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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ολοένα και αυξανόμενη τάση των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο τόσο 

παγκοσμίως όσο και στην εγχώρια ελληνική αγορά, σίγουρα αποτελεί πρόκληση και εγείρει 

πολλά και ποικίλα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η τάση αυτή είναι δικαιολογημένη. Η 

πρόσφατη εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς αποτέλεσε ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός που επηρέασε τόσο την ίδια την Τράπεζα Πειραιώς όσο και γενικότερα το 

τραπεζικό ελληνικό σύστημα. 

Στην παρούσα εργασία, σε πρώτο στάδιο, γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία των εξαγορών 

και συγχωνεύσεων παραθέτοντας τα κίνητρα, τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. Έπειτα, εξετάζουμε τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει 

σχετικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις βάση διάφορων ερευνών, μελετών και άρθρων σε 

παγκόσμιο επίπεδο αναλύοντας τις εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά γεωγραφική περιοχή 

(ΗΠΑ, Ευρώπη). 

Στην συνέχεια, μετά την παρουσίαση του σχετικού με την χρηματοοικονομική ανάλυση 

τραπεζών θεωρητικού υποβάθρου παραθέτουμε την μελέτη περίπτωσης της εξαγοράς της 

Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς. Πραγματοποιείται μια λεπτομερής και εις 

βάθος αξιολόγηση, με χρήση αριθμοδεικτών, της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς πριν και μετά 

την εξαγορά, με την περίοδο της ανάλυσής μας να καλύπτει το διάστημα 2009 – 2015. 

Έπειτα, προβαίνουμε σε μια συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών ελληνικών 

τραπεζών έτσι ώστε να διαπιστώσουμε την χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς 

και έναντι των άλλων μεγάλων ελληνικών τραπεζών.  

Τέλος, ύστερα από την διενέργεια προβλέψεων για τα επόμενα έτη και μέχρι το 2020 για τα 

βασικά μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς καταλήγουμε στα σημαντικά συμπεράσματα της 

ολοκληρωμένης ανάλυσης που πραγματοποιήσαμε.
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα  διπλωματική εργασία διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών στη Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι 

λόγοι επιλογής της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι πολλοί και ποικίλοι. Πρωτίστως η 

σπουδαιότητα που ενέχει ο τραπεζικός κλάδος στο σύνολο της οικονομίας, τον καθιστά ως 

πρωτεύον πεδίο της επιστημονικής έρευνας. Σαν πεδίο έρευνας παραμένει πάντα επίκαιρος 

ως κλάδος μελέτης και ανάλυσης ποικίλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και 

αριθμοδεικτών.  

Πέραν τούτου η απόπειρα ανάλυσης και διεξαγωγής συμπερασμάτων και προβλέψεων που θα 

πραγματοποιηθεί στα ελληνικά δεδομένα και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ειδικότερα 

μέσω της μελέτης περίπτωσης της συγχώνευσης της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα 

Πειραιώς, όπως επίσης και οι λοιπές εξαγορές των Τραπεζών Γενικής, Κύπρου  και  

Millenium αντίστοιχα καθιστά την έρευνα ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, σύγχρονη και προσιτή 

για διεξαγωγή εύλογων συμπερασμάτων και περαιτέρω μελέτη. Για όλους αυτούς τους 

λόγους λοιπόν επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Η πρωτοτυπία της πέραν 

των άλλων έγκειται στο σύγχρονο του θέματος και στην συνεισφορά της στην ανάλυση και 

αξιολόγηση της εξαγοράς της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς από 

χρηματοοικονομικής πλευράς. 

Ειδικότερα, η παρούσα εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να παρουσιάσει την 

χρηματοοικονομική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς από την σκοπιά της εξαγοράς στην 

οποία προέβει το 2012 με την απόκτηση της Αγροτικής Τράπεζας. Το εγχείρημα αυτό, το 

οποίο παράλληλα αποτελεί μια τεράστια στρατηγική κίνηση στον τραπεζικό ελληνικό τομέα, 

αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημείο αναφοράς για την Τράπεζα Πειραιώς αφού το μέγεθός της 

αυξήθηκε σημαντικά μέσω της εξαγοράς. Παρά το γεγονός ότι μια εξαγορά αυτή κάθε αυτή 

αποτελεί σημαντική παράμετρο στην μελλοντική αξιολόγηση μιας επιχείρησης και στην 

περίπτωση που εξετάζουμε, ενός τραπεζικού ιδρύματος, εξίσου σημαντική παράμετρος και 

σημείο αναφοράς για την χρηματοοικονομική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί 

το μέγεθος, η ιστορία και η μορφή της Αγροτικής Τράπεζας την οποία εξαγόρασε. Προφανώς 

το μέγεθος και η σημαντικότητα της Αγροτικής Τράπεζας αλλά και η συμβολή της στον 
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ελληνικό τραπεζικό τομέα επί πολλών ετών σίγουρα εγείρει εύλογα ερωτήματα για το πώς θα 

επηρεάσει το ίδρυμα με το οποία συγχωνεύεται. Αυτό λοιπόν το ερώτημα καλείται να δοθεί 

μέσω της εμπεριστατωμένης ανάλυσης που επιχειρούμε στην συγκεκριμένη εργασία.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης στα οποία καταλήγει η παρούσα διπλωματική, παρότι 

βασίζονται στην μελέτη της εξαγοράς μιας μεμονωμένης περίπτωσης, μπορούν να 

αποτελέσουν ένα δείγμα γενικότερης αξιολόγησης την χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας 

επιχείρησης ή μιας τράπεζας με μια άλλη καταδεικνύοντας το αν σε γενικές γραμμές η 

εξαγορά ωφέλησε ή όχι το ίδρυμα που την επιχείρησε τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε 

μακροπρόθεσμη βάση.  Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε και έναν 

σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην προσπάθειά μας να εξάγουμε ένα γενικό 

συμπέρασμα και δεν είναι άλλος από την οικονομική κρίση και χρηματοοικονομική 

ανισορροπίας που χαρακτηρίζει τα τελευταία έτη την οικονομία της Ελλάδας άλλα και του 

ευρύτερου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χώρου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει κατά την ερμηνεία 

των συμπερασμάτων να λαμβάνουμε υπόψη και αυτόν τον σημαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα.   

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερις θεματικές ενότητες - 

κεφάλαια. Το Α΄ μέρος και το Κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή στην οποία εξηγούνται οι λόγοι 

επιλογής του θέματος και η διάρθωση της εργασίας. Το Β’ μέρος και το Κεφάλαιο 2 

αναφέρεται σε ένα θεωρητικό κομμάτι και συγκεκριμένα στην κυρίως επιστημονική 

επισκόπηση, στις εν γένει δηλαδή εξαγορές και συγχωνεύσεις και δη στον τραπεζικό κλάδο 

όπου αναλύονται οι διαφορετικές επιδράσεις των ενοποιήσεων στην αγορά των Η.Π.Α. και 

της Ε.Ε., η μακροχρόνια βιωσιμότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν προβεί σε 

ενοποιήσεις, οι πιέσεις στους πιστωτικούς όρους, στα χορηγούμενα επιτόκια, στα ασφάλιστρα 

καταθέσεων και στα πριμ καταθετικών λογαριασμών, η εξάρτηση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων από τα διάφορα είδη τραπεζών, η επίδραση τοπικών περιοριστικών αρχών και 

αντιμονοπωλιακών συνθηκών στης τελική έκβαση μιας εξαγοράς και συγχώνευσης, καθώς 

και άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Επιπλέον αναλύονται τα ανωτέρω χαρακτηριστικά στα 

ελληνικά δεδομένα, πραγματοποιώντας μια συγκριτική ανάλυση στοιχείων κατά τα τελευταία 

20 έτη. Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο 

που σχετίζεται με την χρηματοοικονομική ανάλυση τραπεζών, όπου συγκεκριμένα 

αναφέρεται η μεθοδολογία πάνω στην οποία θα στηριχτεί η ανάλυση στην μελέτη 

περίπτωσης. 

  



 

3 

Για την πλέον εμπεριστατωμένη και πραγματιστική ανάλυση παρατίθεται, στο Γ’ μέρος και 

στο Κεφάλαιο 4 ως μελέτη περίπτωση η συγχώνευσης της Αγροτικής Τράπεζας από την 

Τράπεζα Πειραιώς τον  Ιούλιο του 2012. Για την παρούσα συγχώνευση αναλύονται εκτενώς 

πληθώρα χρηματοοικονομικών στοιχείων προ και μετά της συγχώνευσης προκειμένου να 

αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα συμπεράσματα για τον τραπεζικό κλάδο στην χώρα μας, 

όπως επίσης  και μια πρόβλεψη για την πορεία του κατά τα επόμενα έτη βάσει εμπειρικών 

δεδομένων.  

Τέλος, στο Δ’ μέρος και στο Κεφάλαιο 5, καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα της 

διπλωματικής αυτής εργασίας όπως αυτά προκύπτουν από την εμπειρική μελέτη της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της Τράπεζας Πειραιώς πριν και μετά την εξαγορά της 

Αγροτικής Τράπεζας καθώς παρατίθενται και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΚΛΑΔΟ 

2.1. Γενικά  

Η τραπεζική βιομηχανία τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη, η οποία 

συνοδεύεται από συνεχή αύξηση των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

ευελιξία στις επενδυτικές και δανειοδοτικές επιλογές, ανταγωνιστικές προσφορές και 

μοντέρνες προτάσεις χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής κάλυψης. Η ανάπτυξη αυτή 

συνοδεύεται συχνά και από ένα πλήθος τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών οι οποίες 

παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 έχοντας ως 

αφετηρία, πρωτίστως, τις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι οι συγχωνεύσεις αποτελούν πλέον 

σύνηθες φαινόμενο στον τραπεζικό κλάδο, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τεκμήρια για την 

ύπαρξη ή μη πλεονεκτημάτων από τις παραπάνω δραστηριότητες ή ολοκληρωμένες έρευνες 

για τη βελτίωση της εισοδηματικής χρησιμότητας των τραπεζών που προβαίνουν σε ανάλογες 

κινήσεις. Οι συγχωνεύσεις επιδιώκουν αύξηση στην εισροή κεφαλαίων από την παροχή 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά αυτή η αύξηση αντισταθμίζεται από το υψηλότερο 

κόστος εξοπλισμού και προσωπικού ή την εφαρμογή καινοτομικών υπηρεσιών, ενώ η 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα είναι θετική με τις κατάλληλες 

επιχειρηματικές επιλογές και χρησιμοποιώντας ορθολογικά τους διαθέσιμους και τους 

νεοαποκτηθέντες πόρους. Από την άλλη πλευρά οι εξαγορές έχουν πολλές φορές σαν στόχο 

την αναδιάρθρωση στο χαρτοφυλάκιο των δανείων της εξαγορασθείσας τράπεζας, κάτι το 

οποίο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αυξημένη κερδοφορία, αυξημένους αριθμοδείκτες 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και αποτελεσματικότερες δανειοδοτικές επιλογές. Ορισμένοι από 

τους λόγους1 που έχουν διαπιστωθεί εμπειρικά ότι οδήγησαν σε αλματώδη αύξηση στις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι: 

1) οι τεχνολογικές καινοτομίες 

2) οι φορολογικοί περιορισμοί 

3) φορολογικά και εισοδηματικά κίνητρα 

                                                
1 Dario Focarreli, Fabio Panetta και Carmelo Salleo, “ Why do Banks Merge?”, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 34, No. 4 

(November 2002) 
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4) η τραπεζική απορρύθμιση 

5) η φιλελευθεροποίηση των αγορών 

6) ο ισχυρός ανταγωνισμός  

7) οι υψηλού ρίσκου επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

2.2. Κίνητρα των Τραπεζικών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Στην βιβλιογραφία23 επικρατεί η άποψη ότι τα διαφορετικά κίνητρα οδηγούν συνήθως και σε 

διαφορετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα όπως επίσης και ότι τα κίνητρα για την 

πραγματοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων όπως αυτά εμφανίζονταν από τα 

χαρακτηριστικά των τραπεζών πριν την πραγματοποίηση της αντίστοιχης 

χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, διαφοροποιούνται με τις συνέπειες και την απόδοση 

των τραπεζικών ιδρυμάτων εκ των υστέρων. Επιπλέον, για να αναλύσουμε τα κίνητρα πίσω 

από τα οποία κρύβονται συχνά τραπεζικές Ε&Σ θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα τραπεζικά 

ιδρύματα με κάποιο κριτήριο. Ένα βασικό κριτήριο διαχωρισμού των τραπεζών είναι το 

μέγεθός τους έτσι ώστε οι τράπεζες μεγάλου μεγέθους να χαρακτηρίζονται ως “ενεργητικές” 

και οι μικρομεσαίες τράπεζες να χαρακτηρίζονται ως “παθητικές”.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, οι ενεργητικές τράπεζες έχουν σαν καθοριστικό 

κίνητρο για την πραγματοποίηση συγχώνευσης τη διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης 

έτσι όμως ώστε να ανταποκρίνεται σε ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θέτουν τις 

προϋποθέσεις για μελλοντικές επικερδείς πολιτικές. Επίσης, οι τράπεζες αυτές στοχεύουν 

μέσω των κινήσεων αυτών να μειώσουν τον κίνδυνο που εγκυμονεί από μια ενδεχόμενη 

κρίση ρευστότητας που θα επιφέρει μεγαλύτερη απώλεια κερδών και σημαντικότερη 

επιβάρυνση των οικονομικών μεγεθών σε σχέση με μια παθητική τράπεζα. Ακόμη οι τράπεζες 

αυτές επειδή στηρίζονται σε μικρό βαθμό στη διατραπεζική αγορά χρήματος φαίνεται να 

είναι πιο δυναμικές και να προσφέρουν ποιοτικότερες και προσφορότερες ευκαιρίες 

δανεισμού με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να τις κάνει ελκυστικότερες σε μια πιθανή 

εξαγορά από άλλη ενεργητική τράπεζα. Επίσης, επιπλέον κίνητρα μπορεί να έχει μια 

ενεργητική τράπεζα αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι οι εξαγορές γίνονται από υγιείς 

τράπεζες που θέλουν: 
                                                
2 Dario Focarreli, Fabio Panetta και Carmelo Salleo, “ Why do Banks Merge?”, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 34, No. 4 

(November 2002) 

 
3 Steven J. Pilloff , Anthony M. Santomero, “The Value Effects of Bank Mergers and Acquisitions”, Financial Institutions Center, 97-07, The 

Wharton School, The University of Pennsylvania 
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1) να διευρύνουν τις διοικητικές τους ικανότητες 

2) να ενισχύσουν τον επιχειρηματικό τους κύκλο 

3) να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στον τραπεζικό κλάδο 

4) να αποκτήσουν πρόσβαση σε ελκυστικότερες δανειοδοτικές επιλογές και 

αποτελεσματικότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία 

5) να εξασφαλίσουν μικρότερη εξάρτιση από τον διατραπεζικό δανεισμό 

6) να αποκτήσουν μεγαλύτερες ταμειακές εισροές από την παροχή υπηρεσιών 

7) να αποκτήσουν μεγαλύτερη αναλογία δανεισμού σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά τους 

στοιχεία, κάτι το οποίο θα υποδηλώνει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τράπεζας 

είναι ο δανεισμός.  

Αναφορικά με τις παθητικές τράπεζες οι οποίες έχουν λιγότερο αποδοτικούς στόχους και 

υψηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη για την εξασφάλιση ενός σημαντικού μεριδίου στον 

τραπεζικό κλάδο, φαίνεται ότι δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή για συγχώνευση αλλά 

αντιθέτως για εξαγορά και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων αξιοποιώντας το σχετικά υψηλό 

αναλογικά με το μέγεθος της τράπεζας πελατειακό κοινό και επαναπροσδιορίζοντας τις 

τραπεζικές υπηρεσίες στα πρότυπα της ενεργητικής τράπεζας. Επίσης η εξαγορά παθητικών 

τραπεζών φαίνεται ότι ικανοποιεί την υπόθεση της προοπτικής βελτίωσης του χαρτοφυλακίου 

των δανείων υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σε περίπτωση που η εξαγοραζόμενη 

παθητική τράπεζα έχει μεγαλύτερο δανεισμό από το μέσο όρο του κλάδου αλλά τα κριτήρια 

δανεισμού δεν είναι ποιοτικά και αναλογικά με τις ενεργητικές τράπεζες με συνέπεια υψηλό 

πιστωτικό κίνδυνο, αυτό οδηγεί την τράπεζα που επιχειρεί την εξαγορά να προβεί σε 

ενέργειες ώστε να αυξήσει το μερίδιό της, περιορίζοντας τα κόστη που συνδέονται με μια 

εξαγορά ιδίως στις περιπτώσεις που η παθητική τράπεζα προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά της 

ενεργητικής, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια πιθανή θετική συσχέτιση κινδύνου από τις υψηλές 

επισφαλείς απαιτήσεις και τα  τεράστια χρηματοοικονομικά βάρη τα οποία μπορούν να 

οδηγήσουν και την “υγιή” τράπεζα σε απώλεια σημαντικού μεριδίου αγοράς και σε 

υποβάθμιση των περιουσιακών της στοιχείων. Τέλος ένα όφελος από την πιθανή εξαγορά 

μιας παθητικής τράπεζας είναι ότι έχει χαμηλό κόστος χρηματοδότησης το οποίο σε 

συνδυασμό με την χαμηλή εξασφάλιση της ενεργητικής τράπεζας που πραγματοποιεί την 

εξαγορά από την διατραπεζική αγορά χρήματος, μπορεί να επιφέρει ένα πλεονέκτημα στο 

κόστος δανεισμού της επιχείρησης που εξαγοράζει σε σχέση με άλλες ενεργητικές τράπεζες. 
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2.3. Τραπεζικές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην αγορά των ΗΠΑ και της 

ΕΕ 

2.3.1. Τραπεζικές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στις ΗΠΑ 

Αδιαμφισβήτητα, όταν γίνεται λόγος για Ε&Σ το ενδιαφέρον στρέφεται πάντα στις ΗΠΑ και 

αυτό δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία για το 20154 5 μόνο, η αξία των 

Ε&Σ στις ΗΠΑ άγγιξε τα 2.189 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλους τους τομείς 

δραστηριοτήτων εκ των οποίων τα 733,8 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούσαν Ε&Σ του 

χρηματοοικονομικού τομέα. Στον παρακάτω πίνακα, Πίνακας 2.1, μπορούμε να δούμε την 

αξία των Ε&Σ ανά χώρα στην Αμερική για το  2015 με τις ΗΠΑ να κατέχουν το μερίδιο του 

λέοντος. 

Πίνακας 2.1: Κατανομή Ε&Σ στην Αμερική ανά χώρα 

Ε&Σ στην Αμερική ανά Χώρα 

Τομέας Δραστηριότητας 
Αξία  

(δυς $) 
Μερίδιο αγοράς (%) 

% ΥοΥ 
Μεταβολή 

ΗΠΑ 2.189,0 93,2% 33,6% 

Καναδάς 68,2 2,9% -42,6% 

Βραζιλία 39,3 1,7% -29,6% 

Μεξικό 14,6 1,7% -29,2% 

Βρετανικές Παρθένες Νήσοι 8,4 0,6% 8,7% 

Βερμούδες 8,1 0,3% 70,8% 

Χιλή 5,8 0,2% -70,4% 

Κολομβία 0,5 0,0% -87,0% 

 

Παρατηρούμε ότι συγκριτικά με το προηγούμενο έτος οι Ε&Σ στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 

33,6%. 

