλλαγματικού κινδύνου.  

Το 2002 ο Συνολικός και Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας 

ανήλθαν σε 15,4% και 10,7% αντίστοιχα, έναντι 8% και 4% που έχουν καθοριστεί ως 

ελάχιστα επιτρεπτά όρια. Η αύξηση του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 

(CAR) της Τράπεζας συγκριτικά με το 2001  οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

συμπληρωματικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (Tier II), λόγω της έκδοσης 

ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης. Αντίθετα, η μείωση του Βασικού 

Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier Ι) αποδίδεται κυρίως στην απορρόφηση της 

θυγατρικής ΕΤΕΒΑ και στη μεγέθυνση του σταθμισμένου ενεργητικού λόγω  

απορρόφησης της. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tier I 11,2% 9,9% 9,5% 10,7% 10,3% 9,3% 15,9% 14,5% 14,5% 16,4% 18,0% -2,8% -8,8% 15,8% 21,4% 21,3%

car% 12,6% 11,3% 12,6% 15,4% 15,8% 16,8% 23,1% 17,1% 16,2% 16,4% 18,5% -1,1% -8,4% 16,8% 21,8% 21,3%
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Μετά την κοινοποίηση του τρίτου συμβουλευτικού κειμένου της Επιτροπής της 

Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία τον Απρίλιο 2003, εντάθηκαν οι προσπάθειες 

για την προετοιμασία της Τράπεζας με στόχο την έγκαιρη υιοθέτηση των νέων 

προτάσεων. Ο Συνολικός και ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας το έτος 

2003 ανήλθαν για σε 15,4% και 10.7% αντίστοιχα. Η θετική μεταβολή του Συνολικού 

Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας προέρχεται κυρίως από την υιοθέτηση 

του εσωτερικού υποδείγματος Μέγιστης Δυνητικής Ζημιάς (VaR) για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι κινδύνου αγοράς και της 

ενσωμάτωσης της «Εθνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε». 

Με την ολοκλήρωση των σχετικών προτάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποπτεία (Ιούνιος 2004) και τη δημοσιοποίηση του συναφούς σχεδίου της 

Κοινοτικής Οδηγίας, η Τράπεζα ενέτεινε περαιτέρω τις προσπάθειες της για την 

έγκαιρη υιοθέτηση του νέου πλαισίου εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας, έχοντας 

ως γνώμονα, όχι μόνον την συμμόρφωση, αλλά και την αξιοποίηση των πολλαπλών 

ωφελειών που απορρέουν από την υιοθέτησή του. Ο Συνολικός και ο Βασικός 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας για το έτος 2004 ανήλθαν για την Τράπεζα σε 

15,8% και 10,3% αντίστοιχα. 

Τον Οκτώβριο του 2005, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσίευσε την 

τελική πρόταση για την αναδιατύπωση των οδηγιών 2000/12 και 93/6 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστό ως «Βασιλεία 

ΙΙ», η οποία βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους και συμπληρωτικούς πυλώνες, οι 

οποίοι συμβάλλουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Οι τελικές προτάσεις, αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός του 2006, 

ενώ το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2007. 

Οι τρεις συμπληρωματικοί πυλώνες είναι οι εξής 

Πυλώνας Ι: υπολογισμός των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη 

των αναλαμβανομένων κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού.   

Πυλώνας ΙΙ: εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της κεφαλαιακής 

επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.        

Πυλώνας ΙΙΙ: πειθαρχία της αγοράς µέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά µε 

τη διάρθρωση των αναλαμβανομένων κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων.  
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Το έτος 2005 ο Συνολικός και Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της 

Τράπεζας ανήλθαν σε 16,8% και 9,3% αντίστοιχα, έναντι 8% και 4% που έχουν 

καθοριστεί ως ελάχιστα επιτρεπτά όρια από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Και κατά το έτος 2006, η Τράπεζας εμφάνισε πλεονάζουσα κεφαλαιακή βάση, με τον 

Συνολικό και Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 23,1% 

και 15,9% αντίστοιχα, έναντι 8% και 4% που έχουν καθοριστεί ως ελάχιστα 

επιτρεπτά όρια. Η Τράπεζα διαχειριζόμενη ενεργά την κεφαλαιακή της βάση και 

αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους άντλησης κεφαλαίων, διατηρεί τους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από τα ελάχιστα εποπτικά 

και για το έτος 2007 με τον Συνολικό και Βασικό Δείκτη να διαμορφώνονται στο 

17,1% και 14,5% αντίστοιχα.  

Το έτος 2008 παρά τη σημαντική επιδείνωση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό η θέση 

του ελληνικού τραπεζικού τομέα και η κεφαλαιακή επάρκεια του διαμορφώνονται σε 

πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Το 2008 μάλιστα ψηφίστηκε ο Ν. 3723/2008 ο οποίος 

περιλαμβάνει το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας συνολικού ύψους 

€28 δις με βασικό σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής 

επάρκειας των ελληνικών τραπεζών, στοχεύοντας στη θωράκιση της ελληνικής 

οικονομίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Από το εν λόγω έτος  οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζονται σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο της 

“Βασιλείας ΙΙ” με τον Συνολικό και Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της 

Τράπεζας να διαμορφώνονται στο 16,2% και 14,5% αντίστοιχα. 

Το 2009 σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από ακραίες συνθήκες στο διεθνές 

πιστωτικό σύστημα και από ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της 

εθνικής οικονομίας, η Τράπεζα κατάφερε να ενισχύσει περεταίρω την κεφαλαιακή 

της επάρκεια και να θωρακίσει τον ισολογισμό της. Οι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας της Τράπεζας για το 2009, βρίσκονται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα 

των ελάχιστα προβλεπόμενα όρια και διαμορφώθηκαν σε 16,4% τόσο ο Συνολικός 

όσο και ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας. 

Το 2010 και εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου, η Τράπεζα κατάφερε να 

ενισχύσει περεταίρω την ήδη υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια. H Τράπεζα μάλιστα 

έχει προγραμματίσει και υλοποιεί, με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Κεφαλαιακής Ενίσχυσης. Στην κατεύθυνση αυτή, ολοκλήρωσε στην αρχή του 
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τετάρτου τριμήνου αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμων 

ομολογιών για την οποία υπήρξε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. Η αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου και η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών υπερκαλύφθηκαν κατά 1,83 φορές 

επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, εγχώριων και διεθνών, στο 

επιχειρηματικό μοντέλο της Εθνικής Τράπεζας και στις προοπτικές της. Ως 

αποτέλεσμα της επιτυχούς άντλησης κεφαλαίων, ο Συνολικός και ο Βασικός Δείκτης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκαν σε 18,5% και 18% αντίστοιχα. 

