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Περίληψη 

 

Η οικονομική κρίση είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει την παγκόσμια οικονομία όπως 

επίσης και  την χώρα μας. Από της αρχές του 2007 και μετά, ξεκίνησε μια περίοδος 

οικονομικών δυσκολιών αρχικά σε παγκόσμιο επίπεδο και κατ’ επέκταση και στην 

Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2015, μετά την ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση για 

διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η ελληνική οικονομία πέρασε σε μια διαφορετική φάση, 

την τραπεζική αργία και την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων.  

Αρχικά, παρουσιάζονται κάποιες έννοιες τραπεζικών όρων καθώς θα 

χρησιμοποιηθούν στην εργασία. Στην συνέχεια γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην 

ίδρυση, την εδραίωση και την σημερινή κατάσταση των τεσσάρων συστημικών 

τραπεζών της Ελλάδας, Τράπεζας Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank 

και Eurobank. Στην συνέχεια του θέματος περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία 

επιβολής των περιορισμών κεφαλαίου στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας 

Καθώς η εργασία θέλει να βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα, παρουσιάζεται η 

πορεία των τιμών των μετοχών σε δυο περιόδους, πριν την κρίση και μετά την κρίση, και 

αποτυπώνονται διαγραμματικά τα στοιχεία. Επιπροσθέτως, αναλύεται και η πορεία των 

τιμών κλεισίματος των μετοχών των τεσσάρων τραπεζικών ιδρυμάτων πριν και μετά την 

επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων (capital controls) και παρουσιάζονται 

διαγραμματικές παραστάσεις. Ακόμη, γίνεται προσπάθεια ερμηνείας της κανονικότητας 

των αποδόσεων των μετοχών αναλυτικά σε κάθε τραπεζικό ίδρυμα για δύο περιόδους, 

πριν και μετά την κρίση.  

Τέλος, γίνεται χρήση των πάνελ δεδομένων (Panel Data) ώστε να προσπαθήσουμε 

να ερμηνεύσουμε κατά πόσο το φαινόμενο των περιορισμών κεφαλαίων (capital 

controls) επηρέασε την πορεία των τιμών κλεισίματος των μετοχών των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών της Ελλάδος.  
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Κεφάλαιο Πρώτο: Τραπεζικό σύστημα και Περιορισμοί 

κεφαλαίων  

1.1 Θεσμός των Τραπεζών 

Ορισμός: 

 

Οι τράπεζες είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που διαμεσολαβούν 

ανάμεσα στις πλεονασματικές και ελλειμματικές  μονάδες της οικονομίας, βελτιώνοντας 

την αποτελεσματικότητα του χρηματοδοτικού της συστήματος.1 

Σύμφωνα με τον νόμο 2076/1992 και το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, οι 

τράπεζες λαμβάνουν την άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι 

πιστωτικά ιδρύματα και λειτουργούν ως επιχειρήσεις και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι 

η αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιτρεπτών κεφαλαίων και η χορήγηση πιστώσεων για 

λογαριασμό τους.2 

Ο ρόλος των τραπεζών δεν σταματάει στον γενικό ορισμό της τράπεζας, καθώς 

πέρα από την βασική λειτουργία των τραπεζών όσο αναφορά την παροχή πιστώσεων και 

την αποδοχή καταθέσεων, οι τράπεζες επιτελούν  και συγκεκριμένες λειτουργίες που 

βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Τέτοιες λειτουργίες είναι:  

 Οι τράπεζες είναι διαχειριστές χρηματικών κεφαλαίων, απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να χρήζουν ρυθμιστές στην ρευστότητα της οικονομίας, 

βάση πάντα των νομισματικών αρχών.  

 Οι  τράπεζες είναι συντελεστές λειτουργίας χρήματος 

 Οι τράπεζες ως φορείς πρέπει να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένα δεδομένα, 

για τον λόγω αυτό δέχονται έλεγχο και εποπτεία όσο αναφορά την αξιοπιστία, την 

φερεγγυότητα και την επάρκεια κεφαλαίων τους, ώστε να υπάρχει πάντα εμπιστοσύνη 

από το επενδυτικό και καταθετικό κοινό. 

                                                 
1 Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’, Σαπουντζόγλου- Πεντότης, Αθήνα 2009 

 
2 Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’, Σαπουντζόγλου- Πεντότης, Αθήνα 2009 
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Ο Τραπεζικός Τομέας αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι ενός οικονομικού 

συστήματος και ο ρόλος του είναι καθοριστικός στην εξέλιξη μιας οικονομίας και στην 

ανάπτυξη της. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην προσπάθεια του να λειτουργεί 

σωστά, εκτελεί κάποιές λειτουργίες. Η βασική λειτουργία του είναι να μεσολαβεί μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών οικονομικών μονάδων  και η σωστή διάθεση των 

κεφαλαίων, λόγος που οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η δεύτερη λειτουργία 

σχετίζεται με την εισαγωγή νέων και βελτιωμένης σχεδίασης χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, τα οποία θα ικανοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις καταναλωτικές και 

επενδυτικές ανάγκες. Η προτελευταία λειτουργία έχει να κάνει με την ελαχιστοποίηση 

του κινδύνου απώλειας κεφαλαίων. Τέλος, άλλη μία σημαντική λειτουργία θεωρείται η 

λειτουργία που αφορά την μείωση του κόστους πληροφόρησης και του κόστους 

συναλλαγών. 

Η σύσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η ένωση των 

χρηματοοικονομικών αγορών, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και οι 

χρηματοοικονομική οργανισμοί. Με τον όρο χρηματοοικονομική αγορά αναφερόμαστε 

στο σύνολο των επενδυτών που σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού στοχεύουν στην 

αγορά χρεογράφων που προσφέρουν οι ελλειμματικές επιχειρήσεις. Τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι το σύνολο των προϊόντων που είναι αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στις χρηματοοικονομικές αγορές και συνήθως εκδίδονται από 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Τέλος, με τον όρο χρηματοοικονομικό οργανισμό 

αναφερόμαστε σε ένα ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα το οποίο αναλαμβάνει την μεταφορά 

κεφαλαίων μεταξύ καταθετών και δανειζόμενων. Η  τράπεζα θεωρείται ένα πιστωτικό 

ίδρυμα μέσα στο οποίο υπάρχουν επενδυτές, οι οποίοι είτε  προχωρούν σε κατάθεση των 

κεφαλαίων τους είτε δέχονται χρηματοδοτήσεις. Το τραπεζικό ίδρυμα από την μεριά του, 

χωρίς να προκαλεί βλάβη στο ίδιο και χωρίς να επηρεάζει την βιωσιμότητα του, έχει την 

υποχρέωση να δείχνει τον εύλογο σεβασμό προς τους δανειζόμενους.  

 

 

 

 

 



 10 

1.2 Συστημικές Τράπεζες της Ελλάδος  

 

Στο σημείο αυτό θα γίνει μια ιστορική αναδρομή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών 

της Ελλάδος, από το έτος ίδρυσης έως σήμερα, καθώς όπως και οι κινήσεις που έκαναν 

όσο αναφορά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές.  

 

1.2.1 Τράπεζα Πειραιώς 

 

Η τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Από το έτος ίδρυσης της μέχρι το διάστημα 

1975-1991, λειτουργούσε ως ιδιωτική τράπεζα ενώ ύστερα πέρασε υπό κρατικό έλεγχο. 

Τον Δεκέμβριο του 1991 όπου και ιδιωτικοποιήθηκε, παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη 

εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί τον ηγέτη 

στην ελληνική αγορά με το μερίδιό της να φτάνει στο 30% σε δάνεια και 27% στις 

καταθέσεις. 

Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, τις δεκαετίες 1990 και 2000, η τράπεζα 

Πειραιώς πραγματοποίησε μια σειρά στρατηγικών κινήσεων, που είχαν ως κύριο στόχο 

την εδραίωση της στην εγχώρια αγορά. Παραθέτονται οι  κινήσεις της τράπεζας: 

 1998: Απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα  

 1998: Εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας- Θράκης  

 1998:  Εξαγορά της Τράπεζας Credit Lyonnais 

 1999: Απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου  

 1999: Απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην 

Ελλάδα 

 2000: Ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω 

της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου 

 2002: Απόκτηση του ελέγχου της ETBAbank, με ολοκλήρωση της 

απορρόφησης το 2003 
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   Ο  Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς , υλοποιώντας τη στρατηγική επέκτασης του στις 

αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε σε μια 

σειρά από ενέργειες. 

 

 Εξαγορά της PeterCredit Bank  στην Ρουμανία και μετονομασία σε Piraeus Bank 

Romania.  

 Εξαγορά της Βουλγαρικής Eurobank,η οποία μετονομάστηκε σε Piraeus Bank 

Bulgaria, ενισχύοντας την ήδη δωδεκάχρονη παρουσία του ομίλου στην Βουλγαρία, ενώ 

το 2006 ολοκληρώθηκε και η συγχώνευση των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς 

στη Βουλγαρία με την Eurobank.  

 Το 2005 εισήλθε στην Σερβική αγορά με εξαγορά της Atlas Bank, η οποία 

μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd 

 To 2007 εξαγοράζει την Ουκρανική τράπεζα International Commerce Bank και 

την μετονομάζει σε Piraeus Bank ICB και στην Κύπρο ιδρύει την Τράπεζα Πειραιώς 

Κύπρου και την συμφωνία της εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank Κύπρου.  

Ο όμιλος τράπεζας Πειραιώς το 2012, απέκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος , δηλαδή κάποια επιλεγμένα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, καθώς επίσης και την Γενική Τράπεζα. Τον Μάρτιο του 2013, η Τράπεζα 

Πειραιώς απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, 

της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Επίσης, το 2013 η τράπεζα 

Πειραιώς απέκτησε την Millennium Bank Ελλάδας. Τέλος, τον Απρίλιο του 2015 η 

τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το «υγιές» τμήμα της Πανελλήνιας Τράπεζας.  

Συμπερασματικά, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε σημαντικά στην προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Όλες οι εξαγορές και οι 

συγχώνευσης της Τράπεζας Πειραιώς έχουν ενσωματωθεί πλήρως. 3 

 

 

                                                 
3 Ιστότοπος Τράπεζας Πειραιώς, www.piraeusbank.gr 

 

http://www.piraeusbank.gr/
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1.2.2 Τράπεζα Eurobank Εργασίας  

 

H Τράπεζα Eurobank ιδρύθηκε το 1990 και η αρχική επωνυμία της τράπεζας ήταν 

«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και ο κύριος στόχος ίδρυσης της ήταν η παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών. Ύστερα από την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής 

τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα ξαναμελέτησε τον αρχικό της στόχο και 

αναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους. Η πορεία της Τράπεζας Eurobank είναι 

ανοδική, λόγω κυρίως της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης αλλά και μέσα από εξαγορές 

και συγχωνεύσεις. Σήμερα η Τράπεζα Eurobank αποτελεί μία από της τράπεζες ηγέτη 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με συστημική παρουσία στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κινήσεις της Τράπεζας Eurobank:  

 1994: Απόκτηση μεριδίου 75% της EFG Private Bank(Luxembourg) S.A. 

 1996: Εξαγορά της Interbank Ελλάδος Α.Ε., από την εταιρία Consolidated 

Eurofinance Holdings(CEH) S.A. 

 1997: Εξαγορά ποσοστού συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών. Η 

CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην τράπεζα 

Εργασίας. Η Deutsche Bank αποκτά συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank 

 1999: Μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στην EFG Eurobank. Συγχώνευση 

δραστηριοτήτων EFG Eurobank – Τράπεζας Αθηνών με ανταλλαγή μετοχών, Δημόσια 

προσφορά μετοχών και εισαγωγή της EFG Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 

Συγχώνευση EFG Eurobank και Τράπεζας Κρήτης και τέλος η CEH αποκτά το 50,1% 

της Τράπεζας Εργασίας μετά από δημόσια προσφορά  

 2000: Συγχώνευση EFG Eurobank – Τράπεζας Εργασίας, Μετονομασία σε 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. , Απόκτηση ποσοστού 19,25% στην Banc Post 

S.A. Ρουμανίας 

 2002: Απόκτηση συμμετοχής 43% στην Post Bank Βουλγαρίας μέσω 

εξαγοράς του 50% της Alico/ CEH Balkan Holdings 

 2003: Εξαγορά ποσοστού 68% της Post Banka AD Σερβίας, Αύξηση 

συμμετοχής στην Post Banka AD Σερβίας σε 90,8% και μετονομασία της σε EFG 

Eurobank AD Beograd, Διάθεση του ποσοστού της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche 

Bank 
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 2004: Αύξηση συμμετοχής στην Post Bank Βουλγαρίας σε 97,74% μέσω 

εξαγοράς του υπόλοιπου 50% της Alico, Αύξηση συμμετοχής στην EFG Eurobank 

Beograd AD σε 93,54%,  Αύξηση συμμετοχής στην Banc Post Ρουμανίας σε 58,6%, 

Ίδρυση Euroline Retail Services AD 

 2005: Εξαγορά της HC Istanbul χρηματιστηριακής στην Τουρκία , Εξαγορά 

της Capital Securities Χρηματιστηριακής στη Ρουμανία, Αύξηση συμμετοχής στην EFG 

Eurobank Beograd σε 97,5%, Απόκτηση συμμετοχής 62,3 % στην Nationalna stedionica- 

banka Σερβίας, Συγχώνευση με απορρόφηση της «Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις 

ΑΕΕΧ» 

 2006: Οργανική ανάπτυξη στην τράπεζα αγοράς της Πολωνίας μέσω της 

Polbank EFG, Εξαγορά 100% της Nacionalna stedionice- banka Σερβίας, Εξαγορά 

91,3% της DZI Bank Βουλγαρίας 

 2007: Εξαγορά 70% της Telfenbank Τουρκίας, Εξαγορά 99,3% της Universal 

Bank Ουκρανίας, Εξαγορά της χρηματιστηριακής Prospera Securities Στη Σερβία, 

Οργανική ανάπτυξη στην Κύπρο 

 2008-2010: Ο όμιλος Eurobank EFG αναδεικνύεται ως συστημική δύναμη 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη 

 2011: Συγχώνευση με απορρόφηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. 