Διαχρονικά οι Ε&Σ στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να διακριθούν σε πέντε φάσεις6 καλύπτοντας 

την περίοδο από το 1897 έως και σήμερα. Η πρώτη φάση των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

καλύπτει την περίοδο μεταξύ 1897 και 1907. Θεωρείται ότι προκλήθηκε από το συνδυασµό 

των αυξανόµενων αποθεµάτων στη χρηµατιστηριακή αγορά και την εισαγωγή μιας ρύθμισης 

                                                
4 Global M&A Market Review, Financial Ranking 2015, Bloomberg 
 
5 Mergers and Acquisitions Review, Financial Advisors 2015, Thomson Reuters   
 
6 Allen N. Berger, David B. Humphrey, (1997), Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research 
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που αφορούσε την απαγόρευση κάθε σύµβασης που εµπόδιζε το εµπόριο µεταξύ διαφόρων 

χωρών και κρατών. Περίπου τα δύο τρίτα του συνόλου της δραστηριότητας των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων κατά την περίοδο αυτή διενεργούνταν από επιχειρήσεις που είχαν 

µονοπωλιακή δύναµη, δηλαδή βιοµηχανίες προϊόντων, πετρελαίου, ορυχεία, µέταλλα, 

τρόφιµα, ηλεκτρικό ρεύµα κ.ά. Οι συγχωνεύσεις ήταν κυρίως οριζόντιες που 

πραγματοποιήθηκαν µεταξύ των βαριών βιοµηχανιών, καταλήγοντας στη δηµιουργία 

ισχυρών µονοπωλίων, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τη συγχώνευση της JP Morgan µε τη 

US Steel και της Carnegie Steel µε περισσότερες από 700 µικρές επιχειρήσεις. Η πλειοψηφία 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την πρώτη αυτή φάση 

απέτυχαν να επιφέρουν την επιθυµητή απόδοση. Σ’ αυτή την αποτυχία συντέλεσε αφενός η 

έλλειψη περιοριστικών ρυθµίσεων από τη νοµοθεσία που άφησε τα περιθώρια στις 

επιχειρήσεις για καταχρηστική συµπεριφορά και, αφετέρου η οικονοµική κρίση του 1903, µε 

αποκορύφωµα τη συντριβή του χρηµατιστηρίου το 1904. 

Η δεύτερη φάση των εξαγορών και συγχωνεύσεων στις ΗΠΑ έρχεται να καλύψει την περίοδο 

1916 – 1929 ακριβώς μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και την οικονοµική άνθηση που 

ακολούθησε οδηγώντας τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις από κοινού συνεργασίες που είχαν 

καθιερωθεί κατά τη διάρκεια του πολέµου. Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις συνεχίζουν να 

παίζουν βασικό ρόλο, χαρακτηριστικό όµως της φάσης αυτής είναι η εµφάνιση των κάθετων 

συγχωνεύσεων, που σχετίζονται κυρίως µε την ανακάλυψη του ραδιοφώνου, διευρύνοντας 

έτσι τη διαφήµιση, καθώς και την εξέλιξη του αυτοκινήτου που οδήγησε στη γεωγραφική 

επέκταση των συναλλαγών. Σηµαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές κατά την περίοδο αυτή 

πραγµατοποιήθηκαν στις πρώτες ύλες µετάλλων, προϊόντων, τροφίµων και πετρελαίου, στον 

εξοπλισµό µεταφοράς και τις χηµικές ουσίες. Τέλος, σημαντικό ρόλο είχε η αναδυόµενη 

χρηµατιστηριακή αγορά (τραπεζικές επενδύσεις) που παρείχε µε την έκδοση µετοχών έναν 

εύκολο τρόπο χρηµατοδότησης στη διαδικασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

Έπειτα, κατά την περίοδο 1965 - 1969 πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι διαγώνιες 

συγχωνεύσεις, µε αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό του κύµατος αυτού την κυριαρχία του 

οµίλου. Οι εταιρίες αξιοποίησαν τις ευκαιρίες για επέκταση σε νέες αγορές και τοµείς, όπως 

για παράδειγµα εκείνων των τσιγάρων και των αερογραµµών ενώ η μέχρι πρότινος 

παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης των εξαγορών και συγχωνεύσεων που ήταν οι 

επενδυτικές τράπεζες, αντικαταστάθηκαν από τη χρηµατοδότηση µε µετοχές. 

Κατά την περίοδο 1981 – 1989 η πλειοψηφία των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

πραγµατοποιήθηκε σε βιοµηχανίες φαρµάκων, φυσικού αερίου και πετρελαίου, αεροπορικές 
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εταιρίες, ενώ το φάσµα των δισεκατοµµυρίων δολαρίων στις συναλλαγές µεταξύ των 

επιχειρήσεων είχε γίνει κοινό και συχνό φαινόµενο. Η χρηµατοδότηση των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων αυτής της περιόδου γίνεται µέσου χρέους και οµολόγων υψηλού κινδύνου 

(junk bonds), τα οποία παρείχαν και το πλεονέκτηµα να καθιστούν πολύ µεγάλες 

επιχειρήσεις, υποψήφιες επιχειρήσεις- στόχους προς εξαγορά, το οποίο και προστίθεται στην 

εχθρότητα πολλών πράξεων συγχωνεύσεων και εξαγορών που διενεργούνταν εκείνη την 

εποχή. 

Τέλος, από το 1990 και μέχρι σήμερα οι κλάδοι των τραπεζών και των τηλεπικοινωνιών έχουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου οδήγησε σε 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες και την ιδιωτικοποίηση πολλών 

κλάδων ενώ παράλληλα σημειώθηκε ανάπτυξη κλάδων νέων τεχνολογιών και η επικράτηση 

της αρχής της µεγιστοποίησης του πλούτου των µετοχών. 

Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση και την χρηματοοικονομική επίδοση των τραπεζικών 

ιδρυμάτων στις ΗΠΑ7 έπειτα από μια συγχώνευση ή/και εξαγορά  στην βιβλιογραφία έχουν 

εκπονηθεί αρκετές μελέτες εξετάζοντας αυτό το θέμα, Σε πολλές εμπειρικές μελέτες το 

δείγμα καλύπτει τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που έγιναν μετά το 1984 στις ΗΠΑ, τα 

ευρήματα των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εμπειρικές παρατηρήσεις. Όσον 

αφορά τις συγχωνεύσεις, η απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού προς φόρων (ROE) έχει 

παρατηρηθεί ότι μειώνεται κατά το έτος της συγχώνευσης και κατά τα επόμενα 3 έτη λόγω 

του εφάπαξ κόστους της συναλλαγής και της αύξησης του λειτουργικού κόστους. 

Μεσοπρόθεσμα δεν υπάρχει μεταβολή στην κερδοφορία, καθώς το πρόσθετο λειτουργικό 

κόστος αντισταθμίζεται από την αύξηση των εσόδων από την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που η τράπεζα μετά τη συγχώνευση μπορεί να 

εκτελέσει όλες τις λειτουργίες που εκτελούσαν πριν τη συγχώνευση οι δύο ανεξάρτητες 

τράπεζες, αλλά με λιγότερο μετοχικό κεφάλαιο, αυτό σημαίνει ότι τα υπερβάλλοντα 

αποθέματα μετρητών έχουν επιστραφεί στους μετόχους.  Ο ρυθμός αύξησης των 

περιουσιακών στοιχείων εξακολουθεί και σε μακροπρόθεσμη βάση να φθίνει αλλά με 

διαφορετικό ποσοστό μακροχρόνια, ενώ μακροπρόθεσμα η οικονομική αποδοτικότητα (ROE) 

αυξάνεται συνήθως κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 6% καθώς αυξάνοντα τα έσοδα από 

τους πιστωτικούς τόκους τα οποία υπερκαλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα. Καθ΄ όλη τη 

                                                
7 David C. Wheelock ,Paul W. Wilson, “Why Do Banks Disappear: The Determinants of U.S. Bank Failures and Acquisitions”, Review of 

Economics and Statistics, February 2000, pp. 127-38 FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LO 
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διάρκεια της συγχώνευσης αλλά και έπειτα το κόστος εργασίας αλλά και τα λειτουργικά 

κόστη παραμένουν σταθερά κάτι το οποίο ερμηνεύεται από την πολιτική των τραπεζών 

σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες προβαίνουν σε αύξηση των μισθών των υπαλλήλων των 

παθητικών τραπεζών όταν είναι χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους των ενεργητικών 

τραπεζών, αλλά σπάνια τους υποβαθμίζουν αν είναι υψηλότεροι.  

Επίσης πολλές φορές το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με τους κανονισμούς 

εργασίας, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μείωση του εργατικού δυναμικού , ενώ ταυτόχρονα 

ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία παραμένει συχνά πάνω από 

το μέσο όρο. Όσον αφορά τις εξαγορές οι αποκτηθείσες τράπεζες εμφανίζουν μια πτώση στο 

δείκτη οικονομικής αποδοτικότητας κατά το έτος της συναλλαγής της τάξης του 7%, πιθανώς 

ως αποτέλεσμα της αύξησης στις απώλειες δανείων σε συνδυασμό με την επανεξέταση του 

χαρτοφυλακίου δανείων για την αριστοποίηση των επιλογών. Μακροπρόθεσμα όμως ο 

δείκτης αυξάνεται για την αποκτηθείσα τράπεζα και επέρχεται αποκατάσταση της 

κερδοφορίας, ενώ παρατηρείται και αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών κατά 13% 

σε μακροπρόθεσμη βάση παρά τη μείωση που μπορεί να αγγίζει και το 10% κατά το έτος 

εξαγοράς.  

Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι η εξαγορά δεν επιφέρει επίδραση στο μέγεθος της 

εξαγορασθείσας τράπεζας ενώ δε συνοδεύεται από μόνιμη επίδραση στο χαρτοφυλάκιο 

δανειακών επιλογών της προηγούμενης τράπεζας. Τέλος ένα βασικό συμπέρασμα των 

ερευνητών είναι ότι στρατηγικές που βασίζονται σε οικονομίες κλίμακας και σε μείωση του 

κόστους( ιδίως του κόστους εργασίας), είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην Ευρώπη λόγω 

της ακαμψίας των νόμων εργασίας, της γραφειοκρατίας και της σημασίας των τοπικών 

φορέων. Τα ευρήματα σχετικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι συμβατά με τα 

εμπειρικά στοιχεία για τις ΗΠΑ, τουλάχιστον όσον αφορά την οικονομική διάρθρωση των 

τραπεζών και την έλλειψη στη μείωση του κόστους. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εξαγορές  

και οι συγχωνεύσεις πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά, γιατί υποκινούνται από διαφορετικού 

παράγοντες και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. 

2.3.2. Τραπεζικές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην ΕΕ 

Εκτός από την επίδραση των τραπεζικών εξαγορών και των συγχωνεύσεων που ερευνήθηκαν 

με δείγματα από τις ΗΠΑ, προκύπτει ανάγκη διεύρυνσης του δείγματος εξέτασης  με σκοπό 

να εξεταστούν και οικονομίες με διαφορετική χρηματοοικονομική και οργανωτική δομή, 

διαφορετική φιλοσοφία και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία και 
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αναφορές κατά το έτος 2015 στην Ευρώπη σημειώθηκαν Ε&Σ συνολικής αξίας 921,5 

δισεκατομμυρίων δολαρίων σημειώνοντας μια αύξηση στον συνολικό τζίρο των Ε&Σ της 

τάξης του 8,6% έναντι του προηγούμενου έτους (2014). Στον Πίνακα 2.2 μπορούμε να 

παρατηρήσουμε την συνολική αξία των Ε&Σ ανά Ευρωπαϊκή χώρα με την Μ. Βρετανία να 

κατέχει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς στις Ε&Σ. 

Πίνακας 2.2: Κατανομή Ε&Σ στην Ευρώπη ανά χώρα 

Ε&Σ στην Ευρώπη ανά Χώρα 

Τομέας Δραστηριότητας 
Αξία  

(δυς $) 
Μερίδιο αγοράς (%) 

% ΥοΥ 
Μεταβολή 

Μεγάλη Βρετανία 429,0 46,6% 87,9% 

Γερμανία 90,4 9,8% -0,3% 

Γαλλία 59,5 6,5% -56,0% 

Ιταλία 49,5 5,4% 32,1% 

Ολλανδία 39,6 4,3% -1,3% 

Ισπανία 38,3 4,2% 20,5% 

Ελβετία 21,2 2,3% -47,5% 

Φινλανδία 14,5 1,6% -2,6% 

 

Επίσης, στον Πίνακα 2.3 παρατηρούμε την κατανομή των Ε&Σ ανά τομέα δραστηριότητας με 

τις Ε&Σ στον χρηματοοικονομικό τομέα να κατέχουν το 22,5% των συνολικών Ε&Σ που 

σημειώθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο κατά το 2015.  

Πίνακας 2.3: Κατανομή Ε&Σ στην Ευρώπη ανά τομέα δραστηριότητας 

Ε&Σ στην Ευρώπη ανά τομέα δραστηριότητας 

Τομέας Δραστηριότητας 
Αξία  

(δυς $) 
Μερίδιο αγοράς (%) 

% ΥοΥ 
Μεταβολή 

Λιανικό Εμπόριο 245,8 26,4% 110,4% 

Χρηματοοικονομικά 209,9 22,5% -5,1% 

Ενέργεια 116,1 12,5% 146,1% 

Τηλεπικοινωνίες 96,9 10,4% -32,1% 

Βιομηχανική παραγωγή 93,9 10,1% -29,1% 

Τεχνολογία 32,0 3,4% 30,3% 

Βασικών Υλικών  24,0 2,6% -6,2% 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 20,9 2,2% 11,2% 

Λοιποί  15,3 1,6% 20,1% 



 

12 

Σε έρευνα8 που πραγματοποιήθηκε με δείγμα 1.629 τράπεζες και 181 εξαγορές που 

πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο 1993-2000 διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν 

αντιπροσωπευτικά για την ανάλυση των Ε&Σ στην Ευρώπη. Τα βασικά συμπεράσματα στα 

οποία κατέληξαν οι ερευνητές είναι ότι αρχικά παρατηρήθηκε ότι η εξαγορά 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από Ευρωπαϊκές τράπεζες, είχε την προοπτική να οδηγήσει 

σε μεγαλύτερη κερδοφορία. Εμφανίζεται όμως ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών 

ανάμεσα στην πραγματοποιηθείσα εξαγορά και στην εμφάνιση θετικών οικονομικών 

αποτελεσμάτων στον ενιαίο χρηματοπιστωτικό φορέα. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα τα 

οποία προέκυψαν από προγενέστερες μελέτες και αφορούσαν μόνο την επίδραση της 

εξαγοράς ενός ιδρύματος στην κερδοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν θα πρέπει να 

υιοθετηθούν και για μακροπρόθεσμα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον η εξαγορά άλλων 

τραπεζών φαίνεται να επηρεάζει τον δείκτη οικονομικής αποδοτικότητας ROA της τράπεζας 

που επιχειρεί την εξαγορά, δεδομένου ότι παρατηρείται μια αύξηση στην ικανότητα της 

επιχείρησης για μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Ως εκ τούτου οι πιστωτικές οντότητες στην 

Ευρώπη δε φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερα κέρδη στο σχηματισμό χρηματοπιστωτικών 

ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη που παρατηρούνται 

στη συγκέντρωση τραπεζικών συναλλαγών, μέρος της οποίας αποτελούν και οι προσπάθειες 

εξαγοράς άλλων τραπεζών. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί  με βάση το χαρακτήρα του 

Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος [19], με βάση τον οποίο ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων 

είναι εμπορεύσιμα και η διαφοροποίηση δεν θεωρείται ως ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. 

Ωστόσο όταν τμηματοποιηθεί το δείγμα με βάση τον αγοραστή(δηλαδή αν είναι τράπεζα ή 

άλλη πιστωτική οντότητα), τότε εμφανίζεται μια θετική επίδραση των μη-τραπεζικών 

εξαγορών στις οικονομικές επιδόσεις οργανισμών όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες. Επίσης 

σύμφωνα με το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε με βάση τις παλινδρομήσεις στις οποίες 

προέβησαν οι καθηγητές, το 50% των εσόδων που προέρχονται από τις εξαγορές, λαμβάνουν 

χώρα ένα έτος μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές εξαγοράς. 

Επίσης οι παλινδρομήσεις που έγιναν με βάση το συντελεστή ROA, οδήγησαν σε 

χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις παλινδρομήσεις με βάση το συντελεστή ROE, κάτι το 

οποίο σημαίνει ότι οι εξαγορές στις Ευρωπαϊκές τράπεζες οδηγούσαν σε αύξηση της 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της μέσης τράπεζας που πραγματοποιεί την εξαγορά 

κατά 4,1% ή 5,5%. Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα ου προκύπτει από τις παλινδρομήσεις 

                                                
8 Ben Craig,João Cabral dos Santos, “The Risk Effects of Bank Acquisitions”, Economic Review 1997 Q2 
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των οικονομικών μεταβλητών είναι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της τράπεζας, 

των εσόδων που δεν προέρχονται από τόκους και των πιστωτικών όρων.  

Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα δομικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού τομέα τη 

δεκαετία του 1990-2000, οι μεγαλύτερες τράπεζες που πραγματοποιούσαν εξαγορές, μετά την 

εξαγορά, η οικονομική αποδοτικότητά τους μειωνόταν, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες είχαν μεγεθυνθεί τόσο πολύ, ώστε πιθανώς είχαν φθάσει σε 

οριακό επενδυτικό και λειτουργικό σημείο. Η μεγάλη τιμή του δείκτη των εσόδων εκτός 

τόκων, δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των ταμειακών ροών που προέρχονταν 

από πηγές που δεν εμφανίζονταν στον ισολογισμό, τόσο χαμηλότερη ήταν η επίδοση που 

επιτεύχθηκε μετά την εξαγορά στην ενιαία τράπεζα. Επίσης σύμφωνα με παρατήρηση των 

ερευνητών το μεγαλύτερο μέρος των κερδών των τραπεζών προερχόταν και συνεχίζει να 

προέρχεται από τις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες, κάτι το οποίο δεν επηρεάζεται 

από τις απόπειρες εξαγορών και συγχωνεύσεων με άλλες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα. 

Επιπροσθέτως οι πιστωτικοί όροι και το μέγεθος των πιστώσεων δείχνουν, ότι όσο 

υψηλότερο είναι το μέγεθος του τραπεζικού τομέα μιας χώρας, τόσο χαμηλότερη είναι η 

απόδοση των πιστωτικών φορέων. Παρόλο που πιστωτικές μεταβλητές, όπως  το σύνολο των 

εθνικών πιστώσεων μιας χώρας σε σχέση με το ΑΕΠ, χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της ανάπτυξης τους τραπεζικού τομέα, στην Ευρώπη το σύνολο σχεδόν της 

πιστωτικής δραστηριότητας σχετίζεται με τις μεγαλύτερες τράπεζες, το γεγονός αυτό θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, έτσι ώστε να ερμηνεύονται οι τιμές που προκύπτουν στις 

παλινδρομήσεις, οι οποίες  χρησιμοποιούν σαν μεταβλητές τους αριθμοδείκτες των 

πιστώσεων για να εξαγάγουν συμπεράσματα για τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις τραπεζών. 