Το 2011, η συνεχιζόμενη για τρίτο συνεχόμενο έτος, κρίση στην ελληνική οικονομία 

και οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν λόγω της ολοκλήρωσης του PSI 

επηρέασαν αρνητικά τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας και δημιούργησαν την 

ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης. Το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών 

τραπεζών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χρηματοοικονομικής βοήθειας 

σύμφωνα με το δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα 

(Φεβρουάριος 2012) ορίζει ότι  όλες οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να επιτύχουν 

δείκτη κύριων βασικών κεφαλαίων ύψους 9% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012,  και 

ύψους 10% μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Επιπλέον, οι τράπεζες που θα θεωρηθούν 

βιώσιμες από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τα επιχειρηματικά και κεφαλαιακά 

τους σχέδια, θα έχουν την δυνατότητα να προβούν σε αύξηση κεφαλαίου πριν την 30 

Σεπτεμβρίου 2012 και υπόλοιπο των αναγκαίων κεφαλαίων να καλυφθεί από το 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.). 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας 

παρουσιάστηκαν κάτω από το ελάχιστο όριο του 8% και 4% (-1,1% για τον συνολικό 

και -2,6% για τον βασικό) λόγω της αναγνώρισης των ζημιών από την συμμετοχή της 

Τράπεζας στο PSI.  Παρά όμως τις αρνητικές τιμές η Τράπεζα αξιολογήθηκε ως 

βιώσιμη από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που 

υπέβαλε με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων που αφορούν στην κεφαλαιακή 

ενίσχυση της και το οποίο και αξιολογήθηκε ως βιώσιμο και αξιόπιστο. Με επιστολή 

του το Τ.Χ.Σ. δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Τράπεζας μέχρι του ποσού των €6,9 δις. που χρειάζονται για να επιτευχθούν τα 

κατώτατα όρια κεφαλαιακής επάρκειας. Οι αναμορφωμένοι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας, (με την ενσωμάτωση των €6,9 δις) διαμορφώθηκαν στο 12,7% και στο 

11% για τον Συνολικό και τον Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας αντίστοιχα. 
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Το 2012 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρέμεινε υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης 

σε όλους τους κύριους άξονες δραστηριότητάς του. Σύμφωνα με τη στρατηγική 

μελέτη για τη βιωσιμότητα των τραπεζών που διεξήχθη από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, οι βιώσιμες και συστημικά σημαντικές τράπεζες διαχωρίστηκαν από τις μη 

βιώσιμες, με τις πρώτες να λαμβάνουν ενίσχυση με κεφάλαια του Προγράμματος και 

τις τελευταίες να έχουν την επιλογή μεταξύ ανακεφαλαιοποίησης από ιδιώτες 

επενδυτές ή τη λύση τους. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, οι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας της Τράπεζας παρουσιάστηκαν κάτω από το ελάχιστο όριο του 8% και 4% 

(-8.4% για τον συνολικό και –8.8% για τον βασικό). Με την συμμετοχή όμως του 

Τ.Χ.Σ με το ποσό συνολικά των € 9,76 δις οι αναμορφωμένοι δείκτες διαμορφώθηκαν 

στο 12,1% και στο 11,7% για τον Συνολικό και τον Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής 

Επάρκειας αντίστοιχα. 

Το 2013 και έπειτα των αυξήσεων κεφαλαίων που ολοκληρώθηκαν, οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αποκαταστάθηκαν, ωστόσο, η Τράπεζα της 

Ελλάδος διεξήγαγε νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Test), 

προκειμένου να επικαιροποιήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλουν τα κεφαλαιακά τους 

σχέδια μέχρι τα μέσα Απριλίου 2014 για την κάλυψη των επιπλέον κεφαλαιακών 

αναγκών. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 ο Συνολικός όσο και ο Βασικός Δείκτης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας για την Τράπεζα διαμορφώθηκαν στο 16,8% και στο 15,8% 

αντίστοιχα. 

Κατά το έτος 2014 το εποπτικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση μεταβλήθηκε καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή οι αλλαγές που είχαν προταθεί το 

2010 και 2011 από την Επιτροπή της Βασιλείας, γνωστή ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Η 

Τράπεζα προχώρησε στην εφαρμογή του νέου πλαισίου συμμορφωμένη πλήρως με 

τις διατάξεις. Επιπλέον κατά την διάρκεια του 2014 δημιουργήθηκε νέο σύστημα 

εποπτείας για τον τραπεζικό τομέα στην ζώνη του ευρώ, υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την ονομασία Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 

(SSM) με την ευθύνη της άμεσης εποπτείας της Τράπεζας από τα τέλη του 2014 να 

μεταβιβάζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση από την Τράπεζα, δύο αυξήσεων κεφαλαίου, ποσού 

€9,8 δις και € 2,5 δις ο  Συνολικός και ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

διαμορφώθηκαν για το 2014 στο 21,8% και στο 21,4% αντίστοιχα. Επιπλέον, η 
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Τράπεζα συμμετείχε επιτυχώς στην «Πανευρωπαϊκή Άσκηση Συνολικής 

Αξιολόγησης» (Έλεγχος Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality 

Review-AQR) και  Προσομοίωση Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test)). Το 

Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο, το οποίο βασίστηκε στο εγκεκριμένο Σχέδιο 

Αναδιάρθρωσης, κατέληξε σε πλεόνασμα κεφαλαίου ποσού €2 δις χωρίς να 

απαιτείται επιπρόσθετη κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης από την πλευρά της 

Τράπεζας. 

Το 2015 η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη διεξαγωγή «Άσκησης 

Συνολικής Αξιολόγησης» για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Ο Έλεγχος 

Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) για την Τράπεζα έδειξε αρνητική 

επίδραση επί των εποπτικών κεφαλαίων ύψους €2.34 δις με κεφαλαιακό έλλειμμα 

€831 εκατ.. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κεφαλαιακό έλλειμμα, η Τράπεζα 

ανέλαβε μία σειρά κεφαλαιακών δράσεων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου 

Κεφαλαιακών Ενεργειών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας 

αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων κοινών 

μετοχών και τη συνένωση τους (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές κοινές μετοχές 

(ονομαστικής αξίας 0,30 €/μετοχή) προς 1 νέα κοινή μετοχή (ονομαστικής αξίας 4,50 

€/μετοχή), καθώς και  την μείωση της ονομαστικής αξίας τους από 4,5€ σε 0,30 € 

/μετοχή, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού για συμψηφισμό 

ζημιών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 

τόσο ο Συνολικός όσο και ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας για την 

Τράπεζα διαμορφώθηκαν στο 21,3%. 
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9. Η Πορεία της Εθνικής Τράπεζας έναντι των 

Ανταγωνιστικών Τραπεζών στην Ελλάδα    

για την περίοδο 2000-2015 

Πέραν από την διαχρονική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών και 

χρηματοοικονομικών δεικτών της Εθνικής Τράπεζας για την περίοδο από το 2000 

μέχρι και το 2015, σημαντικό είναι να μελετηθεί επίσης η θέση και η πορεία της 

Τράπεζας έναντι των ανταγωνιστικών τραπεζών στην Ελλάδα. Το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί το 2015 στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από  

τέσσερις συστημικές τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την 

Alpha Bank και την Eurobank. 

9.1. Σύγκριση Δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = 
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

Ίδια Κεφάλαια
         (8.1) 

O δείκτης ROE συσχετίζει τα καθαρά κέρδη με τα ίδια κεφάλαια, που έχουν 

επενδυθεί σε μία τράπεζα. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο αποδοτικότερα 

αξιοποιούνται τα επενδυμένα  κεφάλαια των μετόχων. 