 2012: Εγκαίνια υποκαταστήματος της Eurobank EFG στο Mayfair του 

Λονδίνου, Συμφωνία με την Burgan Bank για πώληση του μεριδίου της Eurobank EFG 

στην Eurobank Tekfen, Μεταβίβαση ,Μεριδίου 70% της Polbank EFG στην Raiffeisen 

Bank International, Αλλαγή της επωνυμίας της Τράπεζας σε «Τράπεζα Eurobank 

Ergasias A.E.» 4 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ιστότοπος Τράπεζας Eurobank Εργασίας , www.eurobank.gr) 

 

http://www.eurobank.gr/
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1.2.3 Alpha Bank  

 

Η ιστορία της τράπεζας Alpha Bank ξεκινάει από τον Εμπορικό Οίκο Ι.Φ.Κωστοπούλου, 

στην Καλαμάτα. παράλληλα με την ίδρυσή του και την καθιέρωσή του, ανέπτυξε και 

τραπεζικές δραστηριότητες. Το 1916, ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος σε συνεργασία με την 

Λαϊκή Τράπεζα, δημιούργησε την τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου με έδρα την Καλαμάτα 

και μορφή Ετερόρρυθμης εταιρίας, η οποία μετά το πέρασμα δυο ετών μετονομάστηκε 

σε Τράπεζα Καλαμών, με μορφή Ανώνυμης Εταιρίας. 5 

Το έτος 1924, η Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύτηκε με το τραπεζικό τμήμα οίκου 

Ι.Φ. Κωστοπούλου και δημιουργήθηκε η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, με 

μεταφορά της έδρας στην Αθήνα αλλά πολλά περιφερειακά τμήματα στην Πελοπόννησο. 

Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, η τράπεζα μετονομάστηκε σε 

τράπεζα Εμπορικής Πίστεως και αποτελούσε μία από τις τράπεζες που μπόρεσε να 

αντισταθεί στις καταστάσεις και στις δυσκολίες, ενώ παράλληλα μπόρεσε να ανάπτυξη 

ένα εθνικό δίκτυο υποκαταστημάτων. Από την δεκαετία του 1970, μετονομάστηκε σε 

Τράπεζα Πίστεως , και υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα του εκσυγχρονισμού του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το 1999, η τράπεζα προχωράει στην μεγαλύτερη 

ιδιωτικοποίηση  που είχε γίνει μέχρι τότε σε ελληνικά δεδομένα, εξαγοράζει το 51% των 

μετοχών της Ιονικής Τράπεζας. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τα επόμενα δυο έτη και η 

τράπεζα μετονομάζεται στο σημερινό της όνομα. Alpha Bank. Συνοπτικά, η Τράπεζα 

Alpha Bank μαζί με τις θυγατρικές εταιρίες της, αποτελούν έναν από τους πιο 

πετυχημένους ομίλους επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος είναι 

ικανός να παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η παρουσία της Τράπεζας Alpha Bank δεν σταματάει 

στα ελληνικά εδάφη, απεναντίας δραστηριοποιείται σε χώρες όπως η Σερβία, Ρουμανία, 

Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Αλβανία και Κύπρο. Σημαντική είναι και η παρουσία της στο 

Λονδίνο. 6 

                                                 
5 Ιστότοπος Τράπεζας Alpha Bank, www.alphabank.gr 

 
6 Ιστότοπος Τράπεζας Alpha Bank, www.alphabank.gr 

 

http://www.alphabank.gr/
http://www.alphabank.gr/
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Μερικές από τις σημαντικότερες κινήσεις σε εξαγορές και συγχωνεύσεις της 

Τράπεζας Alpha Bank:  

 1998: Επέκταση της τράπεζας στην Κύπρο, απόκτηση της Lombard NarWest 

Bank Ltd, η οποία μετονομάστηκε σε Alpha Bank Cyprus το 2007. 

 1999: Εξαγορά της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, μια από της μεγαλύτερες 

εξαγορές που είχαν ξαναγίνει, δημιουργώντας έτσι ένα όμιλο με μεγάλη δύναμη 

  2000: Έγκριση της εξαγοράς της Ιονικής Τράπεζας από τις εποπτικές αρχές, η 

νέα τράπεζα λειτουργεί ως Alpha Bank  

  2002: Επέκταση στην Σερβία με την ίδρυση καταστήματος στο Βελιγράδι 

 2004: Απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Jubanka A.D. 

Βελιγραδίου, η οποία μετονομάστηκε σε Alpha Bank Srbija A.D.  

 2005: Επέκταση στην Ουκρανία με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου 

μετοχών της OJSC Astra Bank 

 2013: Ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση της Εμπορικής 

Τράπεζας από την Alpha Bank. Ανακεφαλαιοποιήση της τράπεζας με ιδιωτική 

συμμετοχή, διατηρώντας τον ιδιωτικό χαρακτήρα της 

 2014: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,2δις ευρώ, Εξαγορά του συνόλου των 

προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα, Εξαγορά των 

εργασιών λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα.7 

 

1.2.4 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών το 1880. Η τράπεζα κατείχε το εκδοτικό προνόμιο και ήταν εκείνη  

τράπεζα η οποία ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Μερικές από τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος είναι: 

 

 1953:Τράπεζα Αθηνών  συγχωνεύτηκε με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  

                                                 
7 Ιστότοπος Τράπεζας Alpha Bank, www.alphabank.gr 

 

http://www.alphabank.gr/
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 1998: Συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της Εθνική Κτηματική 

Τράπεζα της Ελλάδος 

 2002: Συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της  Εθνική Τράπεζα 

Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. 

 2006: Εξαγορά της Finansbank στη Τουρκίας και της Vijvodjanska στη Σερβία8 

 

1.3 Έλεγχοι Κεφαλαίων (Capital Controls)  

 

Έλεγχοι Κεφαλαίων ή περιορισμοί κεφαλαίων (Capital controls) είναι ένα οικονομικό 

μέτρο που λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή την κεντρική τράπεζα μιας χώρας, με κύριο 

σκοπό να θέσει περιορισμό στις εισροές και στις εκροές κεφαλαίων μέσα, από και προς 

την εγχώρια οικονομία όπως είναι καταχωρημένες στους εθνικούς λογαριασμούς.  

Επιπροσθέτως, ο έλεγχος κεφαλαίων μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική πολιτική, 

καθώς μπορεί να θέσει περιορισμό στους κατοίκους μιας χώρας να αποκτήσουν ξένα 

περιουσιακά στοιχεία (εκροή εγχώριων κεφαλαίων) και/ή να περιορίσουν την αλλοδαπή 

να αγοράσει εγχώρια περιουσιακά στοιχεία (εισροή ξένων κεφαλαίων). 9 

 

1.4 Έλεγχοι κεφαλαίων και Τράπεζες  

 

Τα κεφάλαια που διαθέτει η κάθε τράπεζα ανά πάσα στιγμή για ανάληψη είναι πολύ 

λιγότερα σε σχέση με τα κατατεθειμένα κεφάλαια των πελατών στις τράπεζες. Σε 

περίπτωση μιας μαζικής ανάληψης των πελατών της τράπεζας, η τράπεζα βρίσκεται σε 

πολύ δυσμενή θέση.  

Σε καθημερινές και συνήθεις καταστάσεις, μια φυσιολογική περίοδος για την 

τράπεζα θεωρείται όταν οι καταθέτες συμπεριφέρονται αρκετά προβλέψιμα δηλαδή μόνο 

                                                 
8 Ιστότοπος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, www.nbg.gr 

 
9 Ευρετήριο Οικονομικών Όρων, Ιστότοπος: www.euretirio.com  

 

http://www.nbg.gr/
http://www.euretirio.com/
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ένα μικρό τμήμα των πελατών κάνει ανάληψη μεγάλων και σημαντικών χρηματικών 

ποσών. Από την άλλη πλευρά, εάν οι καταθέτες συμπεριφέρονται με πανικό, οι τράπεζες 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στον όγκο των αναλήψεων, με αποτέλεσμα να κρίνεται 

αναγκαίος ο περιορισμός διακίνησης κεφαλαίων, με σκοπό την προστασία του 

τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος από μαζικά bank runs.  

Όταν ένα σύστημα φτάσει σε bank run, λόγω του ότι αποτελεί συστημικό κίνδυνο, 

παρασύρει σε κίνδυνο ακόμα και σε κατάρρευση, τραπεζικά ιδρύματα τα οποία είχαν 

προχωρήσει σε συνετές επενδύσεις και τα δάνεια τους είναι μη ριψοκίνδυνα.  

Εάν μια τράπεζα μετά την αξιολόγηση από τους οίκους αξιολόγησης θεωρείται 

φερέγγυα, δηλαδή η πιστοληπτική ικανότητα της είναι υψηλή, και βρεθεί σε μια τέτοια 

κατάσταση, τότε η Κεντρική Τράπεζα έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε έκτατη 

χορήγηση δανείων ώστε να παραχωρήσει στην τράπεζα την απαιτούμενη ρευστότητα 

μέχρι να φτάσουν οι χρηματαγορές σε μια ισορροπία.  

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ένας οίκος αξιολόγησης κρίνει μια τράπεζα μη 

φερέγγυα, καθώς ο δανεισμός της θεωρείται μη βιώσιμος, τότε η Κεντρική Τράπεζα της 

χώρας έχει την δυνατότητα να αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι ρευστότητας στην 

τράπεζα, αφήνοντας της σε αυτήν την περίπτωση στην πτώχευση. Σε αυτήν την 

περίπτωση, επιβάλλονται περιορισμοί κεφαλαίων ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση των 

αγορών. 10 

 

1.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των περιορισμών κεφαλαίων  

 

Η έννοια και η σωστή χρήση των περιορισμών κεφαλαίων αποτελεί ένα συνεχές θέμα 

συζήτησης και διγνωμιά μεταξύ επιστημόνων. Υπάρχουν δύο αντίπαλες γνώμες στο θέμα 

αυτό: η πρώτη αφορά την άποψη ότι οι περιορισμοί κεφαλαίων περιορίζουν την 

οικονομική ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της αγοράς, καθώς και η δεύτερη 

άποψη η οποία υποστηρίζει οτι οι περιορισμοί αποτελούν ένα μέτρο ασφαλείας για την 

οικονομία.  

                                                 
10 Ευρετήριο Οικονομικών Όρων, Ιστότοπος: www.euretirio.com  

 

http://www.euretirio.com/
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Λόγω των δύο αυτών απόψεων, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υπερισχύσει μια μέση 

διεκπεραίωση την κατάστασης, δηλαδή ακολουθείτε μια φιλελεύθερη πολιτική ελέγχου 

του κεφαλαίου, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η ανάλογη πρόληψη όσο αναφορά την 

ενδεχόμενη μελλοντική φυγή κεφαλαίων (εκροή) εάν υπήρχε μια χρηματοπιστωτική 

κρίση ή μια κακόβουλη κερδοσκοπική επίθεση στο εγχώριο νόμισμα. 11  

 

1.5.1 Πλεονεκτήματα των Περιορισμών Κεφαλαίων (Capital Controls)  

 

 Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι αν αποτελούν κομμάτι μιας συντεταγμένης 

οικονομικής πολιτικής μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο των 

χρηματοπιστωτικών κρίσεων και να μετριάσουν τις εξωτερικές 

αντιοικονομίες. 

 Οι εγχώριες επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις έχουν πρόσβαση σε φθηνά 

δάνεια από το εσωτερικό της χώρας, αυτό οφείλεται στο ότι οι περιορισμοί 

κεφαλαίων περιορίσουν την κατοχή ξένων περιουσιακών στοιχείων από 

μόνιμους κατοίκους της χώρας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο 

φθηνότερα εγχώρια κεφάλαια, διότι δεν μπορούν να τα επενδύσουν στο 

εξωτερικό. 

 Ο περιορισμός κεφαλαίων μπορεί να αποτρέψει την είσοδο τεράστιων 

εισροών, δύσκολα παρατηρούμενων από το κράτος, γεγονός που θα 

αποσταθεροποιούσε την οικονομική ευημερία του κράτους.  