2.4. Λόγοι αύξησης των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων διεθνώς 

και το Παράδοξο των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 

Η αύξηση στον αριθμό των τραπεζικών συγχωνεύσεων και των εξαγορών που παρατηρείται 

τα τελευταία χρόνια, συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων910 [18, 20]. Η ολοένα και 

μεγαλύτερη ενοποίηση οφείλεται στην επιχειρηματική πεποίθηση, ότι κέρδη μπορούν να 

προέλθουν από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, την αύξηση της ανταγωνιστικής 

ισχύος στην αγορά, τη χρησιμοποίηση καινοτομικών υπηρεσιών και διαδικασιών και την 

                                                
9 Steven J. Pilloff , Anthony M. Santomero, “The Value Effects of Bank Mergers and Acquisitions”, Financial Institutions Center, 97-07, The 
Wharton School, The University of Pennsylvania 

 
10 Yener Altunbas, David Marque΄s. “Mergers and acquisitions and bank performance in Europe: The role of strategic similarities”, Journal of 
Economics and Business 60 (2008) 204–222. 
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επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποσότητα παραγωγής στο 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι, αν 

αυτά τα κίνητρα μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχημένες τραπεζικές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις. Αν η ενοποίηση οδηγήσει πράγματι σε αυξημένα κέρδη, τότε τα κέρδη χρήσης 

μεταφράζονται σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και του πλούτου των μετόχων των 

αντίστοιχων τραπεζικών ιδρυμάτων. Αντιθέτως, αν η ενοποίηση δεν οδηγήσει στα επιθυμητά 

οικονομικά αποτελέσματα, τότε μπορεί να αποβεί καταστροφική ακόμη και για ολόκληρο τον 

τραπεζικό τομέα με άμεσες συνέπειες και στους αριθμοδείκτες μιας οικονομίας.  

Στον Πίνακα 2.4 μπορούμε να δούμε μερικά σημαντικά στοιχεία για τις παγκόσμιες Ε&Σ έτσι 

όπως αποτυπώθηκαν κατά το 2015. Παρατηρούμε ότι συνολικά πραγματοποιήθηκαν 38.644 

συμφωνίες με την αξία τους να αγγίζει υα 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, τα στοιχεία 

για το έτος 2015 θεωρούνται ως τα υψηλότερα όλων των εποχών γεγονός που υποδηλώνει 

την ολοένα και αλματώδη ανάπτυξη και αύξηση των Ε&Σ σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Πίνακας 2.4: Στατιστικά στοιχεία των παγκόσμιων Ε&Σ για το 2015 

Επισκόπηση Ε&Σ για το 2015 

Αριθμός συναλλαγών 38.6444 

Όγκος συναλλαγών (δυς) $4.321 

Μέση αξία συναλλαγής (εκατ.) $112 

    

Στοιχεία σημαντικότερης εξαγοράζουσας εταιρίας 

Golman Sachs & Co   

Αριθμός συναλλαγών 381 

Όγκος συναλλαγών (δυς) $1.477,4 

Μέση αξία συναλλαγής (εκατ.) $3,9 

 

Μέχρι τώρα, η τρέχουσα βιβλιογραφία έχει αναδείξει ότι η αύξηση των εταιρικών μερίδων 

που συνδέεται με τα μεγάλα κύματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, δεν έχει ελεγχθεί λόγω της 

ιδιαιτερότητας των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε μεμονωμένη εξαγορά ή συγχώνευση, 

αλλά και λόγω της διαφοράς των χρηματοοικονομικών και δομικών μεγεθών που χωρίζουν τα 

διάφορα κύματα εξαγορών και συγχωνεύσεων με την πάροδο των ετών. Γεγονός πάντως είναι 

ότι η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει ακόμη ένα σημαντικό δίλημμα. Έχουν  οι κλάδοι 

της οικονομίας μία εσφαλμένη αντίληψη, η οποία οφείλεται σε μία μαζική αναδιάρθρωση 

απόψεων για τους λόγους που οδηγούν στη δημιουργία μεγάλης εταιρικής αξίας; Είναι η 
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διαχείριση του τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων ακόμη μη κατάλληλη για να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά και με το μικρότερο δυνατό κόστος ανάλογες κινήσεις; Ή η 

δημιουργία μεγάλης εταιρικής αξίας είναι αποκλειστικά θέμα των μετόχων οι οποίοι 

επηρεάζουν και τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα; Η παρούσα έρευνα 

επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα ακολουθώντας εναλλακτικές 

πορείες για την αξιολόγηση των κινήτρων και των λόγων που οδηγούν σε θετικές αποδόσεις 

στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις και προσομοιώνοντας τα δεδομένα και τις υποθέσεις σε 

πραγματικές περιπτώσεις. Καταρχήν μια εξαγορά ή συγχώνευση θεωρείται πετυχημένη όταν 

τα οικονομικά αποτελέσματα της ενοποιημένης τράπεζας είναι μεγαλύτερα από το άθροισμα 

των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών μεμονωμένα11. Πολλές μορφές οικονομικής 

αποτελεσματικότητας μπορούν να προκύψουν από μια εξαγορά ή συγχώνευση. Από αυτές η 

μείωση του πραγματικού κόστους εμφανίζεται πιο συχνά, καθώς φαίνεται να επικρατεί η 

αντίληψη ότι το λειτουργικό κυρίως κόστος μπορεί να περιοριστεί σημαντικά μέσω της 

ενοποίηση των δραστηριοτήτων ανάμεσα σε δύο τραπεζικά ιδρύματα. Για παράδειγμα η 

τράπεζα Wells Fargo εκτιμάται ότι μετά την ενοποίηση με την First Interstate προέβη σε 

εξοικονόμηση κόστους που υπολογίζεται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως από το 

1996. Μέσω των ενοποιήσεων, οι τράπεζες μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας ή 

φάσματος. Τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τις προοπτικές να είναι πιο 

αποτελεσματικά αν μειώσουν τις περιττές εγκαταστάσεις και το μη εξειδικευμένο προσωπικό 

μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης. 

Επιπλέον, το συνολικό κόστος μπορεί να μειωθεί αν η ενιαία τράπεζα προσφέρει μεγαλύτερη 

ποικιλία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή, σε σχέση με την τιμολόγηση 

των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από τις τράπεζες μεμονωμένα. Επίσης η 

διοίκηση του κόστος λειτουργίας μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική αν το προσωπικό της 

εξαγοράζουσας εταιρίας είναι εξειδικευμένο σε τεχνικές διαχείρισης και συγκράτησης 

κόστους έναντι του αντίστοιχου προσωπικού στην εξαγορασθείσα τράπεζα ή πιστωτικό 

ίδρυμα. Εκτός από τη μείωση του κόστους κέρδη μπορούν να προέλθουν στις ενοποιήσεις και 

από την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την αύξηση της ανταγωνιστικής ισχύος. Τράπεζες 

που εκμεταλλεύονται τη γεωγραφική και οικονομική ιδιαιτερότητα της τοπικής αγοράς 

μπορούν μέσω ενοποιήσεων να αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών τους ή ακόμη και να αποκτήσουν μονοπωλιακή ισχύ όταν αυτή είναι σύννομη 
                                                
11 Rhoades, Stephen A. 1998. “The Efficiency Effects of Bank Mergers: An Overview of Case Studies of Nine Mergers.”, Journal of Banking 

and Finance 22(3): 273-291. 
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με τους τοπικούς ρυθμιστικούς κανόνες και με τον τρόπο αυτό να αποκομίσουν σημαντικά 

κέρδη από την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων. 

Επιπρόσθετα, οι συγχωνεύσεις μπορούν να μεγεθύνουν την εταιρική αξία με την αύξηση της 

διαφοροποίησης της τράπεζας, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη διεύρυνση της 

γεωγραφικής εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του πιστωτικού ιδρύματος, είτε με την 

αύξηση του εύρους των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Επιπλέον η 

αύξηση του αριθμού των περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση των καταθέσεων, ευνοεί τη 

διαφοροποίηση της τράπεζας μέσω της αύξησης του καταναλωτικού ή επενδυτικού κοινού 

της. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη από τη 

σταθεροποίηση των υψηλών αποδόσεων.  

Η μικρότερη μεταβλητότητα μπορεί να αυξήσει τον πλούτο των μετόχων με διάφορους 

τρόπους12. Πρώτον η αποτίμηση μίας πιθανής πτώχευσης μπορεί να μειωθεί σε αξία και σε 

πιθανολογικά χαρακτηριστικά. Δεύτερον αν το ιστορικό των φόρων των τραπεζών μπορεί να 

περιγραφεί πλήρως από μια κυρτή καμπύλη, αυτό σημαίνει ότι οι αναμενόμενοι πληρωτέοι 

φόροι μπορεί να μειωθούν με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα καθαρά κέρδη της τράπεζας. 

Τρίτον τα κέρδη από τους σταθερούς πελάτες της τράπεζας, μπορεί να αυξηθούν στην 

ενοποιημένη τράπεζα, εκτός και αν αλλάξει δραστικά η πολιτική και η φιλοσοφία της 

τράπεζας. Τέλος η αποδοτικότητα ορισμένων επιπέδων τραπεζικού κινδύνου, όπως ο 

δανεισμός σε συγκεκριμένο αριθμό πελατών που ικανοποιεί έναν αριθμό ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, μπορεί να αυξηθεί χωρίς απαραίτητα να αυξηθεί και ο αριθμός των 

διαθέσιμων κεφαλαίων. 

2.4.1. Το Παράδοξο των Τραπεζικών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων  

Η επιστημονική βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις 

παρουσιάζει ένα σημαντικό παράδοξο. Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική αύξηση στις εταιρικές μερίδες ή στις οικονομικές επιδόσεις των 

ενοποιημένων τραπεζών. Επίσης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι εξαγοράζουσες 

τράπεζες αποκτούν οικονομικά οφέλη σε βάρος των οικονομικών μεγεθών των τραπεζών που 

εξαγοράζονται, κάτι το οποίο καταγράφεται σε έρευνες με διαφορετική εξεταστική βάση και 

διαφορετικό χρονικό ορίζοντα και το οποίο προκύπτει εύκολα αν εξεταστούν οι λογιστικές 

καταστάσεις των τραπεζών πριν και μετά τη συγχώνευση. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η 

                                                
12 Jonathan A. Scott, William C. Dunkelberg,  Bank Mergers and Small Firm Financing, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 35, No. 

6 (December 2003, Part 1) 
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αγορά δε είναι σε θέση να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα μιας επιχειρούμενης συγχώνευσης 

με ένα προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας, διότι υπάρχει έλλειψη συσχετισμού στις 

μεταβολές των λογιστικών καταστάσεων των υπό συγχώνευση τραπεζών για τους 

εξωτερικούς φορείς, ενώ και οι μεταβολές στις χρηματιστηριακές τιμές δε δίνουν σαφείς 

ενδείξεις για την πορεία των διαπραγματευτικών συναλλαγών. Οι συγγραφείς κατανόησαν 

την αδυναμία να ανακαλύψουν τους παράγοντες εκείνους που θα αποτελούν σαφείς ενδείξεις 

για την πορεία μια εξαγοράς ή συγχώνευσης, κυρίως για τους εξωτερικούς επενδυτές και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μείωση των λειτουργικών δαπανών, η αύξηση της 

ανταγωνιστικής ισχύος και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος, αποτελούν 

στόχους επιτεύξιμους μέσω μιας ενοποίησης, αλλά δεν αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια στα 

οποία πρέπει να στηριχθεί μία τράπεζα για να επιτύχει τους σκοπούς του επιχειρηματικούς 

της σχεδιασμού.  

Οι συσχετισμοί των πραγματικών μεγεθών των υπό συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων, η 

αξιολόγηση της οικονομικής επίδοσης της εξαγοράζουσας τράπεζας και των σχετικών της 

μεγεθών, η διάρθρωση της τοπικής οικονομίας και το φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο, 

πρέπει να αποτελούν συμπληρωματικά κίνητρα τα οποία είναι στατικά και τα οποία μπορούν 

να αξιολογηθούν ή να προβλεφθούν. Πάντοτε όμως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει 

να εξετάζουν και δυναμικούς παράγοντες, όπως οι απότομες μεταβολές στη συμπεριφορά του 

καταναλωτικού κοινού, η αποτυχία αλληλεπίδρασης μεταξύ δυο ιδρυμάτων,  οι επιπτώσεις 

της τεχνολογικής εξέλιξης, οι επιδράσεις μια χρηματοπιστωτικής κρίσης διεθνούς χαρακτήρα, 

οι περιβαλλοντολογικές μεταβολές και η χειροτέρευση των οικονομικών δεικτών της εθνικής 

μιας χώρας. 

2.5. Κίνδυνοι των Τραπεζικών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 

Εξίσου σημαντικό είναι το θέμα των διαφόρων μορφών επιχειρηματικού κινδύνου που 

προκύπτουν μετά από μια τραπζική ενοποίηση. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκαν οι καθηγητές 

Ben Craig και João Cabral dos Santos13 στην έρευνα τους που διαπραγματεύεται τα είδη 

κινδύνου που συνδέονται με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στον κίνδυνο διαφοροποίησης. Τα κίνητρα του κινδύνου διαφοροποίησης που 

συνδέεται με τις αποφάσεις τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων αποτελούν αντικείμενο 

συγκρούσεων στην οικονομική επιστήμη. Άλλοι υποστηρίζουν ότι τράπεζες επιλέγουν τους 

                                                
13 Ben Craig,João Cabral dos Santos, “The Risk Effects of Bank Acquisitions”, Economic Review 1997 Q2 
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στόχους με κριτήριο τη μείωση του συνολικού χρηματοοικονομικού κινδύνου τους. Άλλοι 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει και ο ηθικός κίνδυνος που συνδέεται με την ασφάλεια των 

καταθέσεων και ο οποίος αποτελεί κριτήριο των κινήσεων πολλών τραπεζών οι οποίες 

προβαίνουν σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις με στόχο είτε να αυξήσουν τον κίνδυνο έκθεσης 

ώστε να μεγιστοποιήσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, είτε να καταστούν “πολύ 

μεγάλες ώστε να πτωχεύσουν” (μία από τις τρεις κατηγορίες που αναλύονται παραπάνω στο 

κείμενο) και να πετύχουν σταθερά ικανοποιητικές αποδόσεις. Υπάρχει και μια κατηγορία 

οικονομολόγων που υποστηρίζουν ότι οι διάφορες θεωρήσεις κινδύνου δεν παίζουν 

σημαντικό ρόλο στις επεκτατικές τραπεζικές κινήσεις και για αυτό το λόγο δε θα πρέπει να 

εξετάζονται χωριστά.  

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα επικεντρώθηκαν, είτε στη σύγκριση 

οριακού οφέλους-κόστους και στην αλλαγή στη διαχείριση των πόρων της επιχείρησης( 

σύνθεση χαρτοφυλακίου στοιχείων του ενεργητικού) μετά τη συγχώνευση ή την εξαγορά, είτε 

στους οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τις συγχωνεύσεις τραπεζών με μη 

πιστωτικά ιδρύματα14. Η μόνη μελέτη που σύμφωνα με τους ερευνητές της διαφοροποιείται 

και συγκρίνει άμεσα τη σημασία των κινήτρων μείωσης του κινδύνου με τα κίνητρα 

ασφάλειας στην επιδότηση καταθέσεων, είναι αυτή των Benston, Hunter και Wall (1995).  Οι 

προαναφερθέντες καθηγητές στην έρευνα τους εικάζουν ότι οι τράπεζες που επιθυμούν να 

μειώσουν το συνολικό κίνδυνο, είναι πρόθυμες να θέσουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο στην 

τιμή απόκτησης της τράπεζας στόχου, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα μειώσει το 

συνολικό επιχειρηματικό κίνδυνο της ενοποιημένης τράπεζας. Με βάση αυτή την υπόθεση 

πρέπει να υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του περιθωρίου πριμοδότησης και της 

αναμενόμενης συνεισφοράς της τράπεζας στόχου στο συνολικό κίνδυνο του ενοποιημένου 

οργανισμού, που προκύπτει από τη διακύμανση των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων 

και τη συνδιακύμανση των συγκεκριμένων αποδόσεων μεταξύ της τράπεζας-αγοραστή  και 

της τράπεζας-στόχου, πριν από την ενοποίηση.  

Από την άλλη πλευρά αν η τράπεζα-αγοραστής προβαίνει σε εξαγορά ή συγχώνευση με βάση 

τα κίνητρα ασφάλειας στην επιδότηση καταθέσεων και στα αντίστοιχα χορηγούμενα 

επιτόκια, τότε μπορεί να επιτύχει τον στόχο της είτε με την αύξηση του κινδύνου έκθεσης σε 

τοποθετήσεις υψηλού κινδύνου και υψηλών αναμενόμενων οφελών, είτε με το να ενταχθεί 

                                                
14 MarÍa Fabiana Penas, Haluk Unal, “Gains in bank mergers: Evidence from the bond markets”, Journal of Financial Economics 74 (2004) 

149 179. 
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στην κατηγορία “πολύ μεγάλη για να πτωχεύσει”. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, το 

περιθώριο πριμοδότησης για την αγορά της τράπεζας στόχου θα πρέπει να συνδέεται με τους 

αριθμοδείκτες αποτίμησης κινδύνου που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δηλαδή με τη 

διακύμανση και τη συνδιακύμανση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών που 

προβαίνουν στην ενοποίηση, αλλά και αρνητικά συσχετισμένο με το λόγο της λογιστικής 

αξίας των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας προς το σύνολο του ενεργητικού της τράπεζας-

αγοραστή. Οι προαναφερθέντες καθηγητές στη συγκεκριμένη έρευνα κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματά τους είναι σύμφωνα με την υπόθεση ότι τα κίνητρα των 

τραπεζών που προβαίνουν σε συγχωνεύσεις, είναι η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου 

και όχι η εναλλακτική υπόθεση που εξέτασαν οι καθηγητές.  

Η έρευνα των καθηγητών Ben Craig και João Cabral dos Santos ακολούθησε μια τελείως 

διαφορετική προσέγγιση από τις προγενέστερες. Οι καθηγητές υπέθεσαν ότι αν υπάρχει ένα 

σημαντικό κίνητρο σε μία εξαγορά ή συγχώνευση, τότε μια μείωση στο συνολικό κίνδυνο θα 

πρέπει να ακολουθήσει την ενοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή η χρηματοοικονομική 

μόχλευση της ενοποιημένης τράπεζας, θα πρέπει να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη, στην 

περίπτωση που οι τράπεζες προέβαιναν στο σχηματισμό της συμμετοχικής εταιρίας-τράπεζας, 

ως εναλλακτική μορφή επένδυσης. Οι καθηγητές για την καλύτερη τμηματοποίηση των 

συμπερασμάτων ανέλυσαν τα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών πριν και μετά τη 

συγχώνευση, έτσι ώστε τα συμπεράσματα να μπορούν να γενικευτούν μόνο για πιστωτικά 

ιδρύματα με συγγενή χαρακτηριστικά. Οι τράπεζες-αγοραστές παρουσίαζαν υψηλές 

αποδόσεις ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων πριν την ενοποίηση (κάτι το οποίο είναι λογικό 

προκειμένου να ληφθούν επεκτατικές επενδυτικές πρωτοβουλίες), αλλά και μετά την 

συγκέντρωση κεφαλαίων, ενώ οι αποδόσεις αυτές ήταν πάνω από τους αντίστοιχους μέσους 

όρους του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.  