 

Διάγραμμα 11: Σύγκριση Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25,17% 26,34% 16,80% 19,97% 19,85% 15,96% 9,54% 13,99% 7,47% 2,74% -4,11% 1139,80 77,36% 9,68% -4,41% -34,23%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15,57% 8,16% 7,21% 16,58% 17,49% 17,93% 20,89% 14,37% 4,31% 4,51% -0,12% 312,28% 29,43% 30,31% -27,96% -24,87%

ALPHA BANK 17,05% 17,23% 14,44% 17,52% 16,89% 19,36% 20,62% 16,68% 5,06% 9,39% -1,27% -648,07 263,25% 39,97% -0,86% -12,26%

EUROBANK 11,49% 11,16% 10,17% 14,51% 14,62% 13,93% 15,02% 15,04% 6,06% 0,05% -0,68% 53060,0 105,47% -25,16% -26,31% -17,14%
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Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 8.1)  παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του 

δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες 

(Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank) από το έτος 2000 

έως και το έτος 2015.  

Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως ο χάρτης του ανταγωνισμού στο τραπεζικό κλάδο 

από το 2000 έως και το 2015 έχει υπέστη σημαντικές αλλαγές τόσο στον αριθμό όσο 

και στα μερίδια που κατέχουν οι τράπεζες. Χαρακτηριστικά να αναφερθεί πως οι 

τέσσερις πλέον συστημικές ελληνικές τράπεζες ελέγχουν το 94% του τραπεζικού 

κλάδου59.  

Για τα έτη από το 2000 έως και το 2004 η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει την καλύτερη 

τιμή στον δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έναντι των τριών άλλων τραπεζών 

της ανάλυσης, θέση η οποία δεν διατηρήθηκε για τα έτη 2005, 2006, και 2007 κυρίως 

λόγω τη αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, η οποία που δεν ακολουθήθηκε 

από την ανάλογη αύξηση των καθαρών κερδών μετά φόρων. 

Το έτος 2008 και 2009 χαρακτηρίστηκαν από ακραίες συνθήκες στο διεθνές 

πιστωτικό σύστημα και ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της 

εθνικής οικονομίας, οι οποίες γίνονται ορατές στο δείκτη ROE και των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών. Το έτος 2008, η Εθνική Τράπεζα υπέστη την μικρότερη 

ποσοστιαία μείωση κατά -6,52%.  σε σχέση με το 2007. Την μεγαλύτερη μείωση 

εμφάνισε η Alpha Bank της οποίας ο δείκτης μειώθηκε κατά -11,62%. Ο δείκτης 

ROE της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασε μείωση -10,06% ενώ της Eurobank μείωση 

-9,34% σε σχέση με το 2007. 

Το 2009 σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από ακραίες συνθήκες στο διεθνές 

πιστωτικό σύστημα και πρώτο έτος οικονομικής κρίσης για την χώρα, ο δείκτης ROE 

για την Εθνική Τράπεζα παρουσίασε περεταίρω μείωση και διαμορφώθηκε συνολικά 

στο 2,74%. Μείωση παρουσιάστηκε και στον δείκτη ROE της Eurobank ο οποίος 

διαμορφώθηκε σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα (0,05%). Σε αντίθεση με την Εθνική 

Τράπεζα και την Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τον δείκτης της κατά 0,20% 

διαμορφώνοντας τον στο 4,51% και η Alpha Bank κατάφερε να αυξήσει την τιμή του 

δείκτη κατά 4,33% και να διαμορφωθεί στο 9,39%. 

                                                             
59 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρήμα και Τράπεζες 
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Το 2010 αποτέλεσε το δεύτερο κατά σειρά έτος σε περιβάλλον βαθειάς ύφεσης που 

συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τον τραπεζικό κλάδο. Το εν λόγω έτος και οι 

τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν για πρώτη χρονιά αρνητικές τιμές στον 

δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καθώς όλες εμφάνισαν ζημιές στα 

αποτελέσματα τους. Την αρνητικότερη τιμή στον δείκτη εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα 

(-4,11%) ενώ την μικρότερα αρνητική τιμή την εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς (-

0,12%). Η  Eurobank εμφάνισε αρνητική τιμή -0,68% και η Alpha Bank  -1,27%. 

Το 2011 η Ελληνική Δημοκρατία υλοποίησε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση δημοσίου 

χρέους στην ιστορία , εξασφαλίζοντας εξαιρετικά υψηλή εθελοντική συμμετοχή (άνω 

του 95%) των ιδιωτών‐ κατόχων ελληνικού χρέους (PSI). Η απομείωση των 

Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου επέφερε όμως ζημίες και στις τέσσερις συστημικές 

τράπεζες, με αποτέλεσμα ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) να 

εμφανίσει εξαιρετικά ακραίες τιμές. Τις υψηλότερες συνολικά ζημίες για το τρέχον 

έτος  εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα ύψους € -12,15 δις. εκ των οποίων  €-10,6 δις. 

λόγω της απομείωσης των ΟΕΔ καθώς είχε την μεγαλύτερη έκθεση στα εν λόγω 

ομόλογα. Η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε ζημιές συνολικού ύψους € -6,43 δις, η 

Eurobank ζημιές συνολικού ύψους €-5,3 δις. και η Alpha Bank ζημιές συνολικού 

ύψους €-3,8.  

Να σημειωθεί πως το 2011 όλες οι συστημικές τράπεζες πλην της Alpha Bank 

εμφάνισαν και αρνητικά ίδια κεφάλαια. Την πιο ακραία τιμή στον δείκτη 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ROE εμφάνισε η Eurobank (+53.060%) με 

αρνητικά ίδια κεφάλαια € -10 εκατ.. Αμέσως μικρότερη ακραία τιμή εμφάνισε η 

Εθνική Τράπεζα (1139,8%) με αρνητικά ίδια κεφάλαια € -1,06 δις.. Η Alpha Bank 

εμφάνισε ακραία τιμή στον δείκτη ROE -648,07% με θετικά ίδια κεφάλαια ύψους 

€+592,9 εκατ. και την λιγότερο ακραία τιμή στον δείκτη η Τράπεζα Πειραιώς 

312,28% με αρνητικά όμως ίδια κεφάλαια ύψους €-2,06 δις τα οποία και αποτελούν 

και την αρνητικότερη τιμή των ιδίων κεφαλαίων από τις τέσσερις συστημικές 

τράπεζες για το εν λόγω έτος. 

Το 2012 ως απόρροια της σοβαρής μακροοικονομικής επιδείνωσης της χώρας, αλλά 

και της πολιτικής αστάθειας και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν  

αρνητικά ίδια κεφάλαια με μικρότερες όμως  ζημιές στα αποτελέσματα τους. Την 

μεγαλύτερη τιμή στον δείκτη ROE εμφάνισε η Alpha Bank (263,25%) με ζημιές 
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ύψους €-1,13 δις. και αρνητικά ίδια κεφάλαια €-430,4 εκατ.. Αμέσως μικρότερη 

ακραία τιμή εμφάνισε η Eurobank (105,47%) με ζημιές ύψους €-1,37 δις και 

αρνητικά ίδια κεφάλαια €-1,3 δις. Η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε ακραία τιμή 77,36% 

με ζημιές ύψους €-2,94 δις και αρνητικά ίδια κεφάλαια €-3,79 δις. Την λιγότερο 

ακραία τιμή στον δείκτη ROE εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς (29,43%) με ζημιές 

ύψους €-804 εκατ. και αρνητικά ίδια κεφάλαια €-2,73 δις. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί πως το 2012 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το 99,08% των μετοχών της 

Γενικής Τράπεζας και απορρόφησε το υγιές τμήμα της ΑΤΕ Bank.   