 Σταθεροποιεί την κατάσταση της οικονομίας από την απρόβλεπτη 

ανατίμηση του νομίσματος σε μια ενδεχόμενη ραγδαία είσοδο κεφαλαίων 

και από την αύξηση του πληθωρισμού. Ως αποτέλεσμα έχουμε την 

αποφυγή των κεφαλαίων λόγω επερχόμενης κρίσης, προκαλώντας με αυτόν 

τον τρόπο ύφεση στην οικονομία. 12 

                                                 
11 Ευρετήριο Οικονομικών Όρων, Ιστότοπος: www.euretirio.com  

 
12 Ευρετήριο Οικονομικών Όρων, Ιστότοπος: www.euretirio.com 

 

http://www.euretirio.com/
http://www.euretirio.com/
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1.5.2 Μειονεκτήματα των Περιορισμών Κεφαλαίων (Capital Controls)  

 

 Η κίνηση των κεφαλαίων είναι εφικτή, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια κα 

κινούνται ελεύθερα στους πιο παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, 

προκαλώντας έτσι την μεγέθυνση της οικονομίας και την ανάπτυξή της. 

 Λόγω της απελευθέρωσης των κεφαλαίων, η αποταμίευση και η επένδυση 

ενισχύονται και γίνονται στο βαθμό που επιθυμεί ο καταθέτης. 

  Εάν ένα κράτος βρεθεί στην δυσμενή κατάσταση, στον κύκλο της ύφεσης 

και χρειάζεται να δανειστεί, του δίνεται αυτό το δικαίωμα να το πράξει από 

κάποιο άλλο κράτος 

 Πλεονεκτική θέση των αναπτυσσόμενων οικονομιών λόγω της εισροής 

ξένων επενδύσεων. 13 

 

1.6 Περιορισμός Κεφαλαίων στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με την από 28/06/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το χρονικό 

διάστημα από της 28 Ιουνίου 2015 μέχρι της 6 Ιουλίου 2015 κηρύσσεται τραπεζική 

αργία κατά την οποία όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με 

οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών 

πιστωτικών ιδρυμάτων, θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό. Λόγω της τραπεζικής 

αργίας, οι συναλλαγές που επιτρέπετε να πραγματοποιηθούν ήταν οι ακόλουθες: 

 Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τα μηχανήματα ανάληψης ATM ποσού 

έως 60 ευρώ ανά κάρτα  

 Ανάληψη μετρητών από τα μηχανήματα ανάληψης ΑΤΜ μέσω καρτών που 

έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό  

                                                 
13 Ευρετήριο Οικονομικών Όρων, Ιστότοπος: www.euretirio.com 

 

http://www.euretirio.com/
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 Μη περιορισμός στην πληρωμή με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για 

πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές με πίστωση λογαριασμού που 

βρίσκεται στην Ελλάδα 

 Οι πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες( pre-paid) αποκλειστικά έως του ποσού 

που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας 

 Οι συναλλαγές από απόσταση επιτρέπονται μόνο για πληρωμές στο εσωτερικό 

της χώρας (παράδειγμα: Ηλεκτρονική τραπεζική-web banking ή συναλλαγές 

τηλεφωνικά)  

 Αποδοχή καταθέσεων τόσο μέσω μηχανημάτων ΑΤΜ όσο και μέσω 

καταστημάτων στην συνέχεια  

 Έκδοση νέων καρτών (πιστωτικών ή χρεωστικών) σε υπηρεσίες των τραπεζών  

 Εκτέλεση πληρωμών σε λογαριασμούς καταθέσεων στο εσωτερικό της χώρας με 

κεντρική εντολή, μη ηλεκτρονική σε αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας 

 Διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά την πίστωση 

λογαριασμών που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα 

 

1.7 Ιστορικό της Τραπεζικής αργίας στο Χρηματιστηρίο Αξιών Αθηνών 

 

Παρουσιάζονται αναλυτικά και με ημερολογιακή σειρά, η δρομολόγηση της Τραπεζικής 

αργίας και της επιβολής των περιορισμών κεφαλαίου.  

 

 7 Ιουλίου 2015: Ανακοινώνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η συνέχιση 

της ισχύος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας 

διάρκειας» με τις εξής αποφάσεις. Αρχικά, η οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και ο Πολυμερής μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) παραμένουν κλειστά. 

Επίσης, κλειστή παραμένει και η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων. Συνεχίζει 

επίσης η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και η αναστολή της 

λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρία Εκκαθάρισης για τους τίτλους που τελούν υπό 

διαπραγμάτευση στην Ελληνική αγορά και στο ΠΜΔ. Τέλος, εξακολουθεί η αναστολή 

λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού αξιών σε τίτλους της ελληνικής αγοράς από 
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το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. (Η παραπάνω ανακοίνωση είχε ισχύ έως 

8/06/2015) (Πηγή: Taxheaven) 

 08 Ιουλίου 2015: Ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει νέα 

παράταση στην διάρκεια της τραπεζικής αργίας έως και τις 13 Ιουλίου 2015. Η 

διαφοροποίηση που γίνεται και έρχεται με την νέα Υπουργική Απόφαση είναι ότι 

υπάρχει επιπλέον καταβολή σε συνταξιούχους και δικαιούχους επιδόματος ανεργίας 

επιπλέον 120 ευρώ. (Πηγή: Taxheaven) 

 13 Ιουλίου 2015: Ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών ότι 

παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουλίου η τραπεζική αργία που κηρύχθηκε στις 28 Ιουνίου 

2015. (Πηγή: Taxheaven)  

 15 Ιουλίου 2015: Ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών ότι 

παρατείνεται μέχρι και τις 16 Ιουλίου η τραπεζική αργία που κηρύχθηκε στις 28 Ιουνίου 

2015. (Πηγή: Taxheaven) 

 16 Ιουλίου 2015: Ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών ότι 

παρατείνεται μέχρι και τις 19 Ιουλίου η τραπεζική αργία που κηρύχθηκε στις 28 Ιουνίου 

2015. (Πηγή: Taxheaven) 

 20 Ιουλίου 2015: Άνοιγμα των τραπεζών. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

περιέχει:  

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν επιτρέπονται οι κάθε μορφής 

αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές 

(ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (CustomerlD), 

ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν 

σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα. 

2. Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη πληρωμή 

μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 

άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι 

οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν 

οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου.  

3. Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και 

προπληρωμένων καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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4. Η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό, με κάθε τρόπο, 

απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς 

που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, 

καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και 

χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές. 

5. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 , επιτρέπεται η χρήση 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών 

χωρίς μετρητά έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της 

Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. 

6. Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να 

προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς 

λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται η προθεσμία του άρθρου 3 του 

Ν. 4151/2013 (Α' 103). 

7. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών αποκλειστικά για τις ακόλουθες 

συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως και με την 

προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές 

μπορούν να διενεργηθούν: 

α. η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, 

β. η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που 

προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015, 

γ. η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων, 

δ. η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring), 

ε. η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων, 

στ. η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε 

προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, 

ζ. η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, 

ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, 

η. το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς 

επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής 

απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει 
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επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν 

αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, 

θ. η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους 

τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, 

ι. η αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι 

της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή 

όψεως, 

ια. κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης 

Τραπεζικών Συναλλαγών. 

8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό 

ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό. 

9. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών 

καταθέσεων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής 

κατάθεσης, αποκλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση: 

α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, 

β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό 

ίδρυμα, 

γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, 

δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, 

έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται 

επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως. 

10. Ειδικότερα θέματα: 

α. Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηματικής απαίτησης εις χείρας πιστωτικού 

ιδρύματος, της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως 

τρίτου, δεν επιτρέπεται η καταβολή του ποσού της απαίτησης σε μετρητά. Το ποσό είτε 

καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό 

λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στο ίδιο ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. 

β. Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες 

πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του 

εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών. 
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γ. Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για τίτλους που 

αποκτήθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος της τραπεζικής αργίας. Επίσης, απαγορεύεται 

η μεταφορά στο εξωτερικό θεματοφυλακής τίτλων που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς που λειτουργούν εντός και εκτός 

Ελλάδος. 

δ. Δεν επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση χρηματοπιστωτικών 

μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (Α' 195) μέσω οργανωμένων αγορών και 

πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή επαγγελματιών που διαθέτουν τέτοια 

χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Ε.Ε.. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της 

Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να αίρονται οι περιορισμοί των 

περιπτώσεων γ και δ και να ρυθμίζονται οι όροι διενέργειας τέτοιων μεταφορών 

κεφαλαίων. 

11.Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων των προηγούμενων: 

α. Συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας 

β. Συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος 

γ. Συγκεκριμένες συναλλαγές, η διενέργεια των οποίων εγκρίνεται με απόφαση της 

Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 

δ. Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση 

ενός λογαριασμού που τηρείται σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

ε. Οι συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν σε διαχείριση της ρευστότητας 

του πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα και σε υποχρεώσεις πληρωμών 

στο πλαίσιο διαχείρισης συμβάσεων που προϋπήρχαν της θέσης σε ισχύ της από 28 

Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 65), όπως ενδεικτικά, 

εξυπηρέτηση πληρωμών σε σχέση με τίτλους και τιτλοποιήσεις που εξέδωσε το 

πιστωτικό ίδρυμα, εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες πληρωμών διεθνών σχημάτων 

καρτών, συναλλαγές ανταλλαγής περιθωρίου ασφάλισης στο πλαίσιο εξυπηρέτησης 

διεθνών συμβάσεων ISDA, CSA, GMRA, Escrow, EIB, λοιπών εξασφαλίσεων 

(collaterals) με πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κ.λπ., σύμφωνα με διαδικασία που 

θα ορισθεί από τη διοίκηση αυτού και θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Έγκρισης 

Τραπεζικών Συναλλαγών.. Προς απόδειξη της ως άνω φύσης των εξαιρούμενων 



 25 

συναλλαγών θα πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση, η οποία κοινοποιείται στην 

ίδια Επιτροπή. 

στ. Όλα τα χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά 

πίστωσης σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 

Ελλάδα, εφόσον μεταφέρονται εκ νέου σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα 

που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής 

κεφαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής εκ νέου στην αλλοδαπή, θα είναι ευθύνη του 

πιστωτικού ιδρύματος και πρέπει να είναι πλήρης. Οι διοικήσεις των πιστωτικών 

ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής των 

προβλεπόμενων στην παράγραφο αυτή. 

ζ. Μεταφορές πιστώσεων από ελληνικό εκπαιδευτικό οργανισμό δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α' 258) σε 

λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό, 

ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από μεταφορές πιστώσεων από το εξωτερικό, το 

οποίο πιστώθηκε σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 

Ελλάδα εντός του 2015 αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών ή 

ερευνητικών σκοπών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Για 

την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στο 

άνοιγμα ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα πιστώνονται εφεξής 

τα προς μεταφορά ποσά. 

η. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμενους σε διπλωματικές 

αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, με 

μεταφορά πίστωσης του ισόποσου της μισθοδοσίας, σε λογαριασμό που τηρείται σε 

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί εκτός Ελλάδος. Οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές 

αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο 

εξωτερικό, οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε πιστωτικό ίδρυμα που 

εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της 

μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, τεκμηριώνοντας εγγράφως την 

ιδιότητά τους. 

θ. Έμβασμα από ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου ή τεχνολογικό φορέα κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α' 258) σε λογαριασμό 
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τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό ποσού που 

προέρχεται αποκλειστικά από έμβασμα από το εξωτερικό, το οποίο εκτελέστηκε μετά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών 

ερευνητικού προγράμματος. Για την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών τα 

πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στο άνοιγμα ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον 

οποίον και μόνον θα πιστώνονται εφεξής τα προς μεταφορά ποσά. 

ι. Η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών από έναν, ανά δικαιούχο, 

τραπεζικό λογαριασμό στις πρεσβείες και στα μέλη των διπλωματικών αποστολών στην 

Ελλάδα με την επίδειξη σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την οικεία πρεσβεία ή του 

διπλωματικού διαβατηρίου. 

ια. Η καταβολή από τα ιδρύματα πληρωμών του Ν. 3862/2010 (Α' 113) μετρητών 

στους δικαιούχους από έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί εισαγωγή του 

αντίστοιχου ποσού σε φυσική μορφή από το εξωτερικό από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, με σχετική δήλωση της εν λόγω εισαγωγής στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση χρηματικών εμβασμάτων στο εσωτερικό με καταβολή 

μετρητών στους δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληρωτής έχει καταθέσει το 

σύνολο του ποσού σε φυσική μορφή. 

ιβ. Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων και διδάκτρων, με την προσκόμιση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργείται 

η συναλλαγή από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Η 

πληρωμή των εν λόγω δαπανών συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω του 

πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό για την πίστωση τους 

και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου. 

ιγ. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται καταβολή μέγιστου 

εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα 

για ένα συνοδό. 

ιδ. Η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του 

σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και 

διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα 

ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω 
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πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το 

φοιτητή. 