Αντίθετα οι τράπεζες-στόχοι συνδέθηκαν με χαμηλές αποδόσεις, κάτω του μέσου όρου του 

κλάδου δραστηριοποίησης, πριν την ολοκλήρωση της ενοποίησης, ενώ υψηλότερες του 

μέσου όρου μετά τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Οι καθηγητές επικεντρώθηκαν στο δείγμα των 

τραπεζών-αγοραστών, οι οποίες εμφανίζονταν στα χαρακτηριστικά κινδύνου ως 

ασφαλέστερες σε σχέση με τις υπόλοιπες τους τραπεζικού κλάδου. Ως κριτήριο για την 

επιλογή των ανωτέρω τραπεζών χρησιμοποιήθηκε η τυπική απόκλιση των αποδόσεων των 

περιουσιακών στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων. Η τυπική απόκλιση σαν μέτρο κινδύνου  

είναι περισσότερο ασφαλής από τα Ζ-scores, δεδομένου ότι τα Ζ-scores των τραπεζών σε 

ορισμένες περιόδους δεν παρουσιάζουν μεταβλητότητα και εμφανίζουν παρόμοιες 
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βαθμολογικές επιδόσεις στις διάφορες τράπεζες. Επίσης σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα 

αποτελέσματα είναι λιγότερο σαφή όταν χρησιμοποιούνται ως μέτρα κινδύνου η διακύμανση 

και η συνδιακύμανση των αποδόσεων, κάτι το οποίο ακολουθήθηκε στην προαναφερθείσα 

έρευνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ζ-scores και του μέτρου της τυπικής απόκλισης, 

οι τράπεζες-στόχοι εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρου 

του τραπεζικού κλάδου, πριν από την ενοποίηση. Με την ολοκλήρωση της ενοποίησης ο 

συνολικός κίνδυνος της τράπεζας σε περίπτωση που έχει συγχωνευτεί ή εξαγοραστεί 

συρρικνώνεται στο σύνολό του και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, ενώ τα επίπεδα 

σημαντικότητας των επενδυτικών αποφάσεων συνοδεύονται από μικρότερα επίπεδα 

σημαντικότητας, κάτι το οποίο καθιστά τις αποφάσεις των στρατηγικών σχεδιασμού της 

τράπεζας ασφαλέστερες. Όπως συμβαίνει με τους αγοραστές, έτσι και στις τράπεζες-στόχους 

το κατάλληλο μέτρο σύμφωνα με τους συγγραφείς για την εκτίμηση του συνολικού κινδύνου, 

είναι η χρησιμοποίηση της τυπικής απόκλισης των αποδόσεων και όχι τω διακυμάνσεων των 

αντίστοιχων μεγεθών. Η ανάλυση των καθηγητών που βασίστηκε στις παραπάνω 

προϋποθέσεις κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: Πρώτον, ο νέος τραπεζικός 

οργανισμός που προκύπτει συνδέεται με αύξηση της κερδοφορίας η οποία είναι θετικά 

συσχετισμένη με το χρόνο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα οικονομικά μεγέθη των 

τραπεζών πριν τη συγχώνευση και τη διαφορά των τυπικών αποκλίσεων τους διαχρονικά. 

Επίσης σε πολλές περιπτώσεις η κερδοφορία ξεπερνά και το άθροισμα των οικονομικών 

μεγεθών των τραπεζών πριν τη συγχώνευση ή την εξαγορά, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως 

δείκτης για την αξιολόγηση της πορείας των εισοδηματικών ροών. Η αυξημένη αυτή 

κερδοφορία, μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από το γεγονός ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ των οικονομικών μεγεθών των τραπεζών και η ενοποίηση δεν διέπεται από κάποιο 

σταθερό μοντέλο αποτίμησης και περιγραφής μελλοντικών οικονομικών αποτελεσμάτων, 

αλλά συνοδεύεται από σημαντικά στατιστικά περιθώρια κινδύνου τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν, όπως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις πριμ αποδοχών, το οποίο αυξάνει τον 

κύκλο εργασιών της ενοποιημένης τράπεζας και την αποδοτικότητά της. Δεύτερον, η 

μεταβλητότητα στις αποδόσεις και στα μερίσματα της ενοποιημένης τράπεζας μειώνεται, 

(όπως αυτή υπολογίζεται από την τυπική απόκλιση των στοιχείων του ενεργητικού και των 

ιδίων κεφαλαίων), σε σχέση με την αντίστοιχη μεταβλητότητα μεμονωμένα στις τράπεζες 

αλλά και με βάση τις εκτιμήσεις της υποθετικής συνένωσης, οι οποίες έθεταν μια 

συγκεκριμένη μεταβλητότητα ως αναμενόμενη μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης. Η 

μεταβλητότητα είναι αρνητικά συσχετισμένη με τον χρόνο και αφορά όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα τα οποία εμπλέκονται σε μία ενοποίηση, ενώ είναι μεγαλύτερη και συνοδεύεται από 
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ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στην τράπεζα-αγοραστή. Τρίτον με βάση την αξιολόγηση των 

Z-scores, τα νέα τραπεζικά ιδρύματα που προκύπτουν έχουν μικρότερη πιθανότητα αποτυχίας 

από την αντίστοιχη που είχε βασιστεί στο υποθετικό μοντέλο διενέργειας συγχώνευσης ή 

εξαγοράς, κάτι το  οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλείς αποφάσεις και σε επικίνδυνες 

τοποθετήσεις την ενοποιημένη τράπεζα. Η καθαρή παρούσα αξία των τοποθετήσεων 

εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με τα πραγματικά μεγέθη τα οποία προσδιορίζονται από την 

προηγούμενη μέθοδο και βασίζονται σε στατιστικά μέτρα κινδύνου, ενώ το χαρτοφυλάκιο 

των επιλογών μπορεί να συνδεθεί με υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση. Η βελτίωση στις 

τιμές των Z-scores  αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η 

πιθανότητα αποτυχίας της τράπεζας μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, κάτι το οποίο 

συμφωνεί με το προηγούμενο συμπέρασμα, αλλά δεν παύει να ισχύει η υποκειμενικότητα και 

η μη αξιόπιστη και αντικειμενική απόδοση της οικονομικής κατάστασης.  

 

Η βελτίωση αφορά κυρίως τις τράπεζες-αγοραστές, ενώ οι τράπεζες-στόχοι δεν 

διαφοροποιούνται σημαντικά από τις αρχικές τους τιμές. Γεγονός είναι πάντως ότι με την 

χρησιμοποίηση των Z-scores, δεν μπορούμε να διακρίνουμε σημαντικές αποκλίσεις στις 

χρηματοοικονομικές αποδόσεις και στον εισοδηματικό πλούτο, πριν και μετά τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων των τραπεζών και δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στις 

τιμές των δεικτών αυτών για μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Οι καθηγητές για να είναι 

συνεπείς και με τις προηγούμενες έρευνες, εξέτασαν και τις τιμές των συντελεστών 

διακύμανσης και συνδιακύμανσης των αποδόσεων.  

 

Στην περίπτωση του συντελεστή διακύμανσης, η έλλειψη ασφαλών συμπερασμάτων 

οφείλεται στις  τιμές που λαμβάνει η μεταβλητή 1/t στην κατανομή t-student, οι οποίες 

προσεγγίζουν τους περιορισμούς και τις τιμές της κατανομής Cauchy. Τα αποτελέσματα των 

συγγραφέων επηρεάστηκαν άμεσα από μεθοδολογίες που επηρεάζουν την έλλειψη διακριτών 

στατιστικών στιγμών στην κατανομή Cauchy, με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα να έχουν μια 

συνέχεια χωρίς να είναι δυνατή η τμηματοποίηση οποιαδήποτε χρονική στιγμή για τη λήψη 

μεμονωμένων αποφάσεων, λόγω του υψηλού συντελεστή αβεβαιότητας στις διακριτές 

στιγμές. Πολλές φορές ο υπολογισμός των μέσων όρων των διακυμάνσεων σε βιομηχανικούς 

και τραπεζικούς κλάδους, βασίζεται αποκλειστικά σε μία ή δύο ακραίες διακριτές τιμές, κάτι 

το οποίο δεν μπορεί να λυθεί μόνο με την κατάλληλη επιλογή του δείγματος, αλλά στηρίζεται 

κυρίως στο είδος της κατανομής που σχηματίζουν οι τιμές του δείγματος. Ο συντελεστής 
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διακύμανσης γενικά συμπεριφέρεται όπως μία μεταβλητή Cauchy που βασίζεται σε 

στατιστικά συμπεράσματα, κάτι το οποίο απαιτεί κατόπιν τον ορισμό μίας ενδιάμεσης τιμής, 

που θα αποτελεί το όριο για τις εκτιμήσεις του περιθωρίου διαπραγμάτευσης της τιμής 

εξαγοράς ή συγχώνευσης. Παρόμοια αποτελέσματα αντλούνται και από την ανάλυση της 

συνδιακύμανσης, όπου εμφανίζεται όπως είναι λογικό πάλι το πρόβλημα των πεπερασμένων 

τιμών, ενώ οι επιπτώσεις των εξαγορών ή συγχωνεύσεων στην συνδιακύμανση είναι ιδιαίτερα 

μικρές, κάτι το οποίο οφείλεται και στις τυχαίες κατανομές, στην ποικιλία των αποκλίσεων 

που εμφανίζει το δείγμα εξέτασης και κυρίως στο εύρος του χρονικού διαστήματος εξέτασης. 

Τέλος σύμφωνα με την άποψη των καθηγητών, η μείωση του συνολικού κινδύνου μπορεί να 

είναι το βασικότερο κίνητρο, αλλά μία εξαγορά ή συγχώνευση δεν μπορεί να βασίζεται 

αποκλειστικά σε αυτό, αλλά θα πρέπει να συνδέεται και με άλλα πιθανά κίνητρα, όπως η 

βελτιστοποίηση στην εισροή κεφαλαίων, η δημιουργία μονοπωλιακών συνθηκών στην αγορά, 

η δημιουργία ισχυρού οικονομικού προφίλ με στόχο επεκτατικές κινήσεις στο εξωτερικό, η 

υπερκάλυψη στην παροχή συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κτλ. 

2.6. Τραπεζικές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα15
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Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οικονομία της οποίας χαρακτηρίζεται από έντονη 

δραστηριότητα στον αγροτικό και τουριστικό τομέα, η στρατηγική επιχειρηματικής 

ανάπτυξης μέσω των Ε&Σ σίγουρα αποτελεί επανάσταση. Η πιο έντονη δραστηριότητα 

σχετικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τοποθετείται για την Ελλάδα την περίοδο μετά το 

1996 και επικεντρώνεται κυρίως σε συγχωνεύσεις και εξαγορές του τραπεζικού κλάδου. Η 

τριετία 1997 – 1999, ενόψει και τις ραγδαίας ανόδου του χρηματιστηρίου,  χαρακτηρίστηκε 

από έντονη δραστηριότητα Ε&Σ, κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ ακολούθησε μια 

ακόμα πιο πλούσια περίοδος Ε&Σ μετά το 2004. Κατά το πρώτο κύμα Ε&Σ την δεκαετία του 

’90, σημειώθηκαν κυρίως ιδιωτικοποιήσεις και εξαγορές τραπεζικών ιδρυμάτων που μέχρι 

τότε άνηκαν στο δημόσιο. Στο δεύτερο κύμα Ε&Σ όπως αυτό πραγματοποιήθηκε μετά το 

2004, χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση των εξαγορών Ελληνικών τραπεζικών 

                                                
15Λεωτσάκος Π. (2016), Αποτιμώντας τις εξαγορές 13 ελληνικών τραπεζών, Bankingnews. 
 
16 Λουρή Ε. (1998), “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελληνική Οικονοµία 1987-93”, Μελέτες Οικονοµικής Πολιτικής, Μάιος 1998. 
 
17 Νούλας Αθανάσιος (1999), Μελέτη επί της Κερδοφορίας και Αποτελεσµατικότητας των Ελληνικών Τραπεζών (Περίοδος 1993-1998), 
∆ελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γ’-∆’ Τρίµηνο 1999, σελ. 53-60. 

 
18 Πρωτόπαπας Παναγιώτης, Τραυλός Νικόλαος, Τσαγκαράκης Νικόλαος(2003), «Συγχώνευσης και Εξαγορές επιχειρήσεων στην Ελλάδα: 

επίδραση στην χρηματιστηριακή τιμή των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων», «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 53, Τεύχος 4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ. 

80-104. 
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ιδρυμάτων από ξένες τράπεζες.  

Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι οι μικρές σε μέγεθος Ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν 

απόδοση επί των Ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου στο 10%, ενώ η αναλογία κόστους προς 

έσοδα να κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 70%. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες σε 

μέγεθος τράπεζες εμφανίζουν αποδόσεις Ιδίων κεφαλαίων (ROE) στα επίπεδα του 20% και 

αναλογία κόστους προς έσοδα γύρω στο 50%. Επιπλέον, έρευνες19 που πραγματοποιήθηκαν  

χρησιμοποιώντας αριθμοδείκτες και τη μέθοδο  DEA για να συγκρίνουν την 

αποτελεσματικότητα κρατικών και ιδιωτικών τραπεζών για την περίοδο 1993-1998 

καταλήγουν στο ότι και µε τους δύο τρόπους οι ιδιωτικές  τράπεζες  εµφανίζονται  πιο  

αποτελεσματικές,  παρόλο  που  στη  DEA  οι διαφορές  στα  επίπεδα  αποτελεσματικότητας  

δεν  είναι  στατιστικά  σηµαντικές. 

Από την άλλη πλευρά, στην εξάπλωση των Ε&Σ του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα 

συνέβαλλε καταλυτικά η ανταγωνιστική γεωγραφική θέση της με τις μεγαλύτερες Ελληνικές 

τράπεζες να έχουν κυριαρχήσει στα Βαλκάνια μέσω των εξαγορών. Σήμερα, τα 

υποκαταστήματα των Ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια είναι πάρα πολλά γεγονός που 

δείχνει την μεγάλη εξάπλωση τους σε γειτονικές χώρες.    

Συγκεντρωτικά η δραστηριότητα των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο 

παρουσιάζεται παρακάτω ανάλογα με την χρονική περίοδο στην οποία αναφερόμαστε. Κατά 

την δεκαετία του ’90 και πιο συγκεκριμένα το 1998 σημειώθηκαν σημαντικές εξαγορές με 

την Άλφα Τράπεζα Πίστεως να εξαγοράζει το 82,5% και να μετονομάζει σε Alpha Bank Ltd. 

την κυπριακή Lombard NatWest καθώς και την εξαγορά του 99,8% της Τράπεζας Κρήτης 

από την Eurobank EFG. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε τις δραστηριότητες της 

Chase Manhattan και της Credit Lyonnais στην Ελλάδα, ενώ εξαγόρασε επίσης και το 37% 

της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης. Κατά το 1999 η Τράπεζα Πειραιώς εξαγοράζει το 35% 

της Τράπεζας Χίου και απορροφά τις δραστηριότητες της National Westminister Bank στην 

Ελλάδα. Επίσης, κατά το ίδιο έτος η Άλφα Τράπεζα Πίστεως αποκτά το 51% των μετοχών 

της Ιονικής Λαϊκή Τράπεζας ενώ Eurobak EFG συγχωνεύεται με την Τράπεζα Αθηνών και 

την Τράπεζα Κρήτης και εξαγοράζει το 50.1% της Τράπεζας Εργασίας.  

Με την έλευση της νέας χιλιετίας η δραστηριότητα των Ε&Σ γίνεται ακόμα πιο έντονη. Το 

έτος 2000 η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε συγχώνευση με τις εξαγορασθείσες Τράπεζες 

                                                
19 Noulas G. Athanasios (2001), Deregulation and operating efficiency: the case of the Greek banks, Journal of Managerial Finance, 2001, 

vol.27, 8, 1-16. 
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Μακεδονίας-Θράκης και Χίου ενώ απέκτησε παράλληλα από το Ελληνικό Δημόσιο το 58% 

της ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) με την οποία συγχωνεύτηκε το 

2003. Η Άλφα Τράπεζα Πίστεως συγχωνεύεται με την Ιονική Λαϊκή Τράπεζα και 

μετονομάζεται σε Alpha Bank. Επίσης, η Eurobank EFG συγχωνεύεται με την Τράπεζα 

Εργασίας και μετατονίζεται σε EFG Eurobank Ergasias. Μετέπειτα, το 2004 εξαγοράζεται το 

22,3% της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος από την Societe Generale το οποίο ποσοστό άνηκε 

στο μετοχικό ταμείο Στρατού, και μέσω των αυήσεων μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, 

έφτασε το 2007 ο γαλλικός όμιλος να κατέχει το 52,3% της Γενικής. Το 2005 η Marfin 

Investment Group εξαγοράζει το 10% της Egatia Bank, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 2006, η 

Alpha Bank συνεργάζεται με την Anadolou Group για την δημιουργία ενός ισχυρού franchise 

στον τούρκικο τραπεζικό τομέα.  Επίσης, το 2006 η Marfin Investment Group εξαγοράζει το 

13% της Laiki Bank και το 44% της Egnatia Bank. Επιπλέον το 2007 τοποθετείται η 

συγχώνευση των Marfin, Egantia και Laiki Bank.  

Στον Πίνακα 2.5 μπορούμε να παρατηρήσουμε συγκεντρωτικά τις σημαντικότερες Ε&Σ στον 

τραπεζικό κλάδο για την περίοδο 1997-2007  καθώς και την συνολική αξία της κάθε 

συμφωνίας. 
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Πίνακας 2.5: Ε&Σ του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα την περίοδο 1997-200720  

 

 

Μια άκρως στρατηγική κίνηση από την Τράπεζα Πειραιώς ήταν η εξαγορά και συγχώνευση 

του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος το 2012 [5] όπως επίσης και η 

απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Γενικής Τράπεζα από την Γαλλική Societe 

Generale. Επίσης, το 2013 η Τράπεζα Πειραιώς προβαίνει σε απόκτηση όλων των 

καταθέσεων, δανείων και καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus 

Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και 

καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, factoring και Επενδυτική Τράπεζα 

Ελλάδος - IBG) ενώ το ίδιο έτος πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 

συνολικού ποσοστού συμμετοχής (100%) της Millennium BCP στη θυγατρική της στην 

Ελλάδα Millennium Bank S.A., μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων. Επιπλέον, 

ο όμιλος Eurobank διευρύνεται με την εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

Ελλάδος και της Νέας Proton Bank ενώ η Alpha Bank προβαίνει σε απόκτηση του συνόλου 

                                                
20 Thanou E. and Daskalakis N. (2003), “Mergers and Acquisitions in Greek Banking: The role of strategic similarities in achieving post 

merger enhanced performance”, IJER, Vol. 10, No. 2, July-December, 2013, pp. 235-255 
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των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας. Τέλος, το 2015 η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην 

απόκτηση του “υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε.  

 

 Όσον αφορά την πορεία των Ε&Σ  σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

για το 2015, σημειώθηκε αύξηση 27% στη δραστηριότητα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην 

Ελλάδα, όπου κατεγράφησαν δύο από τις δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το ίδιο διάστημα. Στην Ελλάδα καταγράφηκαν συνολικά 28 

συγχωνεύσεις και εξαγορές συνολικής αξίας 1,77 δισ. δολάρια το 2015, έναντι 22 συμφωνιών 

αξίας 1,33 δισ. δολάρια το 2014, καταγράφοντας αύξηση 27% ως προς τον αριθμό και 33% 

ως προς την αξία. 

Οι κλάδοι με την εντονότερη δραστηριότητα Σ&Ε στην Ελλάδα το 2015 ήταν οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η πληροφορική, ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη παρουσία 

στην ελληνική αγορά M&A, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία με τέσσερις και δύο 

συμφωνίες αντίστοιχα. Το 46% των συμφωνιών στην Ελλάδα ήταν ενδοσυνοριακές 

συναλλαγές, ενώ το 39% πραγματοποιήθηκαν από επενδυτές του εξωτερικού και το 14% 

κατευθύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

3.2. Έννοια και σκοπός της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων21 22 23 είναι εκείνος ο τομέας 

της Χρηματοοικονομικής επιστήμης που ασχολείται με την ανάλυση των μεγεθών που 

παρουσιάζονται στις Λογιστικές καταστάσεις μιας εταιρίας έτσι ώστε να αξιολογηθούν 

βασικοί πυλώνες της, όπως η ρευστότητα, η χρηματοοικονομική μόχλευση, η αποδοτικότητα, 

και δραστηριότητα με σκοπό να καταγράψουν την χρηματοοικονομική δυναμική της εταιρίας 

καθώς και εάν είναι δυνατό να ικανοποιήσει τις ευρύτερες υποχρεώσεις της, είτε προς τους 

μετόχους της, είτε προς το εξωτερικό της περιβάλλον.  

Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση λοιπόν, χρησιμοποιεί στοιχεία και μεγέθη που 

παρουσιάζονται στις βασικές λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης (όπως είναι ο 

ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης) και προσπαθεί μέσω διαφόρων μεθόδων να τα 

αξιοποιήσει και να τα συσχετίσει μεταξύ τους ούτως ώστε να εξάγει συμπεράσματα τόσο για 

την βιωσιμότητα της επιχείρησης, όσο και για την δυνατότητα να επιτύχει επαρκή 

κερδοφορία για να εξυπηρετήσεις τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της 

3.3. Μέθοδοι Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν την πιο σημαντική πηγή πληροφοριών 

για τους εξωτερικούς αναλυτές. Ωστόσο, δεν παρέχουν έτοιμες πληροφορίες, αλλά απλά την 

πρώτη ύλη, με τη μορφή απόλυτων  χρηματοοικονομικών στοιχείων, τα οποία καμία ή πολύ 

μικρή σημασία έχουν από μόνα τους. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων διαθέτει μια 

σειρά από μεθόδους [1, 2] οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Κάθετη ανάλυση (Καταστάσεις κοινών μεγεθών) 

 Οριζόντια ανάλυση (Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) 

 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης 

                                                
21 Ευθύμογλου Π. και Λαζαρίδης Ι. (2000), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Πειραιάς. 

 
22  Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2010), Αποτίμηση επιχείρησης και τίτλων βάσει δημοσιευμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα, Θεσσαόνικη. 
 
23 Ξανθάκης Μανώλης, Αλεξάκης Χρήστος (2006) Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Αθήνα׃ εκδ. Αθ. Σταμούλης 
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 Ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών (Ratio Analysis) 

 Ανάλυση Νεκρού Σημείου  

Κάθε μέθοδος ανάλυσης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, γι’ αυτό οι αναλυτές συχνά 

επιλέγουν ένα μέσο ανάλυσης ως κύριο, ενώ παράλληλα, χρησιμοποιούν επικουρικά και 

κάποιο άλλο. Γενικά, οι αναλυτές δίνουν ένα σχετικό προβάδισμα στην τεχνική της ανάλυσης 

με αριθμοαριθμοδείκτες, γιατί αναγνωρίζουν ότι η τεχνική αυτή προσφέρεται περισσότερο 

από τις άλλες μεθόδους στην ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεδομένων. 

3.3.1 Κάθετη ανάλυση 

Πρόκειται για τη μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία ένα μέγεθος μιας συγκεκριμένης 

οικονομικής κατάστασης (πχ πωλήσεις για την ΚΑΧ και σύνολο ενεργητικού για τον 

ισολογισμό) χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού και όλα τα άλλα στοιχεία της 

οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται προς αυτό. Αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής, είναι 

ότι όλα τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης εκφράζονται πλέον ως ποσοστά του 

ποσού του μεγέθους που λήφθηκε ως βάση υπολογισμού και το οποίο παριστάνεται με το 

100%. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους σε 

απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά ή μόνο σε ποσοστά, λέγονται, είτε καταστάσεις «κοινού 

μεγέθους», γιατί τα ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε κοινή βάση. Η κάθετη ανάλυση ή οι 

καταστάσεις «κοινού μεγέθους» μπορούν να περιγραφούν ως μέσα ανάλυσης της εσωτερικής 

δομής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η μέθοδος αυτή (κάθετη ανάλυση), οφείλει 

την ονομασία της στο γεγονός ότι εφαρμόζεται σε οικονομικές καταστάσεις κάθετης 

παράθεσης (μορφής) και η μελέτη, συνεπώς, των ποσοστών που εμφανίζονται σ’ αυτές 

γίνεται κατά κάθετο τρόπο.  

Τα πλεονεκτήματα της κάθετης ανάλυσης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

 Με την απλή έκφραση των απόλυτων μεγεθών των οικονομικών στοιχείων μιας 

χρηματοοικονομικής κατάστασης ως ποσοστών πάνω στο απόλυτο μέγεθος του στοιχείου 

που λήφθηκε ως βάση υπολογισμού, αποκαλύπτεται το σχετικό μέγεθος ή η βαρύτητα 

κάθε στοιχείου σε σχέση με το ποσό της βάσης υπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνεται ο αναλυτής, γιατί έχει μια ταχύτερη και ακριβέστερη αντίληψη της 

πραγματικής σπουδαιότητας κάθε χρηματοοικονομικού στοιχείου. 

 Καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των μεταβολών των επιμέρους στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων από έτος σε έτος, σε σχέση με το εκάστοτε ποσό της 
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βάσης υπολογισμού. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, στην 

περίπτωση που οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τα οικονομικά τους 

στοιχεία μόνο ως απόλυτα μεγέθη. 

 Καθίσταται δυνατή η σύγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους, γιατί με τη μετατροπή των στοιχείων τους σε 

ποσοστά των συνολικών τους μεγεθών, π.χ. σε ποσοστά του συνολικού ενεργητικού ή 

παθητικού, αν πρόκειται για ισολογισμούς, ή των συνολικών πωλήσεων, αν πρόκειται για 

αποτελέσματα χρήσης, δημιουργείται μια κοινή βάση σύγκρισης μεταξύ τους. 

3.3.2 Οριζόντια ανάλυση 

Στην οριζόντια ανάλυση συγκρίνονται και αξιολογούνται οι μεταβολές των διαφόρων 

ομάδων-στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων και των μεταβολών της 

χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ετών. Σ’ αυτήν, 

αντιπαρατίθενται τα μεγέθη διαδοχικών ισολογισμών ή αποτελεσμάτων χρήσης, δύο ή 

περισσοτέρων χρήσεων και παρακολουθείται και μελετάται η διαχρονική εξέλιξή τους, διότι 

έτσι οι πληροφορίες που προκύπτουν απ’ αυτές είναι πιο αποκαλυπτικές για τον αναλυτή. Η 

ονομασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και μελετώνται οι οριζόντιες μεταβολές στα 

στοιχεία των διαδοχικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι διαδοχικές δε αυτές 

καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Έτσι, ετήσια, 

εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή και μηνιαία στοιχεία, μπορούν εύκολα να συγκριθούν με τα 

αντίστοιχα προηγουμένων χρήσεων και να οδηγήσουν σε συμπεράσματα, σχετικά με την 

τάση και το ρυθμό τους διαχρονικά.  

Προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση των λογιστικών στοιχείων διαχρονικά, πρέπει οι 

συγκριτικές καταστάσεις να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 Η ταξινόμηση των στοιχείων να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιόδους, στις οποίες 

αναφέρονται. 

 Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επί μέρους ομάδες στοιχείων. 

 Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ’ όλη την υπό κρίση περίοδο. Σε περίπτωση που 

υπάρχει κάποια αλλαγή αυτών, θα πρέπει να σημειώνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη 

από τον αναλυτή. 

 Να σημειώνονται τυχόν μεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των στοιχείων. 
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3.3.3 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης σε συνδυασμό με τον υπολογισμό αριθμοδεικτών 

τάσης είναι μια άλλη μέθοδος ανάλυσης, παρόμοια με αυτή της ανάλυσης αριθμοδεικτών. 

Στην συγκεκριμένη μέθοδο επιλέγεται ένα έτος (ή κάποιο άλλο χρονικό σημείο) ως βάση των 

υπολογισμών, για αυτό λέγεται και έτος βάσης. Στη συνέχεια, τα ποσά των επιλεγμένων 

στοιχείων των επόμενων ετών υπολογίζονται ως ποσοστά πάνω στο ποσό του έτους βάσης 

(το έτος βάσης είναι ίσο με 100% ή απλά με το 100). Για τον υπολογισμό της σειράς των 

αριθμοδεικτών τάσης ενός οικονομικού στοιχείου, για καθένα από τα επόμενα έτη της υπό 

εξέταση χρονικής περιόδου, χρησιμοποιείται ο τύπος: 

Αριθμοδείκτης τάσης έτους (ν) = Αξία μεγέθους έτους (ν) x 100 / Αξία μεγέθους έτους βάσης 

Γενικά, κατά την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες τάσης, ως έτος 

βάσης λαμβάνεται το πρώτο έτος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ανάλυση.  

3.3.4 Ανάλυση του Νεκρού Σημείου των συναλλαγών 

Νεκρό Σημείο μίας Επιχείρησης, είναι το αναγκαίο ύψος των Πωλήσεων το οποίο εάν 

πραγματοποιήσει η επιχείρηση, καλύπτει όλα της τα έξοδα, δηλαδή δεν πραγματοποιεί ούτε 

κέρδος ούτε ζημία. Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό 

μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική τεχνική για μελέτη, έρευνα και συμπεράσματα γύρω 

από τη σχέση των σταθερών εξόδων, των μεταβλητών εξόδων, των εισπράξεων και των 

κερδών οποιασδήποτε εκμετάλλευσης. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να μελετάει με προσοχή 

τις σχέσεις μεταξύ κόστους, όγκου παραγωγής, εσόδων και κέρδους. Πρέπει να βρει ποιοι 

παράγοντες επηρεάζουν το κέρδος και πως αυτό διαμορφώνεται κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στο περιβάλλον που η επιχείρηση δρα και αναπτύσσεται. 

3.3.5 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες  

Επειδή η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες είναι η βασική 

μέθοδος ανάλυσης στην παρούσα εργασία και εξαιτίας της διαδεδομένης  χρήσης της για 

ανάλυση, αξιολόγηση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αφιερώνουμε μια  

ξεχωριστή παράγραφο για την παρουσίασή της.  

Οι αριθμοδείκτες εκφράζουν λογικές σχέσεις των οικονομικών μεγεθών, ενδεικτικές της 

αξίας των δύο βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών: της διαχείρισης και της 

εκμετάλλευσης. Η σύγκριση των μεγεθών εκφράζεται με τη λατινική λέξη Ratio που σημαίνει 

σχέση-λόγος. Στη χρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτης θεωρείται η απλή μαθηματική 
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έκφραση της σχέσης ανάμεσα σε δύο λογιστικά μεγέθη (στοιχεία ή σύνολα στοιχείων), που 

λαμβάνονται από την ίδια (π.χ. τον ισολογισμό) ή από διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις 

(π.χ. τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης). Ο αριθμοδείκτης, λοιπόν, δεν είναι παρά 

ένα κλάσμα και μπορεί να εκφραστεί, είτε ως πηλίκο, είτε ως λόγος ή τέλος ως ποσοστό επί 

τοις εκατό. Στην βιβλιογραφία συναντώνται μεταξύ των άλλων οι τρεις παρακάτω βασικές 

κατηγορίες αριθμοδεικτών που αναφέρονται στην ρευστότητα, την κεφαλαιακή διάρθρωση 

και την αποδοτικότητα. Η πρώτη βασική κατηγορία αριθμοδεικτών είναι αυτή των 

αριθμοδεικτών ρευστότητας. Η ρευστότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να 

ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μέσω των ρευστών στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της, όπως οι απαιτήσεις, τα εμπορεύματα, τα χρεόγραφα τα 

ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθέματα. Με άλλα λόγια, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι 

μια ομάδα κριτηρίων που σκοπό έχουν την μέτρηση της ικανότητας της επιχείρησης να 

ανταπεξέρχεται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της και γενικότερα στις τρέχουσες 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Τα μέσα που χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό είναι 

μετρητά, καταθέσεις σε τράπεζες, επιταγές και ακόμη απαιτήσεις από λογαριασμούς 

χρεωστών, πελατών και γραμματίων εισπρακτέων. 

Η δεύτερη κατηγορία δεικτών είναι οι Αριθμοδείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και 

Περιουσιακής Διάρθρωσης. Με την βοήθεια αυτών των δεικτών μπορούμε να αξιολογήσουμε 

τις συνθήκες μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης και 

επομένως μακροπρόθεσμου κινδύνου επιβίωσης όπως αυτές διαμορφώνονται από τις σχέσεις 

μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων από τη μια πλευρά και μεταξύ των μακροπροθέσμων 

κεφαλαίων και παγίων περιουσιακών στοιχείων από την άλλη. Τα κεφάλαια που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης είναι 

τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή τα κεφάλαια που ανήκουν στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και τα 

ξένα κεφάλαια δηλαδή τα κεφάλαια που ανήκουν σε ξένες πηγές. 

Η άλλη κατηγορία δεικτών είναι οι Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας οι οποίοι μετρούν τον 

βαθμό της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης. Οι αριθμοδείκτες αυτοί προκύπτουν από την σύγκριση μεταξύ του 

επιπέδου των πωλήσεων και του επενδυθέντος κεφαλαίου στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. 

Μια ακόμη  κατηγορία δεικτών που εξετάζεται είναι οι Αριθμοδείκτες Οικονομικής 

Απόδοσης οι οποίοι εμφανίζουν τα συνδυασμένα αποτελέσματα των επιχειρηματικών και 

χρηματοδοτικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της χρήσης. Η σημασία των 

δεικτών οικονομικής απόδοσης είναι πολύ μεγάλη, διότι όσοι ενδιαφέρονται για τις συνθήκες 
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και τις προοπτικές μιας επιχείρησης επικεντρώνουν την προσοχή τους στο κατά πόσο 

κερδοφόρα είναι η επιχείρηση αυτή. Η οικονομική απόδοση αξιολογείται συνήθως σε 

συνδυασμό είτε με το μέγεθος των εσόδων από πωλήσεις είτε με το μέγεθος των 

επενδυμένων συνολικών ή ιδίων κεφαλαίων. Οι αριθμοδείκτες που υπολογίζονται στην 

πρώτη περίπτωση ονομάζονται αριθμοδείκτες μικτού ή καθαρού περιθωρίου ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση ονομάζονται αριθμοδείκτες απόδοσης συνολικών ή ιδίων κεφαλαίων. 

Τέλος μια άλλη κατηγορία δεικτών που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης είναι οι Αριθμοδείκτες Αγοραίας Αξίας ή Αποτίμησης. Οι αριθμοδείκτες αυτοί 

συγκρίνουν την αγοραία τιμή της μετοχής με τα κέρδη της επιχείρησης και με τη λογιστική 

αξία της μετοχής. Οι αριθμοδείκτες αγοραίας αξίας παρέχουν στη διοίκηση μια πληροφόρηση 

περί του τι οι επενδυτές πιστεύουν για την επίδοση της επιχείρησης στο παρελθόν και για τις 

μελλοντικές προοπτικές της. Αν η ρευστότητα της επιχείρησης, η διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και οι αριθμοδείκτες απόδοσης είναι 

ικανοποιητικοί, τότε οι αριθμοδείκτες αγοραίας αξίας θα είναι υψηλοί και πιθανόν η τιμή της 

μετοχής θα είναι η υψηλότερη δυνατή. 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένες βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών 

που έχουν άμεση εφαρμογή στην χρηματοοικονομική ανάλυση τραπεζών. Συγκεκριμένα, θα 

εξετάσουμε: 

- Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας – Αποδοτικότητας 

- Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

- Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 

- Αριθμοδείκτες Ποιότητας Ενεργητικού και Καθαρών Κερδών 

- Αριθμοδείκτες Μεγέθυνσης  

 

Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας – Αποδοτικότητας 

Στην κατηγορία αυτή θα εξετάσουμε τους παρακάτω αριθμοδείκτες: 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) (Δ.Α.Ε) 

Για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη χρησιμοποιούμε τον λόγο των καθαρών κερδών προ το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  

�. �. � =
�����ό ���ό����

�.� ����������ύ
    (3.1) 
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Σημειώνεται πως στον παρανομαστή χρησιμοποιείται η μέση αξία περιουσιακών στοιχείων 

αρχής και τέλους χρήσης.  

Ο εν λόγω δείκτης δείχνει τα ποσοστιαία κέρδη που αποφέρουν την εταιρία τα κεφάλαια που 

επενδύονται.  

Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) (Δ.Α.Ι.Κ) 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

�. �. �. �. =
�����ά �έ���

Ί��� ���ά����
  (3.2) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο τα επενδυμένα από τους μετόχους κεφάλαια 

αξιοποιούνται αποδοτικά ενώ παράλληλα υπολογίζει το κέρδος που λαμβάνουν οι μέτοχοι για 

την διάθεση των κεφαλαίων τους. 

Δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου (Κ.Π.Ε) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο της απόδοσης του πόσο επιτυχημένες ήταν οι 

επενδυτικές αποφάσεις της εταιρίας σε σχέση με το δανεισμό της. Αρνητικές τιμές του 

αριθμοδείκτη υποδηλώνουν υπό απόδοση της εταιρίας να λάβει βέλτιστες αποφάσεις αφού τα 

επιτοκιακά έξοδα ήταν μεγαλύτερα σε σχέση με τα επιτοκιακά έσοδα που δημιουργήθηκαν 

από επενδύσεις της εταιρίας. Ο αριθμοδείκτης υπολογίζεται ως εξής: 

�. �. � =
�����ό ���ό���� ��ό �ό����

������ό�� ������ί� ����������ύ
   (3.3) 

Δείκτης αποδοτικότητας διαθέσιμου κεφαλαίου (Δ.Α.Δ.Κ) 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας διαθέσιμου κεφαλαίου δείχνει πόσο αποτελεσματικά 

διαχειρίζεται η διοίκηση της εταιρίας το συνολικό κεφάλαιο που έχει στην διάθεσή της για 

επενδυτικούς σκοπούς. Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται από τον παρακάτω λόγο: 

�. �. �. �. =
�����ά �έ���

�� ������ί��
   (3.4) 

Δείκτης περιθωρίου λειτουργικού κέρδους (Δ.Π.Λ.Κ) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής:  

�. �. �. �. =
����������ά Έ����

�����ά �έ���
  (3.5) 

Όταν ο αριθμοδείκτης αυτός λαμβάνει υψηλές τιμές αυτό σημαίνει υψηλή κερδοφορία για 

την εταιρία. Φυσικά ο λόγος μπορεί να είναι και αρνητικός στην περίπτωση λειτουργικής 

ζημίας. 
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Δείκτης περιθωρίου κέρδους προ φόρων (Δ.Π.Κ.Π.Φ) 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει το ποσοστό των καθαρών κερδών που αποτελούν τα 

κέρδη προ φόρων. Υψηλές τιμές του αριθμοδείκτη δείχνουν θετικά σήματα για την εταιρία.  

�. �. �. �. � =
����������ά Έ���� ��� �ό���

�����ά �έ���
  (3.6) 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

Η κατηγορία αυτή αριθμοδεικτών είναι πολύ σημαντική καθώς δείχνουν την ικανότητα της 

τράπεζας στην περίπτωση μας, αλλά και μιας επιχείρησης γενικότερα να καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλάβαμε τους ακόλουθους 

αριθμοδείκτες. 

Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις  (Δ.Χ.Π.Κ) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό των καταθέσεων αποτελούν τα δάνεια που έχει 

χορηγήσει η τράπεζα και αποτελεί ένδειξη του βαθμού κάλυψης των δανείων από τις 

καταθέσεις. Τιμές μεγαλύτερες της μονάδας σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο για την τράπεζα 

και μικρότερη ρευστότητα. Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη γίνεται ως εξής: 

�. �. �. � =
�����ή����

�����έ����
  (3.7) 

Δείκτης Ενεργητικού προς Χορηγήσεις (Δ.Ε.Π.Χ) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό του ενεργητικού καλύπτει τις χορηγήσεις της 

τράπεζας και υψηλές τιμές είναι επιθυμητές.  

�. �. �. � =
���������ό

�����ή����
  (3.8) 

Δείκτης Καταθέσεων προς Ενεργητικό (Δ.Κ.Π.Ε) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο ενεργητικό και τις καταθέσεις 

υπολογίζοντας το ποσοστό των καταθέσεων σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού.  