Το 2013 αποτέλεσε καθοριστικό έτος για τη δομή του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος καθώς οι εδώ και πολλά χρόνια αναμενόμενες συγχωνεύσεις και 

εξαγορές τελεσφόρησαν υπό το πρίσμα της πιεστικής ανάγκης για 

ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Το 2013 η Τράπεζα Πειραιώς 

απέκτησε την Τράπεζα Κύπρου, της Cyprus Popular Bank (πρώην Marfin Popular 

Bank), την Ελληνική Τράπεζα και την Millennium Bank. Η Alpha Bank απέκτησε 

την Εμπορική Τράπεζα ενώ η Eurobank απέκτησε το 100% των νέου Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου και το 100% της νέας Proton Bank. Τέλος, η Εθνική Τράπεζα  

απέκτησε τα υγιή τμήματα της First Business Bank και Probank. 

Το 2013  έπειτα από την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και των 

συγχωνεύσεων και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφανίζουν θετικά ίδια 

κεφάλαια και κέρδη στα αποτελέσματα τους πλην της Eurobank που εμφάνισε ζημιές. 

Λόγω των ζημιών που εμφάνισε η Eurobank ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο -25,16% με ζημιές € -1,01 δις και ίδια κεφάλαια 

ύψους € 4,01 δις. Ο δείκτης ROE για την Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 39,97% με 

κέρδη € 2,86 δις και ίδια κεφάλαια ύψους € 7,15 δις. Ο δείκτης ROE για την Τράπεζα 

Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 30,31% με κέρδη € 2,5 δις και ίδια κεφάλαια ύψους € 

8,27 δις. Τέλος, ο δείκτης ROE για την Εθνική Τράπεζα διαμορφώθηκε στο 9,68% με 

κέρδη € 618 εκατ. και ίδια κεφάλαια ύψους € 6,38 δις. Με βάση τα παραπάνω τα 

μικρότερα αποτελέσματα για το 2013 εμφάνισε η Eurobank (€-1,01 δις) και τα 

υψηλότερα ίδια κεφάλαια η Τράπεζα Πειραιώς (€8,27 δις) λόγω της 

ανακεφαλαιοποίησης αλλά και των περισσότερων συγχωνεύσεων που προέβη έναντι 

των άλλων τριών συστημικών τραπεζών. 
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Το 2014 και παρά τα θετικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και οι τέσσερις 

συστημικές τράπεζες εμφάνισαν και πάλι ζημίες καθώς η οικονομική ύφεση συνεχίζει 

να ασκεί σημαντικές πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα. Την αρνητικότερη 

τιμή στο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ROE εμφάνισε η Τράπεζα 

Πειραιώς (-27,96%) με ζημιές ύψους €-2,07 δις. Αμέσως αρνητικότερη τιμή στο 

δείκτη ROE εμφάνισε η Eurobank (-26,31%) με ζημιές ύψους €-1,38 δις. Η Εθνική 

Τράπεζα εμφάνισε τιμή -4,41% και ζημιές ύψους €-382 εκατ. Τέλος, την μικρότερη 

αρνητική τιμή στον δείκτη ROE εμφάνισε η Alpha  Bank (-0,86%) με ζημιές ύψους 

€-58,5 εκατ. Με βάση τα παραπάνω, για το 2014 τις μεγαλύτερες ζημιές την 

εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς (€-2,07 δις.) ενώ τις μικρότερες ζημιές η Alpha  Bank 

(€-58,5 εκατ.). 

Το 2015 και μετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης οι τέσσερις συστημικές τράπεζες 

εμφάνισαν και πάλι ζημίες με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται και πάλι σε αρνητικά 

επίπεδα ο  δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ROE. Τις μεγαλύτερες ζημίες 

εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα (€-2,85 δις) διαμορφώνοντας τον δείκτη ROE στο -

34,23%. Τις αμέσως μικρότερες ζημίες εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς (€-2,39 δις) 

διαμορφώνοντας τον δείκτη ROE στο -24,87%. Ζημιές ύψους €-1,05 δις εμφάνισε η  

Eurobank διαμορφώνοντας τον δείκτη ROE στο -17,14%. Τέλος τις μικρότερες 

ζημίες εμφάνισε η Alpha  Bank (€-1,03 δις) διαμορφώνοντας τον δείκτη στο -12,26%. 

9.2. Σύγκριση Δάνειων και Απαιτήσεων κατά Πελατών  

Η ποιότητα του ενεργητικού αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια για την 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών. Ενώ τα περισσότερα 

στοιχεία του ενεργητικού ενέχουν κάποιο κίνδυνο να αποτύχουν, η προσοχή των 

αναλυτών εστιάζεται στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών καθώς από αυτό 

πηγάζουν τα περισσότερα έσοδά.. Η κακή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 

μιας τράπεζας, έχει επιπτώσεις σε όλες τις ποσοτικές μετρήσεις της πιστοληπτικής 

ικανότητάς της, συμπεριλαμβανομένου της κερδοφορίας, του κεφαλαίου και της 

ρευστότητας της.  Συνεπώς, η διαχρονική σύγκριση των Δάνειων και Απαιτήσεων 

κατά Πελατών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μπορεί να μας παρέχει 

σημαντική πληροφόρηση για την θέση και την πορεία τους, συναρτήσει των 

γεγονότων που συνέβησαν στα έτη ανάλυσης μας. 
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Διάγραμμα 12: Σύγκριση Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 8.2)  παρουσιάζει την διαχρονική πορεία των 

υπολοίπων του λογαριασμού Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών για τις τέσσερις 

συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και 

Eurobank) από το έτος 2000 έως και το έτος 2015.  

Όσον αφορά την θέση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο έναντι των άλλων τριών 

συστημικών τραπεζών από το έτος 2000 έως και το 2012. Να  σημειωθεί πως η 

Τράπεζα δεν κατέχει μόνο το μεγαλύτερο αλλά και το παλαιότερο στεγαστικό 

χαρτοφυλάκιο, προερχόμενο από την πρώην Κτηματική Τράπεζα. Για την περίοδο 

από το 2000 έως και το 2012 το μικρότερο δανειακό χαρτοφυλάκιο κατέχει η 

Τράπεζα Πειραιώς. Για την ίδια περίοδο η Alpha Bank και η Eurobank 

εναλλάσσονται στην δεύτερη και στην τρίτη θέση από άποψη μεγέθους δανειακού 

χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2000-2004 η Alpha Bank 

παρουσιάζει μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο έναντι της Eurobank, ενώ από το 

2004 έως και το 2012 (με εξαίρεση το 2009) οι θέσεις τους αντιστρέφονται και 

δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει η  Eurobank. 