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'65) όπως τροποποιήθηκαν με την από 30 Ιουνίου 

2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 66) και αντικαταστάθηκαν δυνάμει της 

παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 79) παραμένουν σε ισχύ. Επίσης, διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 4 

του άρθρου 1 της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 66) για 

όσο χρόνο ισχύουν οι περιορισμοί ανάληψης μετρητών του παρόντος άρθρου. 

13.Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη 

συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τα θέματα της 

αρμοδιότητάς της και επιβάλλει σε αυτά για κάθε παράβαση πρόστιμο ύψους έως του 

ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. 

14.Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή έως του ενός δεκάτου του ποσού της 

αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει την 

σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση. 

15.Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, 

καθώς και τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 

που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 65), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τα μέλη της ομάδας υποστήριξης που 

συνιστάται σύμφωνα με την από 14 Ιουλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 

79), κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή 

άλλη ευθύνη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι βαρύνονται με δόλο. Για μια διετία από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης στα πρόσωπα του 

προηγούμενου εδαφίου. 

16.Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου ('Black Sea Tradeand 

Development Bank') δεν εμπίπτει στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του 

παρόντος άρθρου. 

17.Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να προβλέπονται 

περιορισμοί στη μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα εκτός 
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της Ελληνικής Επικράτειας. Με την ίδια πράξη μπορεί, επίσης, να ρυθμίζονται 

ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παραπάνω απαγόρευσης, να προβλέπονται 

διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης SCHENGEN και για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να θεσπίζονται ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων. 

18.Οι μη ρυθμιζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δραστηριότητες των 

ιδρυμάτων διενεργούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αίρονται, τροποποιούνται ή 

καταργούνται περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, να προστίθενται νέοι περιορισμοί και 

απαγορεύσεις συναλλαγών ή πράξεων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά 

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 

19.Με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα 

ζητήματα της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 79).14 

 

 

 

 28 Ιουλίου 2015: Ανακοινώνεται από το υπουργείο Οικονομικών ότι για την 

διευκόλυνση των καταθετών και των συνταξιούχων από 29/06/2015 ως 31/09/2015, οι 

καταθέτες θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών είτε από την τράπεζα είτε από το 

μηχάνημα ΑΤΜ μέχρι 420 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα.  

 31 Ιουλίου 2015: Σύμφωνα με υπουργική απόφαση και με νέα Πράξη 

Νομοθετικού περιεχομένου, το Υπουργείο οικονομικών ανακοινώνει την χαλάρωση των 

κεφαλαιακών ελέγχων και την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.   

 07 Δεκεμβρίου 2015: Αίρονται οι Περιορισμοί Κεφαλαίου για το Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών, με αποτέλεσμα οι Έλληνες επενδυτές θα μπορούν να πωλούν και να 

αγοράζουν ελληνικές μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια χρησιμοποιώντας τους 

τραπεζικούς τους λογαριασμούς. 

                                                 
14 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών  
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 22 Ιουλίου 2016: Νέα Υπουργική απόφαση για αύξηση το ορίου ανάληψης 

μετρητών στα 840 ευρώ ανά δυο εβδομάδες.  
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Χρηματιστήριο  

 

2.1 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  

 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς στην 

οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα. Κάποια από τα 

γεγονότα που αποσταθεροποίησαν και επηρέασαν την πορεία του χρηματιστηρίου είναι 

το σταθεροποιητικό πρόγραμμα των ετών 1985-1987, τα μέτρα της επιτροπής Καρατζά, 

η υποτίμηση της δραχμής το 1998, η ένταξη της Ελλάδας στην Νομισματική και 

Οικονομική Ενοποίηση (ΟΝΕ) και τα χρηματιστηριακά γεγονότα του 1999 το οποίο 

επηρέασε την κοινωνική κατάσταση πολλών ελληνικών οικογενειών. Το κραχ του 1999, 

αποτέλεσε ένα μεγάλο σημάδι στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Ελλήνων. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου εκατό δισεκατομμύρια ευρώ κινήθηκαν μεταξύ των 

κατόχων μετοχών, από τα οποία μεγάλο μέρος χάθηκε από τους μικροεπενδυτές. Η 

απότομη πτώση που είχε απέλθει στο χρηματιστήριο πήρε την θέση της από την ραγδαία 

αύξηση του το 1999, λόγοι που θεωρήθηκε η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και η 

προσδοκία των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων –Αθήνα 2004.Η μεγάλη αυτή άνοδος 

του Χρηματιστηρίου δεν άργησε να εξασθαινεί και στην θέση της να έρχεται η 

πραγματικότητα. Μεγάλο μέρος και μεγάλος όγκος των μετοχών θεωρήθηκαν μετοχές 

«φούσκες», δηλαδή μετοχές εταιριών χωρίς λόγο ύπαρξης , που ο σκοπός ίδρυσής τους 

ήταν τα κέρδη από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Το κραχ του 1999 θεωρήθηκε ένα 

από τα μεγαλύτερα οικονομικοπολιτικά σκάνδαλα, καθώς προκάλεσε την αναδιανομή 

σημαντικού μεγέθους αναδιανομή πλούτου. 

Σημαντικοί παράγοντες στον εκσυγχρονισμό και στην εξέλιξη του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών αποτέλεσε η απουλοποίηση   των μετοχικών τίτλων όπως και η 

ηλεκτρονική αναβάθμιση των υποδομών μέσω του συστήματος ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο 

Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών). Επιπροσθέτως, η ομαλή διεξαγωγή 

των συναλλαγών με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα τόσο για το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών , όσο και για το Χρηματιστήριο Παράγωγων Αξιών (Χ.Π.Α), έχει ως συνέπεια 
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την αύξηση της ρευστότητας, την μείωση του κόστους της αξίας των συναλλαγών , 

μείωση του ανοίγματος των τιμών(spreads) και τέλος δημιουργεί ένα κλίμα πιο 

ελκυστικό και διαφανή στην χρηματιστηριακή αγορά.  

Κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν την πορεία του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ήταν το τρομοκρατικό γεγονός τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 

στην Νέα Υόρκη στις Η.Π.Α. Τόσο το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όσο και 

παγκοσμίως οι χρηματαγορές δέχτηκαν μεγάλες πιέσεις, με αποτέλεσμα οι τιμές των 

μετοχών να δεχτούν τεράστια πτώση χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης της 

επόμενης. Οι αβεβαιότητα και ο φόβος για μια επερχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ήταν 

κάποιοι από τους λόγους που εξηγούν την τεράστια πτώση . Ένα δεύτερο επίσης 

τεράστιο γεγονός της δεκαετίας του 2000 ήταν ο πόλεμος στο Ιράκ. Αν και οι δυνάμεις 

των Η.Π.Α. κυριάρχησαν, δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν και μια ισορροπία στο 

χρηματιστήριο. Ένα δείγμα της μεγάλης διακύμανσης των τιμών του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών είναι ότι από το σημείο υψηλότερης τιμής 6,301,86 μονάδες το 1999, 

κατρακύλησε στις 1.467,30 μονάδες το 2003. Μετά την τεράστια αυτή πτώση του 

χρηματιστηρίου επήλθε η άνοδος και αποκορύφωμα τις 5.001,26 μονάδες το 2007. 

Κάποια θετικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο συντέλεσαν 

στην άνοδο αυτή. Χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι η μικρή κάλυψη του 

δημόσιου χρέους , η ιδιωτικοποίηση μεγάλων κρατικών εταιριών και η επιτυχημένη 

διεξαγωγή των ολυμπιακών αγώνων ήταν κάποια από τα θετικά γεγονότα της ανοδικής 

περιόδου του χρηματιστηρίου. 15 

Το 2000 το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών παίρνει την μορφή ανώνυμης εταιρίας 

με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών Εκκαθάρισης Και 

Καταχωρήσεων».   

 

 

 

 

                                                 
15 πηγή: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, www.ase.gr 
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2.2 Η διαδρομή των τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

(Ιστορικά)  

 

Η ελληνική οικονομία και η ανάπτυξη της στηρίχθηκαν αποκλειστικά και μονό στο 

εγχώριο τραπεζικό σύστημα, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας της Ελλάδας. Το 

γεγονός ότι η ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έγινε γνωστό το 1876, η 

έναρξη της λειτουργίας του έγινε το 1880 και ο λόγος ήταν ότι η τότε  Ελληνική 

Κυβέρνηση σύναψε συμφωνία με τους δανειστές της για την επανέναρξη του δανεισμού 

της χώρας, γεγονός που οδήγησε και στην χρεοκοπία της το 1893. Συμπερασματικά, 

μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικό χρηματιστήριο δεν λειτουργεί με βάση τον σκοπό 

ίδρυσης του, δηλαδή την πηγή άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων για της επιχειρήσεις, 

αλλά ως μια αγορά διαπραγμάτευσης του χρέους που θα ξεκινούσε να εκδίδεται. 

Το Μάιο του 1880, από τις πρώτες οχτώ εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες, οι 

τέσσερις ήταν τράπεζες και στο τέλος του έτους, η κεφαλαιοποίηση τους αντιστοιχούσε 

στο 83,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της χρηματιστικής αγοράς. Η παρουσία της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος την καθιστούσε ως την μεγαλύτερη πιστωτική τράπεζα 

της χώρας εκείνης της περιόδου καθώς κατείχε και το εκδοτικό προνόμιο. Η δεύτερη 

τράπεζα ήταν η Γενική Πιστωτική Τράπεζα, της οποίας η κύρια λειτουργία ήταν κυρίως 

με ζητήματα διαμεσολάβησης στην έκδοση των ομολόγων. Η Τρίτη τράπεζα ονομαζόταν 

Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως και ήταν η πρώτη τράπεζα που έκανε προσπάθεια για 

την χρηματοδότηση της βιομηχανίας, η οποία βιομηχανία ήταν στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξής της. Τέλος, η Ναυτική Τράπεζα ολοκληρώνει τον αριθμό των πρώτων 

εισηγμένων τραπεζών στο χρηματιστήριο, της οποίας ο σκοπός ίδρυσης ήταν 

περισσότερο στο ασφαλιστικό κομμάτι, λειτουργούσε επομένως περισσότερο ως 

ασφαλιστική παρά ως τραπεζικό ίδρυμα. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες 

άρχισαν να αυξάνονται, με το αριθμό των τραπεζών να παραμένει ίδιος. Η σταδιακή 

άνοδος της κεφαλαιοποίησης άλλων εταιριών και κλάδων , όπως εταιριών 

σιδηροδρόμων, είχε ως αποτέλεσμα η συμμετοχή των τραπεζών στην συνολική 

κεφαλαιοποίηση να μειωθεί στο ποσοστό 58%. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι 

και την δεκαετία του 1920, η αξία των τραπεζικών μετοχών παρέμενε ικανοποιητική και 
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η οποιαδήποτε πτώση στην συμμετοχή τους στην συνολική κεφαλαιοποίηση ήταν 

αποτέλεσμα της μεγέθυνσης της χρηματιστηριακής αγοράς και της εισόδου μη 

τραπεζικών μετοχών στο χρηματιστήριο. 16 

Η κύρια αιτία της  αποστροφής συμμετοχής νέων τραπεζικών μετοχών ήταν η 

τακτική εκείνης της περιόδου στον τρόπο αντιμετώπισης των μετοχών. Οι μετοχές έδιναν 

πολύ μεγάλο μέρισμα στους μετόχους και το κύριο μέλημα τους δεν ήταν η άνοδος της 

τιμής της μετοχής. Στα τέλη του 1920, ο αριθμός τόσο των εισηγμένων εταιριών 

αυξάνεται στις 45, τόσο και ο αριθμός των εισηγμένων τραπεζών γίνεται 8, η συνολική 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς φτάνει το ποσοστό του 49,2%. Ωστόσο, ο υψηλότερος 

αριθμό τραπεζών που ήταν ποτέ ταυτόχρονα εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Αθήνας 

ήταν 18, με τον αριθμό των εισηγμένων εταιριών να φτάνει τις 98, όλα αυτά μετά της 

περίοδο του μεγάλου κραχ του μεσοπολέμου στα τέλη του 1929. Η συμμετοχή τους στην 

συνολική κεφαλαιοποίηση έφτασε στο 51,8 %, και με το πικ της σε 61,2% στα τέλη του 

1931, λόγω της μεγάλης πτώσης στις τιμές των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων και 

κυρίως των επιχειρήσεων δημοσίων έργων. 

Η πτώχευση του 1932 προκάλεσε ζημίες σε μία σειρά νέων και μικρών τραπεζών. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, όπως και στην περίπτωση του 1983, τα προβλήματα των 

τραπεζών δεν προέκυψαν από την εμπλοκή τους στην διακράτηση ή την διαχείριση 

κρατικού χρέους, αλλά από τις δυσκολίες που ανέκυψαν στις δανειολήπτριες 

επιχειρήσεις. Αυτό, συνιστά μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη φύση των 

προβλημάτων των τραπεζών κατά την τρέχουσα κρίση.  