 

�. �. �. � =
�����έ����

���������ό
  (3.9) 

Δείκτης Χορηγήσεων προς Ενεργητικό (Δ.Χ.Π.Ε) 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο ενεργητικό και τις χορηγήσεις 

υπολογίζοντας το ποσοστό των χορηγήσεων σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού.  

 

�. �. �. � =
�����ή����

���������ό
  (3.10) 

Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Επόμενη κατηγορία αριθμοδεικτών που θα εξετάσουμε είναι οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας που δείχνουν κατά πόσο τα κεφάλαια της τράπεζας επαρκούν για να καλύψουν τις 

διάφορες δραστηριότητες της τράπεζας.  

Δείκτης ΙΚ προς Ενεργητικό (Δ.ΙΚ.Π.Ε) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των ΙΚ που έχει η τράπεζα σε σ΄χεση με το 

σύνολο του ενεργητικού και υπολογίζεται από τον παρακάτω λόγο: 

�. ��. �. � =
Ί��� ���ά����

���������ό
  (3.11) 

Προφανώς υψηλότερες τιμές του αριθμοδείκτη αυτού είναι καλύτερες για την τράπεζα αφού 

υπάρχει χαμηλή ανάγκη  για εξωτερική χρηματοδότηση και επομένως υψηλή αποδοτικότητα. 

Δείκτης ΙΚ προς Χορηγήσεις (Δ.ΙΚ.Π.Χ) 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μας δείχνει το ποσοστό κάλυψης των δανείων που έχει 

χορηγήσει η τράπεζα από τα ΙΚ. Φυσικά η τράπεζα επιθυμεί να έχει υψηλές τιμές για το 

αριθμοδείκτη αυτό που υπολογίζεται από τον λόγο: 

�. ��. �. � =
Ί��� ���ά����

�����ή����
  (3.12) 

Δείκτης ΙΚ προς Καταθέσεις (Δ.ΙΚ.Π.Κ) 

Αντίστοιχός με τον παραπάνω αριθμοδείκτη είναι και ο αριθμοδείκτης ΙΚ προς καταθέσεις 

που δείχνει το ποσοστό κάλυψης των καταθέσεων από τα ΙΚ. 

�. ��. �. � =
Ί��� ���ά����

�����έ����
  (3.13) 

Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) (Δ.Κ.Ε) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται ως ο λόγος των βασικών εποπτικών κεφαλαίων προς το 

σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό. Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια αποτελούνται από 
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τα συμβατικά βασικά κεφάλαια (Core Tier 1) καθώς και από τα καινοτομικά  βασικά 

κεφάλαια (Hybrid Tier 1). 

�. �. � =
�����ά �������ά ���ά����

���������ό
  (3.14) 

Αριθμοδείκτες Ποιότητας Ενεργητικού και Καθαρών Κερδών (Δ.Π.Ε) και (Δ.Π.Κ) 

Στην ενότητα αυτή επιλέξαμε να υπολογίσουμε δυο βασικούς δείκτες έτσι ώστε να 

εξετάσουμε την ποιότητα του ενεργητικού και των καθαρών κερδών έναντι των προβλέψεων 

δείχνοντας το ποσό των λειτουργικών εσόδων που μπορούν να προβλεφθούν. Υψηλές τιμές  

των  δεικτών  σημαίνει  κακή  ποιότητα ενεργητικού. Το γεγονός αυτό έχει επίπτωση στην 

αποδοτικότητα, εφόσον υπάρχει μείωση εσόδων από τόκους, επιβολή υψηλότερων 

προβλέψεων και μείωση καθαρών κερδών 

�. �. � =
�����έ����

���������ό
  (3.15) 

�. �. � =
�����έ����

�����ά �έ���
  (3.16) 

Αριθμοδείκτες Μεγέθυνσης (Δ.Μ) 

Στην κατηγορία αυτή υπολογίζουμε αριθμοδείκτες που δείχνουν το ρυθμός μεγέθυνσης 

βασικών μεγεθών της τράπεζας όπως τα Καθαρά Κέρδη, το Ενεργητικό, οι Καταθέσεις, οι 

Χορηγήσεις και τα ΙΚ. Ο κάθε αριθμοδείκτες για τα παραπάνω μεγέθη υπολογίζεται 

παίρνοντας την διαφορά ενός μεγέθους μεταξύ δυο διαδοχικών ετών και διαιρώντας την με 

την τιμή του μεγέθους κατά το προηγούμενο έτος. Η γενική εξίσωση υπολογισμού του 

ρυθμού μεγέθυνσης για κάθε μέγεθος της τράπεζας δίνεται παρακάτω: 

 

�. � =
�έ������� �έ��������

�έ��������
∗ 100  (3.17) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΤΕ BANK 

4.1. Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αξιολογήσουμε την χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς 

πριν και μετά την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας. Αρχικά, θα παρουσιάσουμε την Τράπεζα 

Πειραιώς εξετάζοντας ορισμένα βασικά μεγέθη της πριν και μετά την εξαγορά της ΑΤΕ και 

έπειτα θα προβούμε σε πιο τεχνικής αναλύσεις μέσω διάφορων αριθμοδεικτών. 

4.2. Η Τράπεζα Πειραιώς 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε μερικά από τα βασικά στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς 

όπως αυτά εξελίχτηκαν κατά τα έτη 2011 – 2015. Ενδεικτικό μέτρο για το μέγεθος μια 

τράπεζας αποτελεί σίγουρα το σύνολο των καταστημάτων που διαθέτει. Στον πίνακα 4.1 

παρατηρούμε μια διαχρονική αύξηση στον αριθμό των καταστημάτων της Τράπεζας 

Πειραιώς.  

Πίνακας 4.1: Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς ανά χώρα 

 
 

Καταστήματα ανά χώρα 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Όμιλος 832 1.338 1.449 1.175 989

Ελλάδα 346 889 1.037 803 709

Εξωτερικό 486 449 412 372 280

Νοτιοανατολική Ευρώπη 485 447 410 370 278

Βουλγαρία 100 83 83 83 75

Ρουμανία 178 167 140 130 120

Αλβανία 56 56 53 47 39

Σερβία 44 42 42 33 26

Αίγυπτος 48 47 41 39

Ουκρανία 45 38 37 24 18

Κύπρος 14 14 14 14 0

Μεγάλη Βρετανία 1 1 1 1 1

Γερμανία 0 1 1 1 1

Διακοπτόμενες Λειτουργίες 13 0 0 0 39
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Παρατηρούμε ότι πριν την εξαγορά της ΑΤΕ η Τράπεζα Πειραιώς αριθμούσε στην Ελλάδα 

346 καταστήματα τα οποία κατά το 2012, έτος που περιλαμβάνει την εξαγορά, τα 

καταστήματα σχεδόν τριπλασιάστηκαν αγγίζοντας τα 889 καταστήματα στην εγχώρια αγορά. 

Το μέγιστο των καταστημάτων φαίνεται να παρατηρήθηκε το έτος 2013 με έπειτα μείωση 

τους  για να καταλήξουν το 2015 να απαριθμούν 709 καταστήματα. Προφανώς, σε σύγκριση 

με το έτος αναφοράς 2011 τα καταστήματα είναι διπλάσια.  

Διάγραμμα 4.1: Αριθμός καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ένα άλλο βασικό μέγεθος που μαρτυρά το μέγεθος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο αριθμός 

του προσωπικού. Στον Πίνακα 4.2 παρατηρούμε μια ραγδαία αύξηση στο μέγεθος του 

προσωπικού της τράπεζας. Ειδικότερα το έτος 2012 που ακολούθησε της εξαγορά, το 

προσωπικό διπλασιάστηκε. Η διαχρονική αύξηση του προσωπικού που παρατηρείται στην 

τράπεζα οφείλεται πέρα από την εξαγορά της ΑΤΕ και στις λοιπές εξαγορές και απορροφήσεις 

στις οποίες προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς τα τελευταία χρόνια. Το 2015 το μέγεθος του 

προσωπικού σε σχέση με το έτος βάσης 2012 έχει τριπλασιαστεί ενώ αντίθετα το προσωπικό 

στο εξωτερικό έχει μειωθεί συγκριτικά με το 2012. Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 

αν και τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς μειώθηκαν στην περίοδο που εξετάζουμε, το 

προσωπικό όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξανόταν διαχρονικά κάτι που υποδηλώνει μια 

ισχυρή θέση της Τράπεζα Πειραιώς στην εγχώρια αγορά. Αντίθετα, η μείωση των 

καταστημάτων στο εξωτερικό επέφερε και αντίστοιχη μείωση του προσωπικού στην 

εξωτερική αγορά. Η τάση της αύξησης του προσωπικού στο εσωτερικό φαίνεται και στο 

διάγραμμα 2 που παρουσιάζει διαχρονικά το μέγεθος του προσωπικού της Τράπεζας 

Πειραιώς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  
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Πίνακας 4.2: Προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς ανά χώρα [22] 

 

 
Διάγραμμα 4.2: Αριθμός Προσωπικού Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 

 
 
Ο Πίνακας 4.3 παρακάτω παρουσιάζει την αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς.  Βέβαια να 

σημειώσουμε πως η αξιολόγηση της τράπεζας από τους διάφορους οίκους αξιολόγησης 

λαμβάνει υπόψη και το γενικότερο οικονομικό κλίμα μέσα στο οποίο βρίσκεται και 

δραστηριοποιείται η τράπεζα το οποίο βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση.  

Προσωπικό ανά χώρα 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Όμιλος 12.647 18.597 22.509 21.243 20.719

Ελλάδα 6.172 12.365 16.558 15.539 19.279

Τράπεζα πειραιώς 4.638 9.604 14.084 14.277 15.599

Γενική Τράπεζα 1.420 1.029 0 0

Θυγατρικές Εταιρίες στην Ελλάδα 1.534 1.341 1.445 1.262 1.346

Εξωτερικό 6.476 6.232 5.952 5.705 3.680

Νοτιοανατολική Ευρώπη 6.460 6.200 5.914 5.668 3.645

Βουλγαρία 947 908 920 953 885

Ρουμανία 1.870 1.935 1.690 1.605 1.435

Αλβανία 478 474 474 460 429

Σερβία 565 566 577 511 452

Αίγυπτος 1.559 1.397 1.318 1.270 1

Ουκρανία 708 597 629 518 438

Κύπρος 333 323 307 352 6

Μεγάλη Βρετανία 16 18 23 22 22

Γερμανία 0 14 15 15 14

Διακοπτόμενες Λειτουργίες 158 275 208 199 521
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Πίνακας 4.3: Αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς [22] 

 
 
Επίσης, αρκετά ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Πίνακας 4.4 που 

ακολουθεί παρακάτω και δείχνει διαχρονικά από την σύσταση της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι 

το 2015 τις μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας. Σαν μια γενική παρατήρηση 

αναφορικά με αυτόν τον πίνακα μπορούμε να πούμε ότι ιδίως τα τελευταία έτη υπήρξε μια 

μεγάλη ενίσχυση του κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς έτσι ώστε να θωρακιστεί έναντι του 

ισχυρά υφεσιακού κλίματος αλλά και να επουλώσει την αρνητική καθαρά θέση που εμφάνιζε 

τα τελευταία χρόνια.  

Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη μεταβολή του κεφαλαίου κατά το 2013 οπότε και 

τοποθετείται η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αφού 7,335 € δισ. Χρησιμοποιηθήκαν ως 

αύξηση ανακεφαλαιοποίησης καθώς και ποσό 1,094 € δισ. για κάλυψη των κεφαλαιακών 

αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς  που προέκυψαν κατά την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού της ΑΤΕbank, ύψους  570,00 € εκατ. 

Αξιολόγηση 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Moody's
Caa2

(Negative)

Caa2

(Negative)

Caa1

(Stable)

Caa1 

(Stable)
Caa3 (Neg)

S&Ps
CCC

(Negative)

CCC

(Negative)

CCC

(negative)

CCC + 

(Stable)
SD

Fitch
B-

(Credit Watch 

Negative)

CCC Β- stable Β- stable RD
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Πίνακας 4.4: Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς  

 

 

 

 

1916 28,5 28,5 - 100 100 0,28 28,5

1964 0,9 0,9 - - 100 0,29 29,3

1969 146,7 - 146,7 500 600 0,29 176,1

1977 7,1 0,4 6,7 12 612 0,30 183,2

1978 61,1 61,1 - 204 816 0,30 244,3

1982a 330,5 - 330,5 - 816 0,70 574,7

1982b 191,6 191,6 - 272 1.088.000 0,70 766,3

1989 306,5 - 306,5 435,2 1.523.200 0,70 1.072,8

1990 92,0 92,0 - 130,56 1.653.760 0,70 1.164,8

1992 1.652,5 1.652,5 - 2.646.240 4.000.000 0,70 2.817,3

1996 26.764,5 12.677,9 14.086,6 4.400.000 8.400.000 3,52 29.581,8

1997 22.256,8 22.256,8 - 6.320.000 14.720.000 3,52 51.838,6

1998 65.432,1 55.064,4 10.367,7 18.580.000 33.300.000 3,52 117.270,7

1998 154.071,9 154.071,9 - 43.750.000 77.050.000 3,52 271.342,6

1999a 137.872,3 137.872,3 - 39.150.000 116.200.000 3,52 409.215,0

1999b 27.353,6 27.353,6 - 7.767.297 123.967.297 3,52 436.568,6

2000 110.893,6 110.736,4 
(1)

157,2 
(1) 43.190.187 167.157.484 3,28 547.462,2

2001 0,8 - 0,8 - 167.157.484 3,28 548.276,5

2002 -27.413,8 - - -8.357.875 158.799.609 3,28 520.862,7

2002 27.413,8 27.413,8 - 8.357.875 167.157.484 3,28 548.276,5

2003 271.672,6 270.372,8 
(1) 1.299,8 30.420.617 197.578.101 4,15 819.949,1

2004 11.117,5 11.117,5 - 2.678.905 200.257.006 4,15 831.066,6

2005 193.865,4 192.207,8 
(1) 1.657,6 16.653.425 214.870.434 4,77 1.024.932,0

2006 256.232,99 - 256.232,99 53.717.609 268.588.043 4,77 1.281.164,97

2006 7.665,3 7.665,3 - 1.606.988 270.195.031 4,77 1.288.830,3

2007 322.207,6 322.207,6 - 67.548.758 337.743.789 4,77 1.611.037,9

2007 6.939,4 6.939,4 - 1.454.798 339.198.587 4,77 1.617.977,3

2008 -49.644,0 
(2) - - -10.407.537 328.791.050 4,77 1.568.333,3

2008 3.589,3 
(3)

3.589,3 
(3) - 752,478 329.543.528 4,77 1.571.922,6

2009 370.000,0 -4 -4 77.568.134 -4 4,77 1.941.922,6

2009 32.097,3 -5 32.097,3 6.728.991 34 336.272.519 4,77 1.974.019,9

2011 -1.503.138,2 
(6) - - - 336.272.519 0,30 470.881,8

2011 242.116,2 - - 807.054.045 1.143.326.564 0,30 712.998,0

2011 380.000,0 -4 -4 1.266.666.666 -4 0,30 1.092.998,0

2013 -308.698,2
 (7) - - - 114.332.657 0,30 784.299,8

2013 1.487.470,6
(8) -8 - 4.958.235.294 5.072.567.951 0,30 2.271.770,4

2014 308.823.529,20 1.029.411.764 6.101.979.715 0,30 2.580.593,9

2014  -370.000,0 -4 -4 77.568.134  
(4)  4,77  2.210.293.9

2014  -380.000,0 -4 -4 1.266.666.666  
(4)  0,30  1.830.593,9

2015 -1.812.287.975,1 - - - 61.019.798 0,30 18.305.939,4

2015 2.601.649.044,60 1.921.649.044 - 8.672.163.482 8.733.183.280 0,30 2.619.954.984,0

Ονομ. αξία 

μετοχών 

(ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο 

(χιλ.ευρώ)

Κεφαλαιοποίηση 

(χιλ.ευρώ)
Nέες μετοχές Σύνολο μετοχών

Έτος 

Μεταβολής

Μετρητά 

(χιλ. ευρώ)

Ποσό μεταβολής 

(χιλ.ευρώ)
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4.3. Κάθετη Ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε τις καταστάσεις κοινού μεγέθους της 

Τράπεζας Πειραιώς έτσι ώστε να ακολουθηθεί η προσέγγιση της κάθετης ανάλυσης. 

Συγκεκριμένα, θα παραθέσουμε τους ισολογισμούς κοινού μεγέθους διαχρονικά για τα έτη 

2009 έως 2015. Το κοινό μέγεθος με βάση το οποίο θα κάνουμε τις συγκρίσεις όλων των 

μεγεθών του ισολογισμού είναι το ενεργητικό. Με άλλα λόγια θα εκφράσουμε όλους τους 

λογαριασμούς του ισολογισμού για όλα τα έτη της ανάλυσης σε σχέση με το ενεργητικό. 

Στον Πίνακα 4.5 μπορούμε να παρατηρήσουμε όλους τους λογαριασμούς διαχρονικά του 

ισολογισμού εκφρασμένους σε όρους του ενεργητικού. 

Διαχρονικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το ενεργητικό της τράπεζας συνθέτεται βασικά 

από τα δάνεια και τις απαιτήσεις από πελάτες αφού κατά μέσο όρο στην εξεταζόμενη περίοδο 

αποτελεί το 60% του συνόλου του ενεργητικού. Κατά την πάροδο των ετών βέβαια 

παρατηρούμε μια μείωση του ποσοστού των δανείων στο σύνολο του ενεργητικού γεγονός 

όμως που δεν οφείλεται στην μείωση των δανείων στο σύνολό τους αλλά στην μείωση του 

μεριδίου που καταλαμβάνουν στον ενεργητικό έναντι των λοιπών λογαριασμών.  