Το 2013 και λόγω των σημαντικών συγχωνεύσεων και εξαγορών οι οποίες 

τελεσφόρησαν ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης κρίσης και υπό το πρίσμα της 

πιεστικής ανάγκης για ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, 

παρουσιάστηκε ανακατάταξη στις θέσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 14.118 15.604 17.310 19.018 23.212 27.179 32.755 39.569 55.798 58.130 58.243 52.891 47.000 46.337 43.531 39.750

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4.435 € 5.728 € 8.136 € 9.643 € 11.545 14.587 18.729 26.763 33.483 31.245 31.190 29.898 37.618 57.399 53.987 49.426

ALPHA BANK 11.136 12.936 15.467 17.542 19.901 24.201 28.238 35.268 42.189 41.811 39.919 36.152 32.797 44.236 43.476 41.558

EUROBANK 8.131 € 10.556 12.532 14.951 20.034 24.214 30.183 37.235 43.570 42.015 43.539 36.087 33.434 37.468 35.076 32.974
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βάση το μέγεθος του δανειακού χαρτοφυλακίου τους. Η  Τράπεζα Πειραιώς 

πραγματοποιώντας τις περισσότερες εξαγορές-συγχωνεύσεις απέκτησε το 

μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο έναντι των άλλων τριών συστημικών τραπεζών 

το οποίο διατηρεί έως και σήμερα. 

Για τα έτη 2013 και 2014 η Εθνική Τράπεζα κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο δανειακό 

χαρτοφυλάκιο, με την Alpha Bank να βρίσκεται στην τρίτη θέση και την Eurobank να 

κατέχει το μικρότερο έναντι των άλλων συστημικών τραπεζών για τα εν λόγω έτη. 

Το 2015 παρουσιάστηκαν και πάλι ανακατατάξεις όσον αφορά τις θέσεις των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζών με βάση το μέγεθος του δανειακού χαρτοφυλακίου 

τους.  Η Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθεί κατέχει το μεγαλύτερο δανειακό 

χαρτοφυλάκιο έπειτα από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που πραγματοποίησε. 

Ανακατατάξεις πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Alpha 

Bank. Για το εν λόγω έτος, το δεύτερο μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο κατέχει 

πλέον η  Alpha Bank και το τρίτο από άποψη μεγεθών η Εθνική Τράπεζα. Το 

μικρότερο δανειακό χαρτοφυλάκιο έναντι των άλλων τριών συστημικών τραπεζών  

κατέχει η Eurobank 

Όσον αφορά την πορεία του δανειακού χαρτοφυλακίου των τεσσάρων συστημικών 

τραπεζών, παρατηρούμε ραγδαία αύξηση για την περίοδο από το 2000 έως το 2008 

με μεγαλύτερη αυτή της Εθνικής Τράπεζας η οποία συνεχίστηκε έως και το 2010 εν 

αντιθέσει με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες που παρουσίασε κάμψη ο ρυθμός 

ανάπτυξης τους από το 2009.  

Το 2011 σηματοδοτήθηκε από τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους στην 

ιστορία της Ελλάδος μέσω της εθελοντικής συμμετοχής των ιδιωτών- κατόχων 

ελληνικού χρέους (PSI), με το δανειακό χαρτοφυλάκιο όλων των συστημικών 

τραπεζών να παρουσιάζει κάμψη.  

Πτωτική πορεία ακολούθησε και τα επόμενα έτη από το 2012 έως και το 2015 το 

δανειακό χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς λόγω των 

προαναφερθέντων εξαγορών-συγχωνεύσεων παρουσιάζει ανοδική πορεία το έτος 

2012 με κορύφωση το 2013 και πτωτική τάση τα έτη 2014 και 2015.Οι τράπεζες 

Alpha Bank και Eurobank παρουσίασαν μείωση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο τους το 

2012 και ανάκαμψη το 2013 η οποία ακολούθησε επίσης πτωτική πορεία τα έτη 2014 

και 2015. 
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9.3.  Σύγκριση Καταθέσεων Πελατών 

Κύρια πηγή ρευστότητας των τραπεζών αποτελούν οι καταθέσεις των πελατών, μέσω 

των οποίων κυρίως χρηματοδοτούν τα δάνεια που χορηγούν. Μέσα από την σύγκριση 

των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα γίνει εμφανή οι διαφορές στην καταθετική 

τους βάση, καθώς και πως επηρεάστηκαν από τα γεγονότα που συνέβησαν στα έτη 

ανάλυσης μας.  

 

Διάγραμμα 13: Σύγκριση Καταθέσεων Πελατών 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 8.3)  παρουσιάζει την διαχρονική πορεία των 

υπολοίπων του λογαριασμού Καταθέσεις Πελατών για τις τέσσερις συστημικές 

τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank) από το 

έτος 2000 έως και το έτος 2015.  

Όσον αφορά την θέση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, για την περίοδο από το 

2000 έως και το 2012 η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει την μεγαλύτερη καταθετική 

βάση έναντι των άλλων τεσσάρων συστημικών τραπεζών ενώ την μικρότερη η 

Τράπεζα Πειραιώς. Για την ίδια περίοδο (με εξαίρεση τα έτη 2000, 2001 )την δεύτερη 

μεγαλύτερη καταθετική βάση κατέχει η Eurobank και την τρίτη η Alpha Bank. 

Το 2013 και λόγω των συγχωνεύσεων-εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα πραγματοποιήθηκαν και ανακατατάξεις στις θέσεις των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζών με βάση την καταθετική τους βάση. Για το εν λόγω 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 36.746 40.534 41.446 35.439 37.175 41.060 44.565 49.260 56.291 58.081 52.471 44.025 40.908 45.290 44.130 36.868

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.011 € 9.356 € 9.649 € 9.678 € 11.355 11.451 14.606 19.030 24.110 25.730 24.052 18.334 31.108 48.498 50.240 36.771

ALPHA BANK 20.126 23.106 15.467 17.542 18.948 19.302 20.373 23.335 33.816 35.258 31.234 23.749 23.191 37.505 37.817 27.734

EUROBANK 13.021 14.895 16.636 18.346 21.675 24.660 30.363 38.939 44.467 45.807 40.522 26.864 23.366 33.952 31.985 22.802
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έτος την μεγαλύτερη καταθετική βάση κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς  με δεύτερη την 

Εθνική Τράπεζα. Ανακατάταξη  επήλθε και ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη θέση 

και πλέον η Alpha Bank κατέχει την τρίτη θέση και η Eurobank την τελευταία από 

άποψη καταθετικής βάσης. Τις ίδιες θέσεις διατήρησαν και για τα έτη 2014 και 2015 

και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, παρουσιάζοντας όμως σημαντική σύγκλιση 

ανάμεσα στην καταθετική βάση της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς 

κατά το έτος 2015. 

Όσον αφορά την πορεία των καταθέσεων  των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, για 

την περίοδο από το 2000 έως και το 2009 όλες παρουσιάζουν αυξητική πορεία.  Το 

έτος 2010 και λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που άρχισαν να 

επικρατούν στην ελληνική οικονομία παρατηρείται πτωτική πορεία στις καταθέσεις 

και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.  Για τις τρεις συστημικές τράπεζες (πλην 

της Τράπεζας Πειραιώς)  η πτωτική τάση συνεχίστηκε μέχρι και το 2012 ενώ για την 

Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το 2011. 