Έπειτα, ιδρύεται η τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποκτά και το εκδοτικό 

προνόμιο. Στην περίοδο αυτή, οι τραπεζικές αρχές, ωθούν τις τράπεζες σε μια σειρά 

συγχωνεύσεων , με αποτέλεσμα οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο τράπεζες να φτάσουν 

τον αριθμό τον 11, σε σύνολό 98 εισηγμένων εταιριών και κλάδων και η αθροιστική 

κεφαλαιοποίηση τους να έχει μια πτώση στο 34,2% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της 

αγοράς.  17 

 

                                                 
16 Πηγή: www.capital.gr 

 
17 Πηγή: www.capital.gr 
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Figure 1: Συμμετοχή των τραπεζών στην Συνολική Κεφαλαιοποίηση (Πηγή: www.capital.gr) 

 

Από το 1950 έως το 1990, το τραπεζικό σύστημα αναδιαρθρώθηκε και έχει 

αποκτήσει τα τραπεζικά ιδρύματα ,Εθνική τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική 

Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Λαϊκή Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Alpha Bank , 

Επαγγελματικής Πίστεως, Κτηματική Τράπεζα, Έλληνο-Αιγυπτιακή Τράπεζα. Την 

χαμηλότερη τιμή κεφαλαιοποίησης εκείνης της περιόδου έχουμε το 1956, στο 24,9% του 

συνόλου της κεφαλαιοποίησης της αγοράς με τον αριθμό των τραπεζών να είναι εννέα. Ο 

λόγος της πτώσης αυτής οφείλεται τόσο στην μεταπολεμική περίοδο που βρισκόταν η 

Ελλάδα, όσο και στην προσπάθεια ανάπτυξης και ώθησης του κλάδου της βιομηχανίας, 

γεγονός που φαίνεται και στις τιμές των βιομηχανικών μετοχών του Χρηματιστηρίου.  

Η αλλαγή στην κατάσταση του χρηματιστηρίου και η βελτίωση του έρχεται στα 

τέλη του 1967, όπου και η χρηματιστηριακή αγορά αυξάνει την δράση της. Οι πράξεις 

στις τραπεζικές μετοχές αυξάνονται και η τιμές των μετοχών παίρνουν ανοδική τάση. 

Στα τέλη του 1967, ο αριθμός των εισηγμένων  τραπεζών είναι δέκα και των εισηγμένων 

εταιριών 102, με ποσοστό συμμετοχής στην συνολική κεφαλαιοποίηση στο 51,4%.18 

                                                 
18 Πηγή: www.capital.gr 

http://www.capital.gr/
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Figure 2: Αριθμός Τραπεζικών Εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθήνας (Πηγή: www.capital.gr) 

 

Μετά το κραχ του 1987, στο χρηματιστήριο βρίσκονταν 14 τράπεζες και 117 

εταιρίες και η συμμετοχή των τραπεζών είχε υποχωρήσει στο 39,5%. Αντίθετα, την 

δεκαετία του 1990, η αύξηση των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο ήταν ραγδαία, 

οι εισηγμένες  εταιρίες στο χρηματιστήριο αυξάνονταν και ταυτόχρονα διεθνοποιήθηκε , 

με αποτέλεσμα πολύ επενδυτές από το εξωτερικό να προσελκύσουν τη ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά. Η δεκαετία του 1990 ήταν μια από της δεκαετίες όπου ο 

χρηματιστηριακός δείκτης πέτυχε τεράστια άνοδο, με αποκορύφωμα στα τέλη του 1999, 

ενός από τα έτη ρεκόρ του Xρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, οι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο τράπεζες ήταν 17. Από την μεριά των εισηγμένων εταιριών έφτασαν τον 

αριθμό των 294, με αποτέλεσμα η συμμετοχή των εισηγμένων τραπεζών υποχώρησε στο 

25,9% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Μετά την κορύφωση των τιμών των μετοχών, 

επήλθε μια πτώση των κερδών και μια σταδιακή μείωση. Κερδοφόρα, όμως ήταν και η 

περίοδος 2003 με 2007, όπου τα κέρδη των τραπεζών αυξήθηκαν εντυπωσιακά, κυρίως 

από δραστηριότητες οι οποίες δεν θεωρούνται παραδοσιακές για μια τράπεζα, αλλά και 

                                                                                                                                                 
 

http://www.capital.gr/
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από τις συμμετοχές των τραπεζών σε θυγατρικές στο εξωτερικό. Στα τέλη του 2007 και 

ενώ ο τραπεζικός δείκτης τιμών βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών, στο 

χρηματιστήριο βρίσκονταν 15 τραπεζικές εταιρίες, σε σύνολο 305 εισηγμένων εταιριών, 

καλύπτοντας το 41,4% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Ύστερα από εκείνη την στιγμή 

ξεκίνησε μια περίοδος κατάρρευσης για το χρηματιστήριο. Στα τέλη του 2012, οι 

τράπεζες που είχαν απομείνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ήταν 11, οι οποίες 

εμφάνιζαν τεράστιες ζημίες  λόγω της θέσης των ελληνικών ομολόγων. Η συμμετοχή 

των τραπεζών στην συνολική κεφαλαιοποίηση είχε φτάσει στο 11,4%, γεγονός που 

υποδηλώνει τεράστια πτώση των τιμών των τραπεζικών μετοχών. Το 2013 λόγω της 

κατάστασης των ελληνικών τραπεζών, οι τράπεζες ανακαιφαλαιοποιήθηκαν  και ο 

αριθμός τους πια είχε φτάσει στον αριθμό των 7 τραπεζών και η συμμετοχή των 

τραπεζών στην συνολική κεφαλαιοποίηση ανέβηκε στο 42,2%, γεγονός που οφείλεται 

στα κεφάλαια λόγω ανακεφαλαιοποίησης. Παρά τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις 

μεταξύ του 2009 και του 2013 και την απορρόφηση περισσοτέρων από 35 δις ευρώ σε 

νέα κεφάλαια, ύστερα από μερικούς κακούς χειρισμούς, εξαλείφθηκαν. 

Μετά την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων (capital controls) στις 28 Ιουνίου 

2015 παρέμεινε κλειστό επί πέντε εβδομάδες το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μετά 

την επαναλειτουργία του χρηματιστηρίου στις 3 Αυγούστου 2015 και τις πρώτες 

συνεδριάσεις, η συνολική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μειώθηκε κατά 51%, με 

αποτέλεσμα οι τραπεζικές μετοχές να αποτελούν το 21,7% της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου. 

Έτσι , στις 31 Δεκεμβρίου 1980 υπολογίστηκε ότι ο τραπεζικός δείκτης έφτασε 

στις 1.000 μονάδες ενώ τον Οκτώβριο του 2007 πέτυχε την υψηλότερη τιμή του στις 

76.800 μονάδες. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015 βρέθηκε στις 326,5 μονάδες, ποσό που 

αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο του διαστήματος των 35 χρόνων, ή 99,6 % κάτω από 

την υψηλότερη τιμή του 2007! 19 

 

 

                                                 
19 Πηγή: www.capital.gr 
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2.3 Τράπεζες που διαπραγματεύτηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών  

 

Το διάστημα μεταξύ του 1980 και του 2015, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

διαπραγματευτήκαν  συνολικά 45 τραπεζικές εταιρίες. Ο μεγαλύτερος αριθμός 

ταυτόχρονης διαπραγμάτευσης εμφανίστηκε το έτος 1929. Παρακάτω εμφανίζονται όλες 

οι μετοχές που διαπραγματεύτηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με βάση το έτος 

εισαγωγής τους μέχρι και το 2015.  
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Πίνακας 1: Τράπεζες που διαπραγματεύτηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Πηγή: 

www.capital.gr) 

 

 

 

 

 

 

http://www.capital.gr/
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2.4 Μετοχή (Share / Stock) 

 

Οι μετοχές είναι ουσιαστικά μερίδια ιδιοκτησίας σε μια επιχείρηση. Είναι απαιτήσεις 

πάνω στα στοιχεία ενεργητικού και εισοδήματος της, και προσφέρουν τη δυνατότητα όχι 

μόνον συμμετοχής του επενδυτικού κοινού στο κεφάλαιο της, αλλά και τη δυνατότητα 

στην επιχείρηση να αντλεί τα απαιτούμενα για επενδύσεις κεφάλαια. 20 

Οι μετοχές θεωρούνται μακροπρόθεσμα προϊόντα και ο λόγος είναι ότι η 

ημερομηνία λήξεως τους δεν είναι συγκεκριμένη, και γι’ αυτό περιοδικά οι κάθε 

επιχείρηση διανέμει κάποιο μέρος ή το σύνολο των κερδών τους (εφόσον υφίσταται) 

στους μετόχους υπό μορφή μερίσματος. Η απόδοση για τους μετόχους είναι ανάλογη με 

το ύψος του καθαρού εισοδήματος της κάθε επιχείρησης, επομένως όσο αυξάνεται το 

ύψος του καθαρού εισοδήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση για τους μετόχους.  

Το βασικό πλεονέκτημα των μετοχών είναι ότι οι κάτοχοι τους συμμετέχουν 

πλήρως στην αύξηση της κερδοφορίας ή του ενεργητικού της επιχείρησης, ενώ το 

βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης η επιχείρηση πρέπει να 

πληρώσει τους κατόχους των δανείων και των ομολόγων πριν από τους μετόχους. 21 

 

2.4.1 Κοινές και προνομιούχες μετοχές 

 

Μπορούμε να ταξινομήσουμε τις μετοχές αρχικά σε δύο κατηγορίες, των κοινών και των 

προνομιούχων μετοχών. Όσο αναφορά τις προνομιούχες μετοχές, οι απαιτήσεις και τα 

δικαιώματα τους προηγούνται από αυτά των κοινών μετοχών. Σε περίπτωση 

εκκαθάρισης οι προνομιούχες μετοχές έχουν προτεραιότητα έναντι των κοινών πάνω στα 

κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης από τα κέρδη κάθε χρήσης το προβλεπόμενο 

πρώτο μέρισμα διανέμεται πρώτα στις προνομιούχες μετοχές, χωρίς αυτό να αναιρεί το 

δικαίωμα είσπραξης πρόσθετου μερίσματος, και δικαιούνται σωρευτικό μέρισμα. 

                                                 
20 πηγή: Ευρετήριο Οικονομικών Όρων 

 
21 πηγή: Ευρετήριο Οικονομικών Όρων 
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Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι παρόλο που τα δικαιώματα των προνομιούχων 

μετοχών προηγούνται εκείνων των κοινών μετοχών, έπονται των δικαιωμάτων των 

ομολόγων, καθώς επίσης οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου, σε αντίθεση με τους κατόχους των κοινών μετοχών, που κατέχουν το δικαίωμα 

αυτό. 

Δικαιώματα κοινών μετοχών:  

 Κάθε μέτοχος δικαιούται συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση 

 Κάθε κοινή μετοχή έχει μια ψήφο 

 Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη 

 Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου 

 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου που 

κατέχει και οι δανειστές του δεν μπορούν να στραφούν εναντίον της εταιρίας 

 Όλες οι μετοχές έχουν την ίδια ονομαστική αξία22 

 

2.4.2 Ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές 

 

Μπορούμε να διακρίνουμε τις μετοχές και σε μια δεύτερη κατηγορία μετοχών, η 

διάκριση μεταξύ ονομαστικών και ανώνυμων μετοχών. Επομένως έχουμε, στις 

ονομαστικές μετοχές τα στοιχεία του μετόχου αναγράφονται πάνω στην μετοχή μαζί με 

τα στοιχεία της εταιρείας, ενώ στην περίπτωση των ανώνυμων μετοχών αναγράφονται 

μόνο τα στοιχεία της εταιρίας. Κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπως είναι οι 

τράπεζες, είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν ονομαστικές μετοχές. 23   

 

 

 

 
                                                 

22 πηγή: Ευρετήριο Οικονομικών Όρων 

 
23 πηγή: Ευρετήριο Οικονομικών Όρων 
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2.4.3 Είδη τιμών μετοχών  

 

 Ονομαστική Τιμή Μετοχής ή Ονομαστική Αξία Μετοχής: προκύπτει κατά την 

πρώτη έκδοση των μετοχών και υπολογίζεται διαιρώντας την αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με τον αριθμό των μετοχών που εξέδωσε αρχικά. 

 Λογιστική Τιμή Μετοχής ή Λογιστική Αξία Μετοχής: απεικονίζει την 

πραγματική αξία και προκύπτει διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρίας με 

τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. 

 Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής ή Τρέχουσα Αξία Μετοχής: η τιμή αυτή 

διαμορφώνεται καθημερινά με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.  

 Μερισματική Απόδοση: ο λόγος του μερίσματος ανά μετοχή προς την τρέχουσα 

τιμή .24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 πηγή: Ευρετήριο Οικονομικών Όρων 
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Κεφάλαιο Τρίτο: Εμπειρική Μελέτη  

 

3.1 Διαγραμματική Μελέτη δυο περιόδων: Πριν και μετά την κρίση  

 

Για την εκπόνηση των διαγραμμάτων και το ερευνητικό επίπεδο, συλλέχθησαν  οι τιμές 

κλεισίματος των μετοχών των τεσσάρων τραπεζών, δηλαδή Τράπεζα Eurobank Ergasias, 

Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank. Πηγή των τιμών είναι 

ο διαδικτυακό τόπο Capital.gr, με βάση τις ιστορικές τιμές. Με την βοήθεια του 

προγράμματος Microsoft Excel, καταχωρήθηκαν οι παρατηρήσεις σε  δύο περιόδους: 

Πρώτη περίοδος- Πριν την Κρίση(2000-2007) και Δεύτερη Περίοδος- Κατά την διάρκεια 

της κρίση(2007-έως σήμερα).  