Έπειτα ο λογαριασμός που φαίνεται να αποτελεί περίπου το 5% του ενεργητικού σε 

διαχρονική βάση, είναι το ταμείο και τα διαθέσιμα της τράπεζας. Παρότι και αυτά φαίνεται 

να μειώνονται ως ποσοστό του ενεργητικού διαχρονικά αυτό οφείλεται στην ενεργότερη 

συμμετοχή λοιπών λογαριασμών του ενεργητικού όπως οι απαιτήσεις από χρεόγραφα και 

τίτλους. Γενικά, λογαριασμοί όπως οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι 

απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους καταλαμβάνουν με την πάροδο των ετών μεγαλύτερο 

μέρος του ενεργητικού οδηγώντας έτσι σε μείωση του μεριδίου των διαθεσίμων και των 

χορηγήσεων της τράπεζας στο σύνολο του ενεργητικού. 
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Ποσά σε χιλ. € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ενεργητικό

1. Ταμείο και διαθέσιμα στην κεντρική Τράπεζα 5.49% 5.19% 5.17% 4.70% 3.12% 4.30% 4.16%

2. Δάνεια και Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 1.83% 2.56% 0.64% 0.54% 0.32% 0.33% 0.21%

3. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

 
69.43% 65.25% 68.90% 63.36% 67.78% 64.00% 57.80%

4. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις 0.32% 0.25% 0.77% 0.63% 0.35% 0.57% 0.50%

5. Χρεόγραφα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου 2.57% 1.17% 0.94% 0.52% 0.21% 0.00% 0.00%

6. Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες 
μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών

0.30% 0.03% 0.02% 0.00% 0.02% 0.34% 0.27%

7. Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών 0.00% 1.66% 0.12% 0.05% 0.01% 0.07% 0.00%

8. Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 2.18% 4.36% 3.30% 11.39% 16.99% 16.13% 19.41%

9. Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυκλακίου 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 - Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 4.31% 3.56% 5.56% 6.87% 1.50% 2.84% 3.13%

 - Διακρατούμενα εως τη λήξη χρεόγραφα 6.20% 8.77% 2.53% 0.11% 0.06% 0.03% 0.00%

10. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχριεήσεις 0.34% 0.37% 0.43% 0.43% 0.33% 0.33% 0.34%

11. Λοιπά άυλα περισουσιακά στοιχεία & Υπεραξία 0.62% 0.67% 0.66% 0.58% 0.33% 0.35% 0.31%

12. Ενσώματα πάγια, οικόπεδα, εξοπλισμός  3.52% 3.32% 3.62% 3.44% 2.56% 2.76% 2.91%

13. Αναβαλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0.52% 0.72% 2.39% 2.69% 3.11% 4.50% 5.80%

14. Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0.38% 0.35% 0.54% 0.47% 0.73% 0.95% 0.97%

15. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.01% 1.79% 2.06% 3.70% 2.19% 2.17% 2.37%

16. Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες 0.00% 0.00% 2.34% 0.54% 0.39% 0.34% 1.82%

17. Σύνολο Ενεργητικού 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια

18. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 26.59% 34.55% 51.49% 46.25% 28.56% 26.53% 39.41%

19. Υποχρεώσεις αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες 

 

0.00% 0.54% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%

20. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις 0.30% 0.35% 0.79% 0.60% 0.36% 0.61% 0.51%

21. Υποχρεώσεις προς πελάτες (Καταθέσεις) 55.39% 51.10% 44.16% 52.51% 58.99% 61.30% 44.50%

22. Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία  7.75% 4.61% 2.57% 0.76% 0.33% 0.74% 0.12%

23.  Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια 0.94% 0.88% 1.01% 0.46% 0.28% 0.26% 0.00%

24. Υποχρεώσεις από παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 0.37% 0.36% 0.35% 0.24% 0.18% 0.24% 0.22%

25. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 0.03% 0.03% 0.04% 0.03% 0.04% 0.05% 0.21%

26. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0.13% 0.17% 0.03% 0.02% 0.04% 0.04% 0.06%

27. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0.26% 0.28% 0.09% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04%

28. Λοιπές υποχρεώσεις 1.58% 1.45% 1.33% 1.47% 1.29% 1.43% 1.80%

29. Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες 0.00% 0.00% 2.04% 0.86% 0.60% 0.56% 1.70%

30. Σύνολο Υποχρεώσεων 93.34% 94.32% 103.93% 103.29% 90.72% 91.80% 88.55%

28. Μετοχικό κεφάλαιο
3.64% 0.82% 2.21% 1.55% 2.47% 2.05% 2.99%

29. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο 1.71% 4.21% 5.98% 4.19% 10.88% 12.76% 14.94%

30. Υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.33%

31. Ίδιες μετοχές 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

32. Λοιπά αποθεματικά  -0.40% -0.75% -0.27% -0.01% -4.21% -6.76% -8.97%

33. Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ΙΚ και 
συνδέονται με στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες  0.00% 0.00% -0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02%

34. Αποτελέσματα εις νέον 1.44% 1.17% -12.11% -9.22% 0.00% 0.00% 0.00%

35. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της  6.39% 5.43% -4.20% -3.47% 9.16% 8.08% 11.32%

36. Δικαιώματα μειωψηφίας 0.27% 0.24% 0.27% 0.18% 0.13% 0.13% 0.13%

37. Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 6.66% 5.68% -3.93% -3.29% 9.28% 8.20% 11.45%

38. Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Πίνακας 4.5: Ισολογισμοί Κοινού μεγέθους Τράπεζας Πειραιώς 

 

Από την άλλη πλευρά, στον Πίνακα 4.5 παρατηρούμε ότι το σύνολο σχεδόν του παθητικού 

της τράπεζας αποτελείται από τις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα και από 

υποχρεώσεις προς πελάτες. Κατά το έτος 2011 οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
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άγγιζαν κάτι παραπάνω από το 50% του παθητικού της τράπεζας. Γενικά, το σύνολο των 

υποχρεώσεων της τράπεζας κατά τα έτη 2011 και 2012 άγγιζε το 103,93% και 103,29% του 

ενεργητικού αντίστοιχα γεγονός που αποδεικνύει μια μεγάλη έκθεση της τράπεζας σε 

κινδύνους. Με τα προγράμματα εξυγίανσης που τέθηκαν επί τάπητος για τις τράπεζες τα 

τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μια μείωση των υποχρεώσεων της τράπεζας ως σύνολο του 

ενεργητικού κατά τα έτη που ακολούθησαν φτάνοντας το 2015 να αποτελούν το 88% του 

ενεργητικού ποσοστό μικρότερο από όλα τα έτη που εξετάζουμε στην περίοδο αναφοράς.  

Αναφορικά με τα αποτελέσματα χρήσης, ο Πίνακας 4.6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 

κάθετης ανάλυσης για τα αποτελέσματα χρήσης της Τράπεζας Πειραιώς για τα έτη 2009 έως 

2015. Σαν γενικό συμπέρασμα από την ανάλυση του παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε 

ότι τα καθαρά κέρδη της τράπεζας σχεδόν όλα τα έτη αποτελούν πολύ μεγάλο αρνητικό 

μερίδιο των καθαρών εσόδων, γεγονός που δείχνει ότι η τράπεζα εμφάνιζε ζημίες πολύ 

μεγαλύτερες από το σύνολο των καθαρών εσόδων της. 

Πίνακας 4.6: Αποτελέσματα Χρήσης Κοινού Μεγέθους Τράπεζας Πειραιώς 

 

 

 

Ποσά σε χιλ. € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Τόκοι και εξομοιόύμενα έσοδα 167.8% 177.6% 238.3% 131.0% 60.0% 137.4% 124.0%

Τόκοι και εξομοιόύμενα έξοδα 101.3% 97.1% 142.4% 84.7% 32.0% 57.7% 45.6%

Καθαρά Έσοδα από τόκους 66.5% 80.5% 95.9% 46.3% 28.0% 79.7% 78.4%

Έσοδα Προμηθειών 15.4% 16.4% 19.1% 11.2% 5.5% 14.3% 14.4%

Έξοδα Προμήθειών 3.0% 3.1% 2.9% 1.4% 0.7% 1.5% 1.7%

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 12.4% 13.3% 16.2% 9.8% 4.8% 12.8% 12.8%

Έσοδα από μερίσματα 0.8% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.6% 0.3%

Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου 10.5% 1.4% 8.3% 8.5% 1.4% 0.0% 0.0%

Αποτελέσματα από χρημ/κα μέσα αποτιμώμενα σε εύλογη 

 
0.1% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 4.4% 3.0%

Κέρδη/(Ζήμιες) από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 0.2% 0.9% 0.0% 20.0% 0.9% 3.0% 1.6%

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσεως 9.7% 5.7% 3.6% 1.0% 0.4% 8.3% 3.9%

Αρνητική Υπεραξία εξαγορών 0.0% 0.0% 0.0% 15.8% 64.1% 0.0% 0.0%

Σύνολο καθαρών εσόδων 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.6% 27.4% 31.9% 19.0% 14.9% 30.0% 32.3%

Έξοδα διοίκησης  22.7% 25.1% 27.5% 17.1% 10.5% 24.1% 24.6%

Αποσβέσεις 5.6% 6.3% 7.9% 0.0% 2.1% 4.7% 4.7%

(Κέρδη) / ζημίες από πώληση παγίων 0.2% 0.1% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων 53.7% 59.0% 67.4% 40.9% 27.5% 58.9% 61.5%

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 46.3% 41.0% 32.6% 59.1% 72.5% 41.1% 38.5%

Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων 29.4% 39.8% 637.6% 110.4% 42.5% 164.2% 146.8%

Λοιπές Προβλέψεις 0.2% 0.3% 7.4% 2.7% 0.1% 0.0% 13.5%

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρίες  0.5% 0.2% 2.6% 0.7% 0.5% 0.2% 0.5%

Κέρδη  17.2% 0.7% 615.0% 53.4% 29.4% 122.9% 122.4%

Φόρος εισοδήματος 2.8% 0.5% 73.2% 29.9% 12.9% 43.6% 44.7%

Έκτακτη εισφορά φόρου 2.1% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Κέρδη /(Ζημίες) μετά φόρων 12.4% -1.4% -541.8% -23.5% 42.3% -79.3% -77.8%
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4.4. Οριζόντια Ανάλυση Τράπεζας Πειραιώς 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας 

και συγκεκριμένα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης. Στον Πίνακα 4.7 

παρουσιάζουμε τις απόλυτες και ποσοστιαίες μεταβολές των λογαριασμών του ισολογισμού 

της τράπεζας Πειραιώς ανά έτος αναφοράς. Το ενδιαφέρον μας εδώ στρέφεται στα έτη 2011 

και 2012 κατά τα οποία τοποθετείται η εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα 

Πειραιώς. Η τράπεζα αποκτώντας τα υγιή στοιχεία του ενεργητικού της Αγροτικής πέτυχε 

αύξηση των διαθεσίμων κατά 22,8%, αύξηση των δανείων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων κατά 

16,89% και κατά πελατών 23,78%.  Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση των θέσεων της τράπεζας 

σε παράγωγα κατά 14,07%, σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα  κατά 43,24% και οι απαιτήσεις 

από χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκαν σχεδόν κατά 80%. Αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς 

έκλεισε σημαντικό ποσοστό των θέσεων της σε μακροπρόθεσμα χρεόγραφα αφού ο 

λογαριασμός αυτός παρουσίασε μια μείωση της τάξης του 1.558,85%. Συνολικά, το 

ενεργητικό της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκε στην περίοδο 2011 – 2012 κατά 21.053.853 € 

σε απόλυτο μέγεθος ή κατά 29,30% σε ποσοστιαία αύξηση. Αυτή η αύξηση που 

παρατηρήθηκε στο ενεργητικό της Τράπεζας Πειραιώς κατά το 2011 – 2012 ήταν η 

μεγαλύτερη αύξηση ενεργητικού που σημειώθηκε στην διάρκεια των ετών που εξετάζουμε.  

Από την άλλη πλευρά, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάστηκε 

μια αύξηση των υποχρεώσεων συνολικά για την τράπεζα. Αναλυτικότερα, οι υποχρεώσεις 

προς τους πελάτες αυξήθηκαν κατά 41,05% ενώ οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 

κατά σχεδόν 22%. Οι λοιπές υποχρεώσεις της τράπεζας αυξήθηκαν το 2012 κατά σχεδόν 37% 

έναντι του 2011. 

Επίσης, κατά την περίοδο 2012 – 2013 παρατηρούμε και πάλι μια μεγάλη αύξηση στα 

στοιχεία του ισολογισμού της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, το ενεργητικό της τράπεζας 

αυξήθηκε και το 2013 έναντι του 2012 κατά 21.603.431€ ή 23,48% σε ποσοστιαία αύξηση. 

Ωστόσο, η διαφοροποίηση με το προηγούμενο έτος είναι ότι αν και παρατηρήσαμε μια πολύ 

μεγάλη, συγκριτικά με τα υπόλοιπα έτη, αύξηση στο ενεργητικό, αυτή δεν συνοδεύτηκε από 

επίσης μεγάλη αύξηση στις υποχρεώσεις της τράπεζας. Ειδικότερα, ενώ το 2012 το 

ενεργητικό αυξήθηκε κατά 29,9% με τις υποχρεώσεις να αυξάνονται κατά   29,47%, το 2013 

αν και παρατηρήσαμε αύξηση του ενεργητικού κατά 23,48%, οι υποχρεώσεις της Τράπεζας 

Πειραιώς αυξήθηκαν κατά μόλις 12,87%.  
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Πίνακας 4.7: Συγκριτικές Καταστάσεις Ισολογισμού Τράπεζας Πειραιώς 

 
 
Την αύξηση του ενεργητικού της Τράπεζας Πειραιώς το 2013 έρχεται να συμπληρώσει η 

πολύ μεγάλη αύξηση στα Ίδια κεφάλαια της τράπεζας κατά 127,10%. Στα Ίδια Κεφάλαια 

κατά το 2013 υπήρξε συνολική αύξηση 8.429 € δις, εξ αυτών ποσό 7.335 € δισ. αύξηση 

ανακεφαλαιοποίησης και ποσό 1.094 € δισ. για κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας 

Πειραιώς που προέκυψαν από την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της 

ΑΤΕbank, ύψους  570,00 € εκατ., καθώς και στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στην 

Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας ύψους  

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Ενεργητικό

1. Ταμείο και διαθέσιμα στην κεντρική Τράπεζα 15,714 0.53% -440,558 -14.72% 754,786 22.82% -432,732 -15.05% 962,770 25.09% -192,720 -5.29%

2. Δάνεια και Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 484,531 48.83% -1,160,720 -78.59% 64,248 16.89% -87,349 -29.81% 4,074 1.37% -117,586 -65.50%

3. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από 

προβλέψεις)
-50,183 -0.13% -3,632,456 -9.65% 10,607,067 23.78% 17,753,088 28.47% -5,222,752 -9.14% -6,551,829 -12.95%

4. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις -27,500 -16.04% 235,271 163.42% 62,079 14.07% -116,285 -35.78% 183,896 36.13% -71,250 -16.28%

5. Χρεόγραφα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου -719,253 -51.62% -209,671 -31.11% -101,445 -27.96% -165,938 -84.26%

6. Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες 

αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών
-146,391 -89.91% -6,504 -39.60% -9,089 -1091.12% 16,350 95.15% 282,379 94.26% -59,164 -24.61%

7. Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών -898,006 -93.99% -21,471 -59.77% -28,800 -404.27% 57,175 88.92% -63,658 -9931.05%

8. Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 1,329,331 112.37% -884,161 -35.19% 6,387,821 79.69% 7,612,224 48.71% -1,227,800 -8.53% 2,584,915 15.22%

9. Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυκλακίου

 - Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση -287,357 -12.29% 693,962 33.83% 2,091,410 43.24% -3,458,726 -251.04% 1,155,838 45.62% 206,100 7.52%

 - Διακρατούμενα εως τη λήξη χρεόγραφα 1,693,285 50.34% -3,806,971 -75.28% -1,175,843 -1588.85% -15,965 -27.51% -30,861 -113.54% -26,998 -14834.07%

10. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχριεήσεις 27,773 15.09% 2,846 1.34% 87,054 28.85% 3,271 1.07% -6,295 -2.11% -934 -0.31%

11. Λοιπά άυλα περισουσιακά στοιχεία & Υπεραξία 45,148 13.31% -58,854 -15.31% 84,301 20.57% -109,410 -36.43% 12,727 4.07% -38,913 -14.19%

12. Ενσώματα πάγια, οικόπεδα, εξοπλισμός  8,458 0.44% -129,106 -6.73% 630,253 26.06% -64,535 -2.74% 109,462 4.44% 80,692 3.17%

13. Αναβαλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 134,185 47.47% 761,155 182.60% 717,132 37.84% 966,592 33.78% 1,157,029 28.79% 1,056,025 20.81%

14. Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού -6,511 -3.16% 65,387 32.77% 67,166 20.23% 337,068 50.37% 175,869 20.81% 2,392 0.28%

15. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -56,127 -5.16% -16,815 -1.63% 1,588,414 61.00% -585,895 -29.03% -83,745 -4.33% 141,959 6.84%

16. Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες 

δραστηριότητες
-780,030 -206.80% -19,527 -5.46% -52,732 -17.29% 1,289,489 80.88%

17. Σύνολο Ενεργητικού 3,400,504 6.26% -8,327,987 -14.44% 21,053,853 29.90% 21,603,431 23.48% -2,719,896 -3.05% -1,761,480 -2.01%

Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια

18. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 5,497,415 38.09% 5,483,329 27.51% 7,147,724 21.95% -6,286,370 -23.93% -2,584,621 -10.91% 10,800,252 31.31%

19. Υποχρεώσεις αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες 

μέσω αποτελεσματικών λογαριασμώνμέσω 

αποτελεσματικών λογαριασμών

308,864 #DIV/0! -300,389 -97.26% 13,478 61.39% -21,404 -3898.72% 1,304 70.37% 646 25.85%

20. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - 

υποχρεώσεις
39,117 24.14% 188,588 93.76% 33,791 7.98% -93,901 -28.49% 214,408 39.41% -98,207 -22.03%

21. Υποχρεώσεις προς πελάτες (Καταθέσεις) -588,608 -1.96% -7,679,321 -26.05% 15,175,531 41.05% 17,308,112 31.89% 453,514 0.83% -15,780,954 -40.51%

22. Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία  -1,546,658 -36.77% -1,391,573 -52.32% -734,343 -137.59% -228,341 -74.78% 355,989 53.83% -559,036 -546.39%

23.  Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια -836 -0.16% -11,474 -2.25% -174,827 -53.94% -68,137 -26.62% -23,623 -10.17%

24. Υποχρεώσεις από παροχές μετά τη 

συνταξιοδότηση
7,029 3.47% -36,634 -17.49% -791 -0.46% -10,668 -6.61% 50,547 23.85% -19,164 -9.94%

25. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 1,728 9.55% -1,515 -7.64% 3,834 17.32% 17,746 44.50% 2,851 6.67% 139,767 76.58%

26. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 24,192 34.06% -81,480 -85.57% -746 -5.74% 22,394 63.28% -2,824 -8.67% 19,171 37.05%

27. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20,807 14.86% -114,225 -71.01% -9,540 -25.71% 5,200 12.29% -4,528 -11.99% -6,273 -19.91%

28. Λοιπές υποχρεώσεις -22,043 -2.57% -177,065 -21.18% 376,926 36.39% 149,646 12.62% 90,565 7.10% 295,285 18.79%

29. Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες -401,517 -66.28% -49,250 -8.85% -52,821 -10.49% 981,130 66.07%

30. Σύνολο Υποχρεώσεων 3,741,007 7.38% -3,114,418 -5.72% 21,429,520 29.47% 10,745,027 12.87% -1,499,239 -1.83% -4,459,764 -5.75%

28. Μετοχικό κεφάλαιο -1,503,138 -76.15% 622,116 132.12% 0 0.00% 1,178,772 51.89% -441,176 -24.10% 789,361 30.13%

29. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο 1,503,138 162.02% 522,479 21.49% 0 0.00% 7,055,378 70.49% 1,384,581 12.15% 1,681,373 12.86%

30. Υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες 2,040,000 100.00%

31. Ίδιες μετοχές -8,667 7046.34% 8,598 -97.82% 156 -433.33% -77 68.14% -460 100.00%

32. Λοιπά αποθεματικά  -214,649 98.37% 301,797 -69.72% 126,393 -2715.21% -3,869,933 99.88% -2,157,947 35.77% -1,815,867 23.14%

33. Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ΙΚ και 

συνδέονται με στοιχεία ενεργητικού από 

διακοπτόμενες δραστηριότητες

23,840 256.32% 8,805 48.63% 681 3.62% 3,076 14.07%

34. Αποτελέσματα εις νέον -109,931 -14.05% -6,648,329 -988.32% -519,291 8.00% 6,494,933

35. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της 

μητρικής
-333,247 -9.61% -5,207,878 -166.24% -368,902 15.09% 10,867,878 129.01% -1,213,748 -16.83% 2,697,483 27.23%

36. Δικαιώματα μειωψηφίας -7,256 -4.90% -5,691 -4.04% -6,765 -5.27% -9,474 -7.96% -6,909 -6.16% 801 0.71%

37. Συνολικά Ίδια Κεφάλαια -340,503 -9.42% -5,213,569 -159.25% -375,667 16.22% 10,858,404 127.10% -1,220,657 -16.67% 2,698,284 26.93%

38. Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 3,400,504 6.26% -8,327,987 -14.44% 21,053,853 29.90% 21,603,431 23.48% -2,719,896 -3.05% -1,761,480 -2.01%

2010-20112009-2010 2014-20152013-20142012-20132011-2012
Ποσά σε χιλ. €
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524,00 € εκατ. Τέλος, στην ανακεφαλαιοποίηση των 7.335 € δισ., οι ιδιώτες επενδυτές 

συνεισέφεραν 1.443.631.721 €. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 7.335 € δισ. καθώς και το ποσό 

1.094 € δισ. της αύξησης λόγω εξαγοράς στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕbank 

και στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus 

Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, καλύφθηκε με εισφορά σε είδος ομολόγων EFSF 

από το ΤΧΣ. 