Η ανάκαμψη της κεφαλαιακής βάσης για την Τράπεζα Πειραιώς λόγω των εξαγορών 

και συγχωνεύσεων ξεκίνησε το 2012 και παρουσίασε κορύφωση το 2014. Η Εθνική 

Τράπεζα έπειτα από την πτωτική πορεία το 2013 παρουσίασε ανάκαμψη η οποία 

όμως δεν συνεχίστηκε και το 2014. Και η καταθετική βάση της Eurobank παρουσίασε 

ανάκαμψη το 2013 και πτωτική πορεία το 2014.  Ανάκαμψη της καταθετικής βάσης 

πραγματοποιήθηκε επίσης και για την Alpha Bank το 2013 που όμως συνεχίστηκε και 

το 2014. 

Το 2015 η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα επιδεινώθηκε σημαντικά ως 

αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε από τις διαπραγματεύσεις της νέας 

ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ με σκοπό 

να επιτευχθεί οριστική συμφωνία σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της 

Ελλάδας. Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες το εν λόγω έτος παρουσίασαν 

πτωτική τάση με την συνολική καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 

από τον Νοέμβριο 2014 έως τον Ιούλιο 2015 να φτάνει περίπου τα €52,7 δισ.60. 

 

                                                             
60

 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015), Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής 

Συγκυρίας, (http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentEn/Deposits_sector.xls)   
 

http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentEn/Deposits_sector.xls
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9.4.  Σύγκριση Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) 

 

CAR (%) =
Βασικά Κεφάλαια(Tier 1) + Συμπληρωματικά Κεφάλαια(Tier 2)

Στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο
× 100        (8.4) 

 

O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ισούται με το λόγο των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων (Tier 1 capital + Tier 2 capital) προς το σύνολο των σταθμισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός ισολογισμού. 

 

Διάγραμμα 14: Σύγκριση Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 8.4) παρουσιάζει την διαχρονική εξέλιξη του 

Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) των τεσσάρων συστημικών 

τραπεζών για την χρονική περίοδο από το  2007 έως και το 2015. 

Τα κριτήρια που προβλέπονται για την εποπτεία της επάρκειας των κεφαλαίων της 

Τράπεζας επιβάλλουν τη διατήρηση ελάχιστων ποσών κεφαλαίων και συνολικό 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σταθμισμένου κινδύνου ίσου με 8%. 

Για την περίοδο από το 2007 έως και το 2010 και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες 

παρουσιάζονται πλήρως κεφαλαιοποιημένες με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας να είναι μεγαλύτερος του 8%. Για την εν λόγω περίοδο την μεγαλύτερη 

τιμή στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζει η Εθνική Τράπεζα. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17,1% 16,2% 16,4% 18,5% 12,70% 12,10% 16,8% 21,8% 21,3%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 13,0% 11,3% 11,7% 11,2% 8,70% 11,0% 15,4% 13,9% 18,2%

ALPHA BANK 12,0% 9,6% 13,2% 13,5% 9,4% 9,1% 16,4% 14,6% 16,8%

EUROBANK 12,2% 12,4% 12,4% 12,3% 13,4% 13,5% 12,9% 17,2% 18,3%
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Το 2011 και λόγω της συμμετοχής των ελληνικών τραπεζών στο PSI τόσο τα ίδια 

κεφάλαιά τους όσο και η κεφαλαιακή τους επάρκεια υπέστησαν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις. Και οι τέσσερις συστηματικές τράπεζες δεν μπόρεσαν να 

εμφανίσουν κεφαλαιακή επάρκεια μεγαλύτερη των ελάχιστων ορίων που ορίζονται 

σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας, γνωστή ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Και για 

τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέστη αναγκαία η συμμετοχή του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να επιτευχθούν τα ελάχιστα όρια 

κεφαλαιακής επάρκειας.  

Το εν λόγω έτος, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της  Εθνικής Τράπεζας 

μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους €6,9 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας διαμορφώθηκε στο 12,7%. Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς το 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεσμεύτηκε για τη συμμετοχή του στην 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέχρι το ποσό των €5,3 δις. Έτσι ο 

συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς αποκαθίσταται 

στο επίπεδο του 8,7%. Η Eurobank  έπειτα από εγγύηση ποσού € 4,2 δισ. του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η κεφαλαιακής της επάρκεια 

διαμορφώθηκε στο 13,4%. Τέλος, η Alpha Bank λαμβάνοντας τα κεφάλαια από το 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους 1,9 δισ. ευρώ, ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της διαμορφώθηκε σε 9,4%. 

Το  έτος 2012 το Ταμείο συνολικά εισέφερε στις τέσσερις βιώσιμες συστημικές 

τράπεζες ως προκαταβολή για τη συμμετοχή στην μελλοντική αύξηση κεφαλαίων 

ομόλογα ΕΤΧΣ ονομαστικής αξίας € 24,3 δις61. Η Εθνική Τράπεζα έλαβε το ποσό 

των  €9,76 δις και διαμόρφωσε συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12,1%. Η 

Τράπεζα Πειραιώς έλαβε το ποσό των €6,25 δις και διαμόρφωσε συνολικό δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας 11%. Η Eurobank έλαβε το ποσό των €6,25 δις με τον 

συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της να διαμορφώνεται στο 12,2% και τέλος 

η  Alpha Bank έλαβε το ποσό των  €2,94 δις και διαμόρφωσε συνολικό δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας 9,1%.  

Το 2013 έπειτα από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που τελεσφόρησαν και μετά  τις 

αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων που ολοκληρώθηκαν οι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών αποκαταστάθηκαν και διαμορφώθηκαν σε επίπεδα άνω των 

                                                             
61 Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (2012)  Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 
01/01/2012- 31/12/2012. 
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ελάχιστων ορίων. Τον μεγαλύτερο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

εμφανίζει η Εθνική Τράπεζα με 16,8% ενώ τον μικρότερο με 12,9% η Eurobank. Η 

Alpha Bank εμφάνισε συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16.4% και τέλος η 

Τράπεζα Πειραιώς συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,4%. 

Το 2014 και παρά την συνεχή οικονομική ύφεση που επικρατεί η Εθνική Τράπεζα 

βελτίωσε τον συνολικό της δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,8%. Βελτίωση 

παρουσίασε και ο εν λόγω δείκτης της Eurobank και διαμορφώθηκε στο 17,2%. Ο 

συνολικός δείκτης της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank μειώθηκαν στο 13,9% 

και 14,6% αντίστοιχα. 

Τέλος, το 2015 έπειτα από την ανακεφαλαιοποίηση στο πλαίσιο του 3ου 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής  και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες,  

παρουσιάζουν κεφαλαιακή επάρκεια αρκετά υψηλότερη από το 8% του ορίζεται ως 

ελάχιστο ποσοστό για τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με την 

Βασίλεια ΙΙΙ. Για το εν λόγω έτος, μεγαλύτερη τιμή στον συνολικό δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζει η Εθνική Τράπεζα με 21,3% και την μικρότερη 

τιμή εμφανίζει η Alpha Bank με 16,8%. Η Eurobank εμφανίζει συνολικό δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας 18,3% και η Τράπεζα Πειραιώς 18,2%. 
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10. Συμπεράσματα 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έπειτα από την ένταξη της Ελλάδας στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την ενσωμάτωση στον ενιαίο ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό χώρο γνώρισε μεγάλη άνθηση και υπερμεγέθη ανάπτυξη της 

καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης. Το κλίμα όμως για το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα άλλαξε άρδην μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η 

οποία ξέσπασε το 2008, και στη συνέχεια με την ελληνική κρίση χρέους. 

 Οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν στις πιέσεις της διεθνούς κρίσης, αλλά επηρεάστηκαν 

σημαντικά από την ελληνική κρίση χρέους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον 

περιορισμό της διαθέσιμης ρευστότητας στην ιδιωτική οικονομία, με επακόλουθο το 

υψηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες. Το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημεία αδυναμίας, με κύριο 

χαρακτηριστικό τον μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και τη 

χαμηλή ρευστότητα, παρόλο που ενισχύθηκε δύο φορές κατά τα τελευταία έτη. Η 

ανακεφαλαίωση των τραπεζών, ναι μεν αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι 

τράπεζες να ανακάμψουν και να αρχίσουν σταδιακά να γίνονται δεκτές στη διεθνή 

αγορά, αλλά δεν αποτελεί ικανή συνθήκη ώστε να οδηγήσει αυτόματα σε αύξηση της 

ρευστότητας και κατ’ επέκταση σε αύξηση των χορηγήσεων δανείων. Άλλωστε, η 

ανακεφαλαιοποίηση δεν είναι μια στατική διαδικασία, αλλά αντίθετα λειτουργεί και 

εξαρτάται από το ευρύτερο οικονομικό κλίμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ασταθές στη 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη εξισορρόπηση της οικονομικής κατάστασης στην 

Ελλάδα αναμένεται να διαδραματίσει αφενός η εξέλιξη των καταθέσεων και 

αφετέρου η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας, που μπορεί να βελτιώσει τις 

αποτιμήσεις των ελληνικών μεγεθών, γεφυρώνοντας το χρηματοδοτικό έλλειμμα με 

τις αγορές και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αδυναμία βελτίωσης της 

ρευστότητας και της γεφύρωσης του χρηματοδοτικού κενού θα αναγκάσει τις 

ελληνικές τράπεζες να προβούν σε μια πιο εκτενή απομόχλευση του ενεργητικού 

τους, κυρίως μέσω της εκποίησης-ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων τους. 

Μείζονος σημασίας είναι επίσης, οι ελληνικές τράπεζες να αποκτήσουν εκ νέου 

πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση τους από τη 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και του μηχανισμού 

παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA). 
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Η κρίση κατέδειξε σαφώς ότι τα προβλήματα που πλήττουν μια τράπεζα, μπορούν 

να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα και να υπερβούν τα 

σύνορα της κάθε χώρας. Επίσης, φανέρωσε την ανεπάρκεια κανόνων και 

προβλεπόμενων ενεργειών, στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι αρχές σε 

περίπτωση μιας τραπεζικής κρίσης, αλλά και την λανθασμένα παγιωμένη αντίληψη, 

ότι οι μεγάλες τράπεζες ήταν αρκετά ώριμες, ώστε να προστατεύουν τους εαυτούς 

τους από τον κίνδυνο κατάρρευσης. Με τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό 

κίνδυνο να τυγχάνουν αυστηρής εποπτείας, ο κίνδυνος ρευστότητας διέφευγε του 

κανονιστικού πλαισίου διεθνώς με αποτέλεσμα την αποτυχία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος να ανιχνεύσει, να επεξεργαστεί, να μετρήσει και να αντιμετωπίσει τις 

εκφάνσεις των κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης. Μάλιστα, η κρίση δίδαξε 

με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι το φάσμα των κινδύνων στη χρηματοδότηση των 

τραπεζών, είχε υποεκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό. 

Η Εθνική Τράπεζα ως αναπόσπαστο και πρωταγωνιστικό κομμάτι του ελληνικού 

τραπεζικού κλάδου υπέστη σημαντικές πιέσεις, λόγω της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ελληνικής κρίσης χρέους, η οποία άφησε το 

αποτύπωμα της σε όλα τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας. Έπειτα από την 

τελευταία ανακεφαλαιοποίηση που πραγματοποιήθηκε το 2015, η Τράπεζα 

εμφανίζεται πλήρως κεφαλαιοποιημένη, με την αύξηση της ρευστότητας της κυρίως 

από τις καταθέσεις  πελατών, αλλά και την περεταίρω μείωση του λειτουργικού της 

κόστους, να αποτελούν ζητούμενο.  Με  τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα να 

μην  επιτρέπουν την παραγωγή εισοδήματος και αποταμιεύσεων, πρόκληση αποτελεί 

για την Τράπεζα η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της και η  

αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προκειμένου να 

αποφευχθεί η ανάγκη για  περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση. 

Από ότι διαφαίνεται όχι μόνο δεν βρισκόμαστε στην αρχή διεξόδου από την κρίση 

αλλά μάλλον στην αρχή νέων και πιο σύνθετων αδιεξόδων, τα οποία θα δοκιμάσουν 

περεταίρω τις αντοχές της Τράπεζας αλλά και τραπεζικού συστήματος γενικότερα. 
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11. Προτάσεις 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και στην συνέχεια η κρίση δημοσίου χρέους στην 

ευρωζώνη ανέδειξαν τον καταστροφικό φαύλο κύκλο μεταξύ των τραπεζών και των 

κρατών, μέσω του οποίου η αδυναμία του ενός υπονομεύει τη φερεγγυότητα του 

αλλού.62 Συνεπώς, μείζονος σημασίας αποτελεί η θεσμοθέτηση μηχανισμών 

αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους αλλά και συντεταγμένης εξυγίανσης των τραπεζών. 

Ιδιαίτερα θετικό γεγονός αποτελεί η δημιουργία του πολυπόθητου μηχανισμού 

διαχείρισης κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του Συστήματος Εγγύησης 

Καταθέσεων για την ενίσχυση της προστασίας των καταθετών, έναντι των μη 

βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός πως 

καθυστέρησαν πάρα πολύ, καθ’ ότι έπρεπε να είχαν συγκροτηθεί πριν την εξάπλωση 

της κρίσης στην Ευρώπη. 

Επιδίωξη των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να αποτελέσει η συνολική αναμόρφωση 

του επιχειρηματικού τους μοντέλου, με γνώμονα την ισορροπημένη ανάπτυξη του 

ενεργητικού και παθητικού, έχοντας ως βασική υποχρέωση να προστατεύουν όχι 

μόνο τα συμφέροντα των μετόχων τους, αλλά και των καταθετών τους. Προς αυτή 

την κατεύθυνση θα πρέπει τα συστήματα και οι πολιτικές αμοιβών των ανώτατων 

διευθυντικών στελεχών να συνδέουν τις αμοιβές τους με την κερδοφορία και τον 

κίνδυνο σε βάθος χρόνου, και όχι την επίδραση των ενεργειών τους βραχυπρόθεσμα. 

Προκειμένου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να εξυγιανθεί και να μπορέσει να 

αναπτυχθεί σε σταθερή πλέον βάση θα πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις. Για τον 

σκοπό αυτό θα πρέπει να περιοριστούν οι δραστηριότητες εκτός ισολογισμού και οι 

αναφορές σε υποσημειώσεις των κρυφών υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων 

μελλοντικών υποχρεώσεων από την ύπαρξη παράγωγων προϊόντων) και των 

επιπτώσεών τους στα εταιρικά κέρδη.  