    Πορεία των τιμών κλεισίματος μετοχών των τραπεζών πριν την κρίση στην 

Ελλάδα (Περίοδος 2000-2007).Περίοδος δειγματοληψίας ήταν το διάστημα 2000 ως 

2007.Το μέγεθος του δείγματος ήταν 1.747 παρατηρήσεις σε καθημερινή βάση.  

 

 



 43 

 

Figure 3: Πορεία τιμών Κλεισίματος Μετοχών τριών Τραπεζών περιόδου πριν την κρίση    ( 2000-

2007) 

 

Λόγω της μεγάλης διαφοράς των τιμών κλεισίματος των μετοχών των τριών 

τραπεζών, Εθνικής, Πειραιώς και Eurobank, η απεικόνιση της τράπεζας Alpha Bank 

παρατίθεται σε ξεχωριστό διάγραμμα:  
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Figure 4: Πορεία τιμών Κλεισίματος Μετοχών της Alpha Bank περιόδου πριν την κρίση   ( 2000-

2007) 

 

Παρατηρούμε από τα διαγράμματα  και από τις τιμές κλεισίματος γενικά αρκετά 

υψηλές τιμές. Μια πτώση την περίοδο 2001 έως τα μέσα του 2003, που κυρίως οφείλεται 

αρχικά στην τρομοκρατική επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου 2001 και στην αβεβαιότητα που 

υπήρχε σε διεθνές επίπεδο καθώς επίσης στην πετρελαϊκή κρίση και στο πόλεμο μεταξύ 

Ιράκ και  Η.Π.Α. Μετά τα μέσα του 2003, υπάρχει μία ραγδαία αύξηση των τιμών των 

μετοχών όλων των τραπεζών.  

Πορεία των τιμών κλεισίματος μετοχών των τραπεζών κατά την περίοδο της κρίση 

στην Ελλάδα (Περίοδος 2007-έως σήμερα)  

Περίοδος δειγματοληψίας ήταν το διάστημα 2007 έως σήμερα. Το μέγεθος του 

δείγματος ήταν 2.386 παρατηρήσεις σε καθημερινή βάση.  
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Figure 5: Πορεία τιμών Κλεισίματος Μετοχών τριών Τραπεζών περιόδου  κατά την διάρκεια της 

κρίση( 2007-έως σήμερα) 

 

Λόγω της μεγάλης διαφοράς των τιμών κλεισίματος των μετοχών των τριών 

τραπεζών, Εθνικής, Πειραιώς και Eurobank, η απεικόνιση της τράπεζας Alpha Bank 

παρατίθεται σε ξεχωριστό διάγραμμα: 
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Figure 6: Πορεία τιμών Κλεισίματος Μετοχών της Alpha Bank περιόδου κατά την διάρκεια της 

κρίση( 2007-έως σήμερα) 

 

3.2 Διαγραμματική Μελέτη: Η Περίοδος της Τραπεζικής Αργίας- 

Capital Controls 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπώσει και να δείξει κατά πόσο η επιβολή των 

περιορισμών κεφαλαίων στην ελληνική αγορά επηρέασε τις τιμές των μετοχών των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας. Συλλέχτηκαν στοιχεία από τις τιμές των 

μετοχών των τραπεζών από το διάστημα 3/1/2007 έως 12/9/2016. από το διάστημα 28 

Ιουνίου 2015 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2015, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι 

κλειστό. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν αφορούν τις τιμές των μετοχών των τραπεζών  

Alpha Bank, Eurobank,Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Ethniki Bank) και Τράπεζα 

Πειραιώς (Pireaus Bank).  

Αρχικά παρουσιάζονται πέντε διαγράμματα στα οποία αποτυπώνονται οι τιμές 

κλεισίματος των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας καθώς και 
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ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα. Το χρονικό διάστημα σύμφωνα με το οποίο 

αποτυπώνεται η πορεία των μετοχών είναι από 2/1/2015 έως 12/9/2016.  

Figure 7: Τιμές κλεισίματος Μετοχών Eurobank (2/1/2015-12/9/2016) 

 

Στο διάγραμμα 7, παρουσιάζεται η πορεία των τιμών κλεισίματος των μετοχών τις 

τράπεζας Eurobank κατά το χρονικό διάστημα 2/1/2015 έως 12/9/2016. Από το 

διάγραμμα παρατηρούμε μια σημαντική πτώση των τιμών των μετοχών κατά το 

διάστημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε μια ραγδαία πτώση της τιμής τις 

τάξεως του 29,7%  περίπου, την περίοδο της τραπεζικής αργίας. Αριθμητικά, 

παρουσιάζουμε τον πίνακα για τέσσερις ημέρες: 

 

Πίνακας 2: Πορεία των τιμών των μετοχών της τράπεζας Eurobank για τέσσερις ημέρες 

Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος 

26/6/2015 14,4 6,67% 13,6 14,9 13,1 479.512 6.749.680,60 

3/8/2015 10,1 -29,86% 10,1 10,1 10,1 62.842 634.705,72 

4/8/2015 7,1 -29,70% 7,1 7,1 7,1 314.052 2.229.769,63 

5/8/2015 5,2 -26,76% 6 6 5 1.380.125 7.575.637,64 
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2, μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών στης 3 Αυγούστου 2015, η πτώση της τιμής της μετοχής ήταν 29,86 %. 

Παρατηρούμε επίσης ότι ο τζίρος υποδεκαπλασιάστηκε. Η πτώση των τιμών 

συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες με ακόμα μεγαλύτερη πτώση της τιμής των 

μετοχών.  

 

Figure 8: Τιμές κλεισίματος Μετοχών Alpha Bank (2/1/2015-12/9/2016) 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 8, η πορεία των τιμών κλεισίματος των μετοχών της 

τράπεζας Alpha Bank είναι καθοδική. Συγκεκριμένα, την μεγαλύτερη πτώση 

παρατηρούμε μετά την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίου και την τραπεζική αργία.  

 

Πίνακας 3: Πορεία των τιμών των μετοχών της τράπεζας Alpha Bank για τέσσερις ημέρες 

Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος 

26/6/2015 16,1 12,98% 14 16,45 13,7 495.351 7.417.483,66 

3/8/2015 11,3 -29,81% 11,3 11,3 11,3 106.392 1.202.233,44 

4/8/2015 7,95 -29,65% 7,95 7,95 7,95 628.113 4.993.498,83 

5/8/2015 5,6 -29,56% 5,6 5,6 5,6 1.051.854 5.890.381,62 
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Παρατηρούμε μια τεράστια πτώση της τιμής μετά το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών του ποσοστού 29,81% και τεράστια πτώση του τζίρου της τράπεζας. Η 

πτώση συνεχίστηκε και τις υπόλοιπες ημέρες, με αποτέλεσμα να μειωθεί σχεδόν έντεκα 

μονάδες στις 5/8/2015.  

 

 

Figure 9: Τιμές κλεισίματος Μετοχών Εθνικής Τράπεζας (2/1/2015-12/9/2016) 

 

Στο διάγραμμα 9, παρουσιάζεται η πορεία των τιμών κλεισίματος των μετοχών της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  κατά το χρονικό διάστημα 2/1/2015 έως 12/9/2016. Από 

το διάγραμμα παρατηρούμε μια σημαντική πτώση των τιμών των μετοχών κατά το 

διάστημα αυτό. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη πτώση οφείλεται και σε αυτό το διάγραμμα 

στην ανακοίνωση της επιβολής περιορισμών κεφαλαίου και την τραπεζική αργία. Έτσι 

έχουμε:  
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Πίνακας 4: Πορεία των τιμών των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τέσσερις 

ημέρες 

Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος 

26/6/2015 17,93 5,28% 16,58 17,93 16,43 806.925 13.876.659,37 

3/8/2015 12,55 -30,01% 12,55 12,55 12,55 277.393 3.480.771,84 

4/8/2015 8,98 -28,45% 8,78 9,9 8,78 2.435.055 22.081.171,14 

5/8/2015 6,8 -24,28% 9,11 9,19 6,44 2.480.896 17.837.333,69 

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 4, μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών, η πτώση της τιμής της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  ήταν της 

τάξεως του 30%, καθώς και ο τζίρος της τράπεζας μειώθηκε κατά δέκα εκατομμύρια. Τις 

επόμενες δύο μέρες, η τιμή υπέστη περεταίρω μείωση με αποτέλεσμα στις 5/8/2015 να 

φτάσει 6,8 από 17,93, πριν την επιβολή των capital controls.  

 

 

Figure 10: Τιμές κλεισίματος Μετοχών Τράπεζας Πειραιώς (2/1/2015-12/9/2016) 

 

Μετά της επιβολή των περιορισμών κεφαλαίου, παρατηρούμε μια πτώση των 

τιμών της μετοχής και της τράπεζας Πειραιώς. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 10,η 
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ραγδαία πτώση έγινε μετά της τραπεζική αργία του Ιουλίου του 2015. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία έχουμε:  

 

Πίνακας 5: Πορεία των τιμών των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς για τέσσερις ημέρες 

Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος 

26/6/2015 40 5,82% 37 41,3 36,8 239.552 9.427.664,64 

3/8/2015 28 -30,00% 28 28 28 24.596 688.679,04 

4/8/2015 19,6 -30,00% 19,6 19,6 19,6 163.261 3.212.429,01 

5/8/2015 13,8 -29,59% 13,9 14,4 13,8 494.665 6.878.200,73 

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 5, μετά το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών, η πτώση της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς ήταν της τάξεως του 

30%, καθώς και ο τζίρος της τράπεζας μειώθηκε κατά εννέα εκατομμύρια. Τις επόμενες 

δύο μέρες, η τιμή υπέστη περεταίρω μείωση με αποτέλεσμα στις 5/8/2015 να φτάσει 13,8 

από 40, πριν την επιβολή των capital controls. 

 

 

Figure 11: Τιμές κλεισίματος Μετοχών των τεσσάρων τραπεζών (2/1/2015-12/9/2016) 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα 11, παρατηρούμε την καθοδική πορεία των τιμών των 

μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδος, μετά την επιβολή των 

περιορισμών κεφαλαίου και της τραπεζικής αργίας. Η πορεία των τιμών κλεισίματος των 

μετοχών είναι αναλογικά παρόμοια. Παρατηρούμε ότι, οι αυξομειώσεις των τιμών είναι 

παρόμοιες πριν την τραπεζική αργία, με εξαίρεση ίσως την τράπεζα Πειραιώς που 

αντιμετωπίζει μια μεγαλύτερη πτώση σε μια χρονική περίοδο. Μετά την επιβολή των 

capital controls, η μείωση είναι κατακόρυφη και μεγάλη αναλογικά για κάθε μετοχή. Οι 

διαφορές δεν φαίνονται τόσο καλά στο διάγραμμα λόγω των υψηλότερων τιμών της 

τράπεζας Πειραιώς. Στον πίνακα παρακάτω, παραθέττονται τα αριθμητικά δεδομένα των 

τιμών κλεισίματος των μετοχών των τραπεζών, για τέσσερις ημέρες, μια πριν την 

τραπεζική αργία και τριών μετά την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών.  

 

Πίνακας 6: Συγκεντρωτική πορεία τιμών κλεισίματος των μετοχών (26/9/2015-5/8/2015) 

Ημερομηνία 

Alpha Bank 

(1) 

Eurobank Bank 

(2) 

Ethniki Bank 

(3) 

Pireaus Bank 

(4) 

Γενικός 

Δείκτης 

26/6/2015 16,1 14,4 17,93 40 797,52 

3/8/2015 11,3 10,1 12,55 28 668,06 

4/8/2015 7,95 7,1 8,98 19,6 659,94 

5/8/2015 5,6 5,2 6,8 13,8 643,22 

 

Πίνακας 7: Ποσοστιαία μεταβολή των τιμών κλεισίματος 

Ημερομηνία Aplha Bank (1) Eurobank Bank (2) Ethniki Bank (3) Pireaus Bank (4) 

26/6/2015 12,98% 6,67% 5,28% 5,82% 

3/8/2015 -29,81% -29,86% -30,01% -30,00% 

4/8/2015 -29,65% -29,70% -28,45% -30,00% 

5/8/2015 -29,56% -26,76% -24,28% -29,59% 

 

Στον παραπάνω πίνακα, παρουσιάζεται ποσοστιαία η πτώση των τιμών των 

μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μετά την ανακοίνωση της τραπεζικής 

αργίας και την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα οι μειώσεις ήταν τεράστιες. Μετά από κάθε μείωση, ερχόταν την 
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επόμενη ημέρα μια ακόμη μείωση μετά το κλείσιμο της συνεδρίας του χρηματιστηρίου 

ανάλογη της προηγούμενης, με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι τιμές κλεισίματος.  
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Κεφάλαιο Τέταρτο: Κανονικότητα αποδόσεων μετοχών και 

αποδόσεις  

 

4.1 Έλεγχος κανονικότητας αποδόσεων των μετοχών 

 

Απόδοση Μετοχής:  

Η απόδοση μια μετοχής είναι ίση προς τη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της αρχικής και 

της τελικής περιουσίας του κατόχου.  