 

 

                                                             
62  ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ Ι,  (2015) “Η διπλή κρίση δημόσιου χρέους-τραπεζών”  2η έκδ. 

https://www.ianos.gr/person/mourmouras-ioannis-0050550.html/
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91695&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82
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Όσον αφορά την Εθνική Τράπεζα οι ενέργειες της θα πρέπει κυρίως να 

επικεντρωθούν γύρω από την εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της, την 

αύξηση και διατήρηση της ρευστότητας αλλά και τον εξορθολογισμό του 

λειτουργικού της κόστους. 

 Σχετικά με την εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της θα πρέπει αρχικά  να 

εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια κατά την χορήγηση νέων δανείων, που θα λαμβάνουν 

υπόψιν, όχι μόνο τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οικονομικού 

προφίλ του δανειολήπτη, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία νέων 

επισφαλειών. Σχετικά με τα ήδη μη εξυπηρετούμενα δάνεια, χρειάζεται ένα πιο 

αποτελεσματικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ταχύτερη εκκαθάρισή τους, 

αντιμετωπίζοντας ωστόσο, όπου απαιτείται, με την απαιτούμενη κοινωνική 

ευαισθησία ειδικές κατηγορίες όπως δάνεια πρώτης κατοικίας και δάνεια ανέργων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να βοηθήσει η συνεργασία με 

εξειδικευμένους διεθνείς φορείς διαχείρισης προβληματικών δανείων, με στόχο την 

αξιοποίηση της εμπειρία τους αλλά και την  εισαγωγή σύγχρονων αποτελεσματικών 

τεχνικών και μοντέλων διαχείρισης.  

Όσον αφορά τα θέματα ρευστότητα της Τράπεζας, η επιστροφή των καταθέσεων και 

η αύξηση της παρεχόμενης ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία αποτελεί 

ζητούμενο. Οι κύριοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της είναι 

η επιστροφή των καταθέσεων, τόσο των εγχώριων εκτός τραπεζικού συστήματος, 

όσο και χρημάτων από το εξωτερικό. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την 

επιστροφή των καταθέσεων είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα, αλλά και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η αποκλιμάκωση των επιτοκίων των καταθέσεων δεν επιδρά προς 

αυτή την κατεύθυνση, ενώ τα χρήματα από νόμιμες δραστηριότητες μεν, αλλά 

φορολογικά  αδήλωτα δε, είναι απίθανο να επιστρέψουν λόγω της αύξησής των 

φορολογικών ελέγχων που πραγματοποιούνται.  

Επιδίωξη της Τράπεζας θα πρέπει να αποτελέσει η διαμόρφωση  ενός κατάλληλου 

κλίματος εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο της έτσι ώστε, ως τράπεζα υποδοχής του 

κύριου όγκου των εν λόγω καταθέσεων να αποτελέσει η ίδια και όχι κάποια 

ανταγωνιστική. 
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Μια διαφορετική πηγή χρηματοδότησης και αύξησης της ρευστότητας για την 

Τράπεζα μπορεί να αποτελέσει η τιτλοποίηση μέρους του δανειακού της 

χαρτοφυλακίου, μέσω της οποίας θα μπορέσει να έχει πρόσβαση σε μεσοπρόθεσμη 

χρηματοδότηση, μειώνοντας το χρηματοδοτικό της κόστος και την εξάρτησης της 

από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA). Σημαντικό όμως είναι να 

εφαρμοστούν αποτελεσματικά και κατάλληλα κριτήρια κατά την τιτλοποίηση, αλλά 

και αξιόπιστη πιστοληπτική αξιολόγησή της εν λόγω τιτλοποίησης. 

Σχετικά με το εξορθολογισμό του κόστους, θα μπορούσε να εξετάσει την αναδίπλωση 

της από ορισμένες βαλκανικές αγορές και επένδυση σε πιο κερδοφόρες. Με αυτή την 

λογική  προχώρησε και στην πώληση της πολύ προσοδοφόρας στην τουρκική αγορά 

Finansbank καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα τραπεζικά ιδρύματα στην Τουρκία θα 

υποστούν σημαντικές μειώσεις στην κερδοφορίας τους, λόγω της σημαντικής 

προσγείωσης της τουρκικής οικονομίας. 

Στην μείωση του λειτουργικού κόστους θα μπορούσε να βοηθήσει επίσης και η άρση 

των αλληλοκαλύψεων σε κεντρικές λειτουργίες, ο επανασχεδιασμός και η 

απλοποίηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και εσωτερικών διαδικασιών 

(εγκριτικές διαδικασίες κλπ.), αλλά και η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων και νέων 

καινοτόμων τεχνολογιών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται 

ήδη προς αυτή την κατεύθυνση με χρήση εναλλακτικών δικτύων (internet & mobile 

banking, i-bank stores) αλλά και καινοτόμων εφαρμογών για την μείωση του χρόνου 

εξυπηρέτησης των πελατών της (i-bank pass). 

Στο νέο όμως περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, η Τράπεζα εκτός από 

τους ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, θα πρέπει να διαθέτει επίσης και ισχυρά 

άυλα στοιχεία ανταγωνισμού. Κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία του 

ανθρωποκεντρικού- πελατοκεντρικού μοντέλου της είναι τόσο η παροχή υψηλής 

ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

πελατών της, όσο και η ενίσχυση της πίστης, της αφοσίωσης και της εμπιστοσύνης 

του ίδιου του προσωπικού της προς το πρόσωπο της Τράπεζας, καθώς είναι οι πρώτοι 

που πρέπει να ενστερνιστούν την φιλοσοφία και όραμα της Τράπεζας ώστε να είναι 

σε θέση να το μεταδώσουν και στους πελάτες της. Σημαντικός παράγοντας για την 

υιοθέτηση του οράματος της Τράπεζας είναι η δημιουργία του αισθήματος πως ο 

κάθε εργαζόμενος αποτελεί ενεργό μέλος της οικογενείας της Εθνικής Τράπεζας. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες το 



98 
 

ίδιο προσωπικό θα αποτελεί και την ομάδα εκπροσώπησης της Τράπεζας. Προς αυτή 

την κατεύθυνση κινείται ήδη η Τράπεζα με συμμετοχή σε μαραθωνίους που 

διοργανώνονται, δίνοντας την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε αυτούς ως ομάδα, οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι της εκπροσωπώντας την με τα διακριτικά σήματα της Εθνική 

Τράπεζα (i-run marathon). 

Ολοκληρώνοντας, σε ένα περιβάλλον πολύπλοκο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην 

Ελλάδα, είναι υπερβολικό να αναμένουμε πως όλα τα προβλήματα θα 

αντιμετωπιστούν και πως θα θωρακιστεί τέλεια το τραπεζικό σύστημα. Εξάλλου, η 

παγκόσμια ιστορία των κρίσεων μας διδάσκει πως οι αγορές κινούνται γρηγορότερα 

από τις ρυθμιστικές, εποπτικές και νομοθετικές αρχές και πως οι κρίσεις δεν 

προβλέπονται. Αντιθέτως, εκ των υστέρων θεραπεύονται μέχρι το ξέσπασμα μιας 

νέας κρίσης, ελπίζοντας όμως, μετά την πάροδο πολλών δεκαετιών. 
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