 

Όπου έχουμε:  

rt: απόδοση περιόδου 

Pt: τελική τιμή μετοχής  

Pt-1: αρχική τιμή μετοχής 

Dt: μέρισμα περιόδου 

 

Κανονική κατανομή:  

Η κανονική κατανομή αποτελεί ίσως την πιο σημαντική από τις συνεχείς θεωρητικές 

κατανομές. Οι κύριοι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η σπουδαιότητα είναι:  

 Στην πραγματικότητα πολλές τυχαίες μεταβλητές έχουν προσεγγιστικά κανονική 

κατανομή 

 Τρεις εξαιρετικά χρήσιμές κατανομές,  x2, t και F, στηρίζονται σε αυτήν καθώς 

και το κεντρικό οριακό θεώρημα  

Με την βοήθεια του προγράμματος e-view θα δείξουμε εάν οι τιμές κλεισίματος τις 

κάθε τράπεζας ακολουθούν κανονική κατανομή. 
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Το κυρίαρχο στοιχείο πολλών χρονολογικών σειρών αποδόσεων είναι η απόκλιση 

της κατανομής τους από την κανονικότητα. Αναλυτικότερα, η απόκλιση από την 

κανονικότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:  

 Αρνητική ή θετική ασυμμετρία 

 Παρουσία ακραίων τιμών που δεν είναι συμβατές με την κανονική 

κατανομή, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται λεπτοκύρτωση 

Τα φαινόμενα αυτά είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στις χρηματοοικονομικές σειρές. 

Η αντιμετώπιση και ο απαραίτητος έλεγχος είναι αναγκαίος για τη κανονικότητα. Ο 

έλεγχος αυτός γίνεται με την βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος e-view, και 

συγκεκριμένα με τον έλεγχο Jarque-Bera.  

Ο έλεγχος Jarque-Bera υπολογίζει την ασυμμετρία και την κύρτωση με βάση τα 

στοιχεία του δείγματος και στην συνέχεια τα συγκρίνει με τις θεωρητικές τιμές για την 

κανονική κατανομή που είναι μηδέν αφού στην κανονική κατανομή δεν έχουμε 

ασυμμετρία και κύρτωση.  

 

Επομένως, ορίζουμε τις δύο υποθέσεις για την κανονικότητα.  

Η0: Κατανέμονται κανονικά 

Η1: Δεν κατανέμονται κανονικά 

Εάν η ποσότητα Jarque-Bera > x2 τότε απορρίπτω την Ho 

 

Περίοδος Πρώτη: Πριν την οικονομική κρίση  

 

Θα ελέγχουμε με την βοήθεια του ελέγχου Jarque-Bera για όλες τις συστημικές τράπεζες, 

για την περίοδο από το 3/1/2000 έως 29/12/2006. Οι παρατηρήσεις είναι ημερήσιες για 

όλες τις τράπεζες και αποτελούν τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών. Στον υπολογισμό των αποδόσεων των μετοχών θεωρήθηκε ότι 

δεν υπήρχε μέρισμα προς τους μετόχους. 

 

 

 

 



 56 

Τράπεζα Πειραιώς  

 

Figure 12: Histogram and stat για την Τράπεζα Πειραιώς 

 

Όπως παρατήσουμε από το διάγραμμα παραπάνω, η ποσότητα Jarque-Bera= 

1218,168 και η πιθανότητα να λάβουμε μια μεγαλύτερη τιμή είναι πρακτικά αδύνατη, 

καθώς το Prob=0.000, τότε η τιμή της στατιστικής είναι ήδη πολύ μεγάλη και αυτό 

συνεπάγεται ότι η κατανομή δεν είναι κανονική. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η 

κατανομή της μετοχής την περίοδο πριν την οικονομική κρίση δεν είναι κανονική.  

 

Τράπεζα Alpha Bank  

 

Figure 13: Histogram and stat για την Τράπεζα Alpha Bank 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 13, η ποσότητα  Jarque-Bera ισούται με 734,0543. Η 

πιθανότητα να υπάρξει μια μεγαλύτερη τιμή είναι αδύνατον να συμβεί, καθώς το 

Prob=0.000, με αποτέλεσμα η τιμή της στατιστικής να είναι πολύ μεγάλη και η κατανομή 
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να μην είναι κανονική. Συμπερασματικά, η κατανομή της μετοχής της τράπεζας Alpha 

Bank την περίοδο αυτή δεν είναι κανονική.  

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  

 

Figure 14: Histogram and stat για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Η ποσότητα Jarque-Bera ισούται με 567,9504 και το Prob ισούται με 0.000, η 

πιθανότητα να πάρουμε μεγαλύτερη τιμή είναι σχεδόν αδύνατη, με αποτέλεσμα η 

στατιστική να είναι ήδη πολύ μεγάλη και να μην ακολουθείται κανονική κατανομή. 

Επομένως, οι αποδόσεις των τιμών της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανομή.  

 

Τράπεζα Eurobank Εργασίας  

 

Figure 15: Histogram and stat για την Τράπεζα Eurobank Εργασίας 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα, παρατηρούμε ότι η ποσότητα Jarque-Bera ισούται με 

443,5527. Η πιθανότητα Prob=0.000, επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει τιμή 

μεγαλύτερη, καθώς η στατιστική είναι ήδη αρκετά μεγαλύτερη. Συμπερασματικά, οι 

αποδόσεις των τιμών της μετοχής της τράπεζας Eurobank Εργασία, δεν κατανέμονται 

κανονικά.  

 

Περίοδος Δεύτερη: Μετά την Οικονομική κρίση  

 

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε τον έλεγχο Jarque-Bera για όλες τις συστημικές 

τράπεζες. Οι παρατηρήσεις είναι ημερήσιες για όλες τις τράπεζες και αποτελούν τις τιμές 

κλεισίματος των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, επομένως το διάστημα 

είναι από 1/03/2007 έως 9/12/2016. Στον υπολογισμό των αποδόσεων των μετοχών 

θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε μέρισμα προς τους μετόχους.  

 

Τράπεζα Πειραιώς  

 

 

Figure 16: Histogram and stat για την Τράπεζα Πειραιώς 

 

Όπως παρατήσουμε από το διάγραμμα παραπάνω, η ποσότητα Jarque-Bera= 

84720.85 και η πιθανότητα να λάβουμε μια μεγαλύτερη τιμή είναι πρακτικά αδύνατη, 

καθώς το Prob=0.000, τότε η τιμή της στατιστικής είναι ήδη πολύ μεγάλη και αυτό 

συνεπάγεται ότι η κατανομή δεν είναι κανονική. Διαγραμματικά βέβαια, φαίνεται ότι η 

κατανομή δεν γινόταν να είναι κανονική καθώς  δεν απεικονίζεται μια καμπάνα 
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κατανομή. Επομένως, οι αποδόσεις των τιμών κλεισίματος της μετοχής της τράπεζας 

Πειραιώς δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

  

Τράπεζα Alpha Bank  

 

Figure 17: Histogram and stat για την Alpha Bank 
 

Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα παραπάνω, ποσότητας Jarque-Bera=165645.7. 

Η πιθανότητα να λάβουμε μια τιμή μεγαλύτερη είναι αδύνατη, καθώς το Prob=0.000, 

επομένως η τιμή της στατιστικής είναι ήδη πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα η κατανομή 

να μην είναι κανονική κατανομή. Συμπερασματικά, οι αποδόσεις των τιμές κλεισίματος  

της μετοχής της τράπεζας Alpha Bank, δεν κατανέμονται κανονικά.  

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  

 

Figure 18: Histogram and stat για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα, η ποσότητα Jarque-Bera=141185.6 και η πιθανότητα 

να λάβουμε μια μεγαλύτερη τιμή είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς το Prob=0.000, τότε η 

τιμή της στατιστικής είναι ήδη πολύ μεγάλη και αυτό συνεπάγεται ότι η κατανομή δεν 

είναι κανονική. Επομένως, οι αποδόσεις των τιμών κλεισίματος της μετοχής της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος δεν ακολουθούν κανονική κατανομή.  

 

Τράπεζα Eurobank Εργασίας  

 

Figure 19: Histogram and stat για την Τράπεζα Eurobank Εργασίας 

 

Η ποσότητα Jarque-Bera ισούται με 59118.87 και το Prob ισούται με 0.000, η 

πιθανότητα να πάρουμε μεγαλύτερη τιμή είναι σχεδόν αδύνατη, με αποτέλεσμα η 

στατιστική να είναι ήδη πολύ μεγάλη και να μην ακολουθείται κανονική κατανομή. Εν 

κατακλείδι, ούτε οι αποδόσεις των τιμών κλεισίματος της μετοχής της τράπεζας 

Eurobank Εργασίας ακολουθούν κανονική κατανομή.  

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι την πρώτη περίοδο (πριν την κρίση), μπορεί οι 

αποδόσεις των τιμών κλεισίματος και των τεσσάρων τραπεζών να μην κατανέμονται 

κανονικά, όπως και στην δεύτερη περίοδο (μετά την κρίση), όμως στην πρώτη περίοδο 

όπως φαίνονται από τα διαγράμματα η κατανομή μοιάζει έστω σε μια καμπάνα 

κατανομή. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδόσεις δεν είναι τόσο ακραίες, ενώ στην περίπτωση 

της περιόδου μετά την κρίση, οι αποδόσεις παίρνουν ακραίες τιμές με αποτελέσματα που 

απεικονίζονται στα διαγράμματα.  
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4.2 Υπολογισμός της μέσης και ετήσιας απόδοσης των μετοχών  

 

Με την βοήθεια του υπολογιστικού φίλου Microsoft Excel, υπολογίζουμε την συνολική 

απόδοση της περιόδου για κάθε μετοχή των τραπεζών και την μέση ετήσια απόδοση της 

περιόδου για κάθε μετοχή επίσης. Υποθέτουμε ότι τα έτη είναι Κ=έτη, επομένως 

θεωρούμε όλο το δείγμα ως υπολογίσιμο στα αποτελέσματα και με την βοήθεια των 

τύπων:  

 Συνολική απόδοση της περιόδου για την μετοχή=(Τελευταία τιμή της 

περιόδου/Πρώτη τιμή της περιόδου)-1 

 Μέση ετήσια απόδοση της περιόδου = [(1+Συνολική απόδοση 

περιόδου)^(1/Κ)]-1 , όπου Κ=Χρόνια  

 

4.2.1 Υπολογισμός της μέσης και ετήσια απόδοσης πριν την κρίση 

 

Επομένως, με την βοήθεια του τυπολογίου και του Microsoft Excel, έχουμε:  

Για κ=7 έχουμε:  

 
Πίνακας 8: Μέση ετήσια απόδοση περιόδου των μετοχών των τραπεζών (πριν την κρίση) 

 Μέση ετήσια απόδοση περιόδου 

Alpha Bank -0,86322 

Eurobank Bank -1.14306 

Ethniki Bank -0.85538 

Pireaus Bank -1.17835 

 
Πίνακας 9: Συνολική απόδοση περιόδου των μετοχών των τραπεζών (πριν την κρίση) 

 
 Συνολική απόδοση περιόδου 

Alpha Bank -0,24738 

Eurobank Bank -1,75746 

Ethniki Bank -0,24137 

Pireaus Bank -1,7817 
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4.2.2 Υπολογισμός της μέσης και ετήσια περιόδου μετά την κρίση 

 

Επομένως, με την βοήθεια του τυπολογίου και του Microsoft Excel, έχουμε:  

Κ=9 

 
Πίνακας 10: Μέση ετήσια απόδοση περιόδου των μετοχών των τραπεζών (μετά την κρίση) 

 
 Μέση ετήσια απόδοση περιόδου 

Alpha Bank  -1,237225841 

Eurobank Bank 11,02391785 

Ethniki Bank  -5,525800526 

Pireaus Bank -26,95516631 

 
Πίνακας 11: Συνολική απόδοση περιόδου των μετοχών των τραπεζών (μετά την κρίση) 

 

  Συνολική απόδοση περιόδου 

Alpha Bank  -1,852262844 

Eurobank Bank 0,318272253 

Ethniki Bank  -2,182646757 

Pireaus Bank -2,435938962 

 

Συγκρίνοντας τις αποδόσεις πριν και μετά την κρίση, παρατηρούμε ότι πριν την 

κρίση οι αποδόσεις μπορεί να ήταν είτε αρνητικές είτε θετικές , όμως η μεταβολή του ς 

δεν ήταν ακραία. Κυμαίνονταν σε ένα εύρος -1 έως +1,5, σε αντίθεση με το εύρος στην 

περίοδο μετά την κρίση μέχρι σήμερα, όπου το εύρος αυτό είναι πολλαπλάσιο, 

συγκεκριμένα έχουμε -27 έως +11. 
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Κεφάλαιο Πέμπτο: Εφαρμογή Πάνελ Δεδομένων (Panel Data) 

 

5.1 Εισαγωγή 

 
Για την εκπόνηση της έρευνας συλλέχτηκαν δεδομένα από την επίσημη ιστοσελίδα της 

Ναυτεμπορικής (www.naftemporiki.gr) και του Capital (www.capital.gr). Συγκεκριμένα, 

επιλέχτηκαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και Τράπεζα Eurobank Εργασίας. Από τα ιστορικά 

δεδομένα των μετοχών, επιλέχτηκαν οι ημερήσιες παρατηρήσεις για τις τιμές 

κλεισίματος, την μεταβολή της τιμής κλεισίματος, το άνοιγμα, την υψηλότερη τιμή, την 

χαμηλότερη τιμή, τον όγκο και τον τζίρο. Η επιλογή των στοιχείων έγινε από τις 

02/01/2007 έως 12/09/2016 για όλες τις μετοχές, για όλες τις τράπεζες του δείγματος που 

μελετάμε.  

Όλα τα δεδομένα κατηγοριοποιηθήκαν με βάση την τράπεζα που υπάγονταν σε 

φύλλα εργασία του υπολογιστικού προγράμματος της Microsoft, Microsoft excel. Με την 

κατηγοριοποίηση αυτή των τραπεζών μπορούμε για κάθε χρονική στιγμή να 

ανατρέξουμε στα δεδομένα για να ελέγχουμε την εξέλιξη. Για την διευκόλυνση της 

εργασία θα ορίσουμε στην κάθε τράπεζα ένα αριθμό από το 1 έως το 4. Έτσι έχουμε: 

 

Πίνακας 12: Αρίθμηση τραπεζικών ιδρυμάτων για τα Panel Data 

Τραπεζικά 
Ιδρύματα Αρίθμηση 

Alpha Bank  1 

Eurobank Bank  2 

Ethniki Bank  3 

Pireaus Bank  4 

 

Για να περάσουμε τα δεδομένα στο e-views, χρησιμοποιούμε το υπολογιστικό 

πρόγραμμα της Microsoft Excel, και τοποθετούμε τα δεδομένα ως εξής: έχουμε τέσσερις 

στήλες. Η πρώτη στήλη αφορά τις τράπεζες, η δεύτερη στήλη τις ημερομηνίες, η τρίτη 

στήλη τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των τραπεζών και η τελευταία στήλη είναι μια 

ψευδομεταβλητή. Στην στήλη με τις τράπεζες, οι τράπεζες καταγράφονται με τον αριθμό 

που έχουν δηλωθεί παραπάνω και ταξινομούνται ανάλογα με την ημερομηνία τους σε 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.capital.gr/
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αύξουσα σειρά. Ομοίως, με την σειρά καταγράφεται η επόμενη τράπεζα κάτω από την 

τελευταία τιμή της προηγούμενης τράπεζας, καθώς επίσης την έναρξη της ημερομηνίας 

από την πρώτη ημέρα των υπό μελέτη δεδομένων και αντίστοιχα τις τιμές κλεισίματος 

της κάθε ημέρας. Παρομοίως, γίνεται η διαδικασία και με τις άλλες δύο τράπεζες. 

Από την στιγμή που έχουν καταγραφεί τα δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο του 

Microsoft Excel, μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στο πρόγραμμα e-views.  

 

5.2 Εφαρμογή Panel Data σε ολόκληρο το δείγμα  

 

Θα οριοθετήσουμε το δείγμα μας σε δυο περιόδους, πριν την επιβολή των περιορισμών 

κεφαλαίων, δηλαδή το διάστημα 01/02/2007 έως 26/06/2015 και η δεύτερη περίοδος από 

την στιγμή που επαναλειτούργησε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έως σήμερα, 

συγκεκριμένα από 03/08/2015 έως 12/09/2016.  

Για να παρουσιάσουμε και να δείξουμε κατά πόσο και εάν επηρέασε η επιβολή των 

περιορισμών κεφαλαίων στην μεταβολή των τιμών κλεισίματος των τιμών των μετοχών 

των τραπεζών, θα χρησιμοποιήσουμε μια ψευδομεταβλητή D01. Συγκεκριμένα, 

θεωρούμε την ημερομηνία 03/08/2015 ως εκείνη την στιγμή όπου αλλάζει η περίοδος και 

επιβάλλονται στο υπόδειγμα τα capital controls. Με την βοήθεια την ψευδομεταβλητή θα 

μπορέσουμε να εξηγήσουμε εάν η επιβολή των capital controls , επηρέασε την μεταβολή 

των τιμών των μετοχών ή όχι.  Έτσι, η ψευδομεταβλητή παίρνει δύο τιμές:  

 

D01= 0, την περίοδο πριν την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων 

D01=1, την περίοδο μετά την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων 

 

Με τη βοήθεια του προγράμματος e-views, τρέχουμε την παλινδρόμηση της 

εξίσωσης με την ψευδομεταβλητή. Πρέπει να εξηγήσουμε εάν η μεταβλητή είναι 

στατιστικά σημαντική ώστε όντως να επηρεάσει την μεταβλητή και να δούμε το 

πρόσημο, με σκοπό να μας δείξει προς τα πια μεριά επηρεάζεται η μεταβλητή, θετικά ή 

αρνητικά.  
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Y1=α1+D01 (5.1) όπου,  

 Y1: οι τιμές των μετοχών (price) 

 α1: σταθερά  

 D01: ψευδομεταβλητή  

 

Πίνακας 13: Παλινδρόμηση με ψευδομεταβλητή στο πρόγραμμα e-views σε όλο το δείγμα  

 

 

Ορίζουμε ως επίπεδο σημαντικότητας το 0,05 ή 5%. Για να ορίσουμε αν ο 

συντελεστής D01, είναι στατιστικά σημαντικός, τότε η τιμή του Prob. πρέπει να είναι 

μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας που έχουμε χρησιμοποιήσει. Όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 13, το Prob της ψευδομεταβλητής είναι 0.000<0.05, οπότε η μεταβλητή 

είναι στατιστικά σημαντική.  

Επίσης μπορούμε να εκτιμήσουμε εάν η μεταβλητή μας είναι στατιστικά 

σημαντική με την βοήθεια του κανόνα: η εκτίμηση ενός συντελεστή είναι στατιστικά 

σημαντική, εάν το t-statistic είναι εκτός των ορίων +2 και -2. Ο κανόνας αυτός έχει 

πρακτική εφαρμογή στην περίπτωση 40 παρατηρήσεων και πάνω, όπως εδώ που οι 

παρατηρήσεις είναι 9.548.  

Coeffient/ Std Error = t-statistic =-17.59524 <-2, οπότε η ψευδομεταβλητή είναι 

στατιστικά σημαντική.  
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Τέλος, μπορούμε να συγκρίνουμε το Prob(F-statistic)=0.0000<0.05 του επιπέδου 

σημαντικότητας που ορίσαμε, επομένως το υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικό και 

αξιόπιστο.  

 

5.3 Εφαρμογή Panel Data για το ημερολογιακό έτος 2015 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα χωρίσουμε το δείγμα μας σε ένα ημερολογιακό έτος, 

02/01/2015 έως 31/12/2015. Η τραπεζική αργία και το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών, ημερολογιακά ανήκουν σε αυτό το έτος. Ο διαχωρισμός και η μελέτη 

τμηματικά σε ένα έτος θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην στοχευμένη μελέτη της 

επιβολής των περιορισμών κεφαλαίων. Επίσης, στην διάρκεια ενός έτους οι 

διακυμάνσεις των τιμών είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με περισσότερα έτη. 

Συμπερασματικά, η μελέτη θα βοηθήσει να αποτυπωθεί καλύτερα ο παράγοντας της 

επιβολής των Capital Controls.   

Και σε αυτήν την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμηση μια 

ψευδομεταβλητή D2, η οποία θα έχεις τις εξής δυο τιμές: 

 

D02= 0, την περίοδο πριν την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων 

D02=1, την περίοδο μετά την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων 

 

Με την χρήση του προγράμματος e-view, κάνουμε την παλινδρόμηση με την 

βοήθεια της ψευδομεταβλητής.  Πρέπει να αποδείξουμε αν είναι στατιστικά σημαντικό 

το υπόδειγμα ή όχι , ώστε να παρουσιαστεί  ότι η επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων 

επηρεάζει ή όχι τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των τραπεζών.  
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Y2=α2+D02 (5.2) όπου,  

 Y2: οι τιμές των μετοχών (price) 

 α2: σταθερά  

 D02: ψευδομεταβλητή  

 

Πίνακας 14: Παλινδρόμηση με ψευδομεταβλητή στο πρόγραμμα e-views για το ημερολογιακό έτος 

2015 

 

 

 

Ορίζουμε επίπεδο σημαντικότητας και σε αυτήν την εφαρμογή το 0,05 ή 5%. Για 

να δείξουμε εάν η ψευδομεταβλητή D02 είναι στατιστικά σημαντική ή όχι, πρέπει να 

ελέγχουμε την Prob στην ψευδομεταβλητή D02. Σύμφωνα με την θεωρία, εάν το Prob 

είναι μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας (Prob<0,05), το υπόδειγμα είναι 

στατιστικά σημαντικό και ουσιαστικό. Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 14 , το Prob 

της ψευδομεταβλητής είναι 0,000< 0,05 του επιπέδου σημαντικότητας, οπότε το 

υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικό, και η επιβολή των περιορισμών κεφαλαίου 

επηρέασε τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των τεσσάρων τραπεζών. Το πρόσημο της 

επιβολής είναι αρνητικό, επομένως η επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων οδήγησε τις 

τιμές κλεισίματος των μετοχών σε αρνητικές μεταβολές και συνεχείς μειώσεις.  
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Επιπρόσθετα, για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την παραπάνω διαπίστωση θα 

χρησιμοποιήσουμε το t-statistic. Σύμφωνα με την θεωρία, η εκτίμηση ενός συντελεστή 

είναι στατιστικά σημαντική, εάν το t-statistic είναι εκτός των ορίων +2 και -2. Σύμφωνα 

με τον πίνακα 14 , έχουμε: 

Coeffient/ Std Error = t-statistic =-21.25021 <-2, οπότε η ψευδομεταβλητή είναι 

στατιστικά σημαντική και κατ’ επέκταση και το υπόδειγμα είναι αξιόπιστο και 

στατιστικά σημαντικό.  

Εν κατακλείδι, μπορούμε να ελέγξουμε εάν είναι στατιστικά σημαντικό το 

υπόδειγμα ή όχι με την βοήθεια του Prob(F-statistic). Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 

14, το Prob(F-statistic)=0.000<0.05, δηλαδή το επίπεδο σημαντικότητας που έχουμε 

επιλέξει. Άρα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικό 

και αξιόπιστο.  

 

5.4 Συμπεράσματα  

 

Αρχικά, όπως φαίνεται και αριθμητικά και διαγραμματικά στο κεφάλαιο 3, η επιβολή και 

μόνο των περιορισμών κεφαλαίων (capital controls), επηρέασε τις τιμές των μετοχών 

κλεισίματος των τραπεζών. Συγκεκριμένα, την επόμενη και όλας ημέρα από το άνοιγμα 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, οι τιμές κλεισίματος όλων των τραπεζών 

μειώθηκαν δραστικά. (Πίνακας 6: Συγκεντρωτική πορεία τιμών κλεισίματος των 

μετοχών (26/9/2015-5/8/2015) και Πίνακας 7: Ποσοστιαία μεταβολή των τιμών 

κλεισίματος, Κεφάλαιο 3). Η μεταβολή των τιμών κλεισίματος από μέρα σε μέρα ήταν 

τουλάχιστον 30% στις πρώτες μέρες, με συνεχείς αρνητικά πρόσημα. Οι γραφικές 

παραστάσεις και τα αριθμητικά δεδομένα αποδεικνύουν την ουσιαστική και πραγματική 

επίπτωση που είχε η επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα. 

Σύμφωνα με τα υποδείγματα του κεφαλαίου  αυτού και με την βοήθεια του 

προγράμματος e-views μπορούμε να πούμε ότι η επιβολή των περιορισμών κεφαλαίου 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά την τραπεζική αργία, οδήγησε σε μεταβολή των 

τιμών κλεισίματος των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας και 
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βέβαια η επιβολή προκάλεσε αρνητική μεταβολή των τιμών καθώς το πρόσημο και στις 

δυο παλινδρομήσεις ήταν αρνητικό.  

Επομένως, η αρνητική μεταβολή των τιμών κλεισίματος των τεσσάρων μετοχών 

μπορεί να επηρεάστηκε σίγουρα από την κατάσταση των τραπεζικών ιδρυμάτων στον 

Ελλαδικό χώρο, όμως η τραπεζική αργία, η επιβολή των περιορισμών κεφαλαίου και 

κατ’ επέκταση το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών είναι η κύρια αιτία της 

πτώσης των τιμών και της ύφεσης του βιώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Συμπερασματικά, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας μπορούμε να δηλώσουμε ότι 

η επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων σε μια κατάσταση όπου το ελληνικό κράτος 

βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, προκάλεσε αρχικά πανικό στον καταθετικό κοινό, 

πρωτοφανείς συνθήκες σε τράπεζες και μηχανήματα ανάληψης μετρητών και σε μαζική 

φυγή κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα στον βαθμό του κοινωνικού κράτους είναι να 

δημιουργηθούν φαινόμενα πρωτοφανή, ενώ στο κομμάτι του οικονομικού προκάλεσε 

τεράστια οικονομικές δυσκολίες και δυσπραγίες.  
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