Στον Πίνακα 4.8 παρακάτω μπορούμε να παρατηρήσουμε μια έτος με έτος σύγκριση των 

λογαριασμών των αποτελεσμάτων χρήσης της Τράπεζας Πειραιώς. Τα κέρδη μετά φόρων της 

τράπεζας κατά το έτος 2012 παρουσίασαν μια αλματώδη αύξηση έναντι των κερδών του 

έτους 2011 αγγίζοντας μια αύξηση της τάξης του 1.172% ή των 6.000.000 €. Το ποσοστό 

αυτό αποτέλεσε την μεγαλύτερη αύξηση των καθαρών κερδών μετά φόρων για την τράπεζα 

στην περίοδο που εξετάζουμε ενώ η μεγαλύτερη έτος με έτος μείωση των κερδών 

παρουσιάστηκε το 2011 σε σχέση με το 2010. Επίσης, όμοια κατάσταση όπως και στον 

ισολογισμό παρατηρείται και για το έτος 2013 συγκριτικά με το 2012. Η μεταβλητότητα των 

κερδών φαίνεται να ομαλοποιείται κατά το 2015 συγκριτικά με το 2014 που παρουσίασαν μια 

μικρή πτώση της τάξης του 5%. 

Πίνακας 4.8: Συγκριτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Τράπεζας Πειραιώς 

 
 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Τόκοι και εξομοιόύμενα έσοδα -127,027 -4.55% 250,999 9.43% -7,889 -0.27% 661,256 18.54% -198,795 -5.90% -400,226 -13.49%

Τόκοι και εξομοιόύμενα έξοδα 229,042 -13.60% -285,282 19.60% -137,207 7.31% -26,622 1.40% 489,517 -34.60% 324,570 -29.77%

Καθαρά Έσοδα από τόκους 102,015 9.23% -34,283 -2.84% -145,096 -14.12% 634,634 38.18% 290,722 14.89% -75,656 -4.03%

Έσοδα Προμηθειών -10,921 -4.26% -12,240 -4.99% 16,019 6.43% 80,790 24.50% 21,423 6.10% -6,061 -1.76%

Έξοδα Προμήθειών 3,832 -7.65% 11,066 -23.91% 3,792 -12.07% -11,696 27.12% 5,788 -15.50% -2,175 5.51%

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών -7,089 -3.44% -1,174 -0.59% 19,811 9.10% 69,094 24.10% 27,211 8.67% -8,236 -2.69%

Έσοδα από μερίσματα -5,769 -43.37% -2,782 -36.93% 2,543 34.86% 8,073 52.53% -1,762 -12.95% -5,406 -65.93%

Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου -153,727 -87.91% -122,881 -581.38% 290,878 153.80% -106,063 -127.68%

Αποτελέσματα από χρημ/κα μέσα αποτιμώμενα σε 

εύλογη αξία μέσω αποτλ. Λογ/μων
-7,129 778.28% 1,626 -20.21% 9,807 289.46% 5,897 63.51% -115,979 108.70% 178,056 249.51%

Κέρδη/(Ζήμιες) από χρεόγραφα επενδυτικού  -16,493 -467.36% 12,408 -95.71% 443,526 100.13% -388,641 -715.35% 20,359 27.26% -36,620 -96.20%

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσεως -75,378 -46.84% -129,750 -151.68% 22,723 -105.77% 45,716 188.66% 179,101 88.08% -110,734 -119.58%

Αρνητική Υπεραξία εξαγορών 350,928 100.00% 3,459,410 90.79%

Σύνολο καθαρών εσόδων -163,570 -9.84% -276,836 -18.47% 995,120 44.88% 3,728,120 62.71% -3,493,756 -142.50% -58,596 -2.45%

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15,204 -3.57% 21,382 -5.20% -32,261 7.65% -462,996 52.33% 148,119 -20.11% -35,186 4.56%

Έξοδα διοίκησης  273 -0.07% 40,321 -10.70% -42,677 11.25% -246,539 39.40% 34,085 -5.76% 2,732 -0.46%

Αποσβέσεις -2,109 2.27% -1,806 1.90% 95,870 -11278.82% -125,976 99.33% 12,285 -10.73% 2,763 -2.47%

(Κέρδη) / ζημίες από πώληση παγίων -3,846 -143.19% 645 -55.60% -104,873 99.51% 105,544 67656.41%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων 9,522 -1.07% 60,542 -6.85% -83,941 9.25% -729,967 44.58% 194,333 -13.47% -29,691 2.02%

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων -154,048 -20.03% -216,294 -35.16% 911,179 69.56% 2,998,153 69.59% -3,299,423 -327.09% -88,287 -9.59%

Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων -108,783 22.29% -7,195,915 1205.58% 5,344,530 -218.30% -79,528 3.15% -1,498,979 37.23% 512,774 -14.59%

Λοιπές Προβλέψεις -766 25.09% -87,031 2278.89% 31,222 -52.36% 55,769 -1445.17% 2,991 -344.59% -322,745 99.73%

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρίες  -12,270 -142.33% -27,659 757.99% 45,974 313.47% -43,436 150.98% 33,466 712.65% -17,462 136.79%

Κέρδη προ -275,867 -96.25% -7,526,899 -70030.69% 6,332,905 -535.21% 2,930,958 167.70% -4,761,945 157.98% 84,280 -2.88%

Φόρος εισοδήματος 39,481 -84.38% 901,436 -12329.86% -231,446 -34.93% 105,856 13.77% 300,450 28.11% -422 -0.04%

Έκτακτη εισφορά φόρου 9,564 -27.97% 24,630 -100.00%

Κέρδη /(Ζημίες) μετά φόρων -226,822 -110.31% -6,600,833 31146.29% 6,101,459 -1172.08% 3,036,814 120.69% -4,461,495 229.35% 83,858 -4.51%

Ποσά σε χιλ. €
2014-20152009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
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4.5. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Τάσης της Τράπεζας Πειραιώς 

Στους Πίνακες 4.9 και 4.10 παρουσιάζουμε τους ισολογισμούς έτους βάσης και 

αποτελέσματα χρήσης έτους βάσης της Τράπεζας Πειραιώς. Στις καταστάσεις έτους βάσης 

επιλέξαμε ως έτος βάσης το 2009 καθώς είναι το έτος πριν την μεγάλη τραπεζική κρίση και 

επίσης έτος που προηγείται των μεγαλύτερων εξαγορών και συγχωνεύσεων που 

π[πραγματοποίηση η Τράπεζα Πειραιώς. Επομένως , χρησιμοποιούμε το 2009 ως έτος βάσης 

για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε την εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς της 

Αγροτικής Τράπεζας.   

 
Πίνακας 4.9: Ισολογισμοί Έτους Βάσης Τράπεζας Πειραιώς 

 

Ποσά σε χιλ. € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ενεργητικό

1. Ταμείο και διαθέσιμα στην κεντρική Τράπεζα 100.00% 100.53% 85.73% 111.08% 96.55% 128.88% 122.41%

2. Δάνεια και Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 100.00% 148.83% 31.86% 38.33% 29.53% 29.94% 18.09%

3. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις) 100.00% 99.87% 90.23% 118.37% 165.48% 151.62% 134.24%

4. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις 100.00% 83.96% 221.17% 257.38% 189.56% 296.81% 255.25%

5. Χρεόγραφα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου 100.00% 48.38% 33.33% 26.04% 14.13% 0.00% 0.00%

6. Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών 

λογαριασμών

100.00% 10.09% 6.09% 0.51% 10.55% 183.99% 147.65%

7. Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών

8. Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 100.00% 212.37% 137.63% 677.60% 1321.06% 1217.27% 1435.78%

9. Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυκλακίου

 - Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 100.00% 87.71% 117.39% 206.82% 58.92% 108.34% 117.16%

 - Διακρατούμενα εως τη λήξη χρεόγραφα 100.00% 150.34% 37.16% 2.20% 1.73% 0.81% 0.01%

10. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχριεήσεις 100.00% 115.09% 116.64% 163.94% 165.72% 162.30% 161.79%

11. Λοιπά άυλα περισουσιακά στοιχεία & Υπεραξία 100.00% 113.31% 95.96% 120.81% 88.56% 92.31% 80.83%

12. Ενσώματα πάγια, οικόπεδα, εξοπλισμός  100.00% 100.44% 93.68% 126.70% 123.32% 129.05% 133.28%

13. Αναβαλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 100.00% 147.47% 416.76% 670.48% 1012.45% 1421.80% 1795.41%

14. Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 100.00% 96.84% 128.58% 161.18% 324.79% 410.16% 411.32%

15. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 100.00% 94.84% 93.30% 239.25% 185.41% 177.72% 190.76%

16. Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες

17. Σύνολο Ενεργητικού 100.00% 106.26% 90.92% 129.71% 169.51% 164.50% 161.25%

Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια

18. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 100.00% 138.09% 176.08% 225.61% 182.05% 164.14% 238.97%

19. Υποχρεώσεις αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών 

λογαριασμώνμέσω αποτελεσματικών λογαριασμών20. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις 100.00% 124.14% 240.54% 261.39% 203.44% 335.77% 275.16%

21. Υποχρεώσεις προς πελάτες (Καταθέσεις) 100.00% 98.04% 72.50% 122.98% 180.55% 182.06% 129.56%

22. Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία  100.00% 63.23% 30.15% 12.69% 7.26% 15.72% 2.43%

23.  Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια 100.00% 99.84% 97.59% 63.40% 50.07% 45.45% 0.00%

24. Υποχρεώσεις από παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 100.00% 103.47% 85.38% 84.99% 79.72% 104.68% 95.22%

25. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 100.00% 109.55% 101.18% 122.37% 220.48% 236.24% 1008.90%

26. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 100.00% 134.06% 19.35% 18.30% 49.82% 45.85% 72.84%

27. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 100.00% 114.86% 33.30% 26.49% 30.20% 26.97% 22.49%

28. Λοιπές υποχρεώσεις 100.00% 97.43% 76.79% 120.73% 138.17% 148.73% 183.15%

29. Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες

30. Σύνολο Υποχρεώσεων 100.00% 107.38% 101.24% 143.53% 164.74% 161.78% 152.98%

28. Μετοχικό κεφάλαιο 100.00% 23.85% 55.37% 55.37% 115.08% 92.73% 132.72%

29. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο 100.00% 262.02% 318.34% 318.34% 1078.83% 1228.07% 1409.31%

30. Υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες

31. Ίδιες μετοχές 100.00% 7146.34% 156.10% 29.27% 91.87% 0.00% 373.98%

32. Λοιπά αποθεματικά  100.00% 198.37% 60.06% 2.13% 1775.74% 2764.73% 3596.95%

33. Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ΙΚ και συνδέονται με στοιχεία 

ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες

34. Αποτελέσματα εις νέον 100.00% 85.95% -763.55% -829.90% 0.00% 0.00% 0.00%

35. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 100.00% 90.39% -59.87% -70.51% 243.04% 208.02% 285.85%

36. Δικαιώματα μειωψηφίας 100.00% 95.10% 91.26% 86.70% 80.30% 75.64% 76.18%

37. Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 100.00% 90.58% -53.67% -64.07% 236.37% 202.59% 277.25%

38. Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 100.00% 106.26% 90.92% 129.71% 169.51% 164.50% 161.25%
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Στον Πίνακα 4.9 παρατηρούμε ότι το έτος 2012, έτος κατά την εξαγορά τα στοιχεία του 

ενεργητικού της τράπεζας στον σύνολό τους παρουσιάζουν σημαντική αύξηση που 

κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 90%. Ομοίως, η ίδια παρατήρηση μπορεί να γίνει και για τις 

υποχρεώσεις της Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης, παρατηρούμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από 

το έτος 2009 τόσο μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται κατά μέσο όρο στους λογαριασμούς 

του ισολογισμού. Ενδεικτικά, το μέγεθος του ενεργητικού της Τράπεζας κατά το 2015 

συγκριτικά με το 2009 φαίνεται να έχει παρουσιάσει μια αύξηση της τάξης του 60% ενώ 

κατά 53% φαίνεται να έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις της Τράπεζας Πειραιώς το 2015 

συγκριτικά με το 2009.  

Αναφορικά με τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς, παρατηρούμε μια διαχρονική 

αύξηση στο μέγεθός τους αλλά κυρίως μετά το 2013 όπου πραγματοποιήθηκε η 

κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έτσι, η ανακεφαλαιοποίηση οδήγησε τα Ίδια Κεφάλαια σε 

μια αύξηση της τάξης του 177,25% το 2015 έναντι των Ίδιων Κεφαλαίων κατά το 2009. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μετά το έτος της εξαγοράς τα μεγέθη του ισολογισμού ολοένα και 

αυξανόταν συγκριτικά με το έτος βάσης 2009.  

Πίνακας 4.10: Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Έτους Βάσης Τράπεζας Πειραιώς 

 

Ποσά σε χιλ. € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Τόκοι και εξομοιόύμενα έσοδα 100.00% 95.45% 104.44% 104.16% 127.87% 120.74% 106.39%

Τόκοι και εξομοιόύμενα έξοδα 100.00% 86.40% 103.34% 111.49% 113.07% 84.00% 64.73%

Καθαρά Έσοδα από τόκους 100.00% 109.23% 106.13% 93.00% 150.44% 176.75% 169.90%

Έσοδα Προμηθειών 100.00% 95.74% 90.96% 97.21% 128.75% 137.11% 134.75%

Έξοδα Προμήθειών 100.00% 92.35% 70.27% 62.71% 86.04% 74.50% 78.84%

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 100.00% 96.56% 95.99% 105.60% 139.14% 152.35% 148.35%

Έσοδα από μερίσματα 100.00% 56.63% 35.72% 54.84% 115.52% 102.28% 61.64%

Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου 100.00% 12.09% -58.19% 108.16% 47.51% 0.00% 0.00%

Αποτελέσματα από χρημ/κα μέσα αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτλ. Λογ/μων 100.00% 878.28% 700.76% -369.87% -1013.65% 11647.82% -7790.61%

Κέρδη/(Ζήμιες) από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 100.00% -367.36% -15.76% 12552.28% 1539.50% 2116.41% 1078.72%

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσεως 100.00% 53.16% -27.47% -13.35% 15.06% 126.36% 57.54%

Αρνητική Υπεραξία εξαγορών

Σύνολο καθαρών εσόδων 100.00% 90.16% 73.51% 133.36% 357.59% 147.46% 143.94%

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100.00% 96.43% 91.42% 98.99% 207.63% 172.87% 181.13%

Έξοδα διοίκησης  100.00% 99.93% 89.24% 100.55% 165.91% 156.88% 156.15%

Αποσβέσεις 100.00% 102.27% 104.22% 0.92% 136.66% 123.42% 120.44%

(Κέρδη) / ζημίες από πώληση παγίων 100.00% -43.19% -19.17% -3923.60% 5.81% 0.00% 0.00%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων 100.00% 98.93% 92.16% 101.55% 183.25% 161.50% 164.83%

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 100.00% 79.97% 51.85% 170.32% 560.12% 131.15% 119.67%

Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων 100.00% 122.29% 1596.56% 501.59% 517.89% 824.99% 719.94%

Λοιπές Προβλέψεις 100.00% 125.09% 2975.76% 1953.10% 126.40% 28.43% 10599.84%

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρίες  100.00% -42.33% -363.16% 170.12% -333.72% 54.47% -148.08%

Κέρδη προ φόρων 100.00% 3.75% -2622.39% -412.83% 609.78% -1051.67% -1022.26%

Φόρος εισοδήματος 100.00% 15.62% -1910.85% -1416.22% -1642.45% -2284.55% -2283.64%

Έκτακτη εισφορά φόρου 100.00% 72.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Κέρδη /(Ζημίες) μετά φόρων 100.00% -10.31% -3220.38% -253.16% 1223.68% -946.00% -905.22%
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Με βάση τον πίνακα 4.10 και τα αποτελέσματα χρήσης η εικόνα είναι λίγο διαφορετική αφού 

γενικά μπορούμε να συμπεράνουμε μια μεγάλη μείωση των τραπεζικών κερδών το 2015 σε 

σχέση με το 2009.  

4.6. Ανάλυση Αριθμοδεικτών 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις διάφορες κατηγορίες αριθμοδεικτών σε 

διαχρονική ανάλυση για την Τράπεζα Πειραιώς και θα επικεντρωθούμε στην περίοδο πριν και 

μετά την εξαγορά της ΑΤΕ Bank το 2012.  

4.6.1. Βασικά μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς 

Στον πίνακα 4.11 μπορούμε να δούμε τρία βασικά μεγέθη του ισολογισμού της τράπεζας σε 

διαχρονική ανάλυση. Παρατηρούμε ότι το σύνολο των καταθέσεων της τράπεζας έχει μια 

μειούμενη τάση από το 2009 έως το 2011. Από περίπου 30 δις € το 2009 οι καταθέσεις 

μειώθηκαν σε σχεδόν 22 δις  €. Μια μεγάλη αύξηση σημείωσαν το 2012 και λόγω της 

εξαγοράς για να συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι και το 2014. Το 2015 οι καταθέσεις 

μειώθηκαν κοντά στα επίπεδα του 2009 εξαιτίας και τον Τραπεζικώς Περιορισμών Capital 

Controls που είχαν σαν αποτέλεσμα ραγδαία μείωση των καταθέσεων. 

Πίνακας 4.11: Βασικά Μεγέθη Τράπεζας Πειραιώς

 

 

Παρόμοια πορεία με τις καταθέσεις είχαν και οι χορηγήσεις της Τράπεζας Πειραιώς. 

Ενδεικτικά, ενώ το 2010 έχουμε τα ίδια επίπεδα δανείων με το 200, το 2011 παρατηρείται 

μείωση και αυξητική τάση τα επόμενα έτη. Επίσης το 2015 λόγω των περιορισμών που 

τέθηκαν σε ισχύ τα δάνεια μειώθηκαν συγκριτικά με τα έτη 2013 και 2014.  

Τέλος, το σύνολο του ενεργητικό το 2015 φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 75% σε 

σχέση με το ενεργητικό  της τράπεζας το 2009. Φυσικά, αλματώδη αύξηση παρουσίασε το 

ενεργητικό κατά το έτος 2012 αφού η απόκτηση των υγιών στοιχείων του ενεργητικού της 

Αγροτικής Τράπεζας οδήγησε το ενεργητικό σε πολύ υψηλά επίπεδα έναντι των 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

30.063.606 29.474.998 21.795.677 36.971.208 54.279.320 54.732.834 38.951.880

37.688.258 37.638.075 34.005.619 44.612.686 62.365.774 57.143.022 50.591.193

54.279.791 57.680.295 49.352.308 70.406.161 92.009.592 89.289.696 87.528.216Σύνολο Ενεργητικού (σε χιλ. €)

Σύνολο Δανείων (σε χιλ. €)

Βασικά Μεγέθη

Αριθμοδείκτης
Έτος

Σύνολο Καταθέσεων (σε χιλ. €)
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προηγούμενων ετών. Επίσης περαιτέρω αύξηση υπήρξε το 2012 με αποτέλεσμα το 

ενεργητικό της τράπεζας να λάβει τη μέγιστη τιμή του διαχρονικά αλλά και για την 

εξεταζόμενη περίοδο.  

Στο Διάγραμμα 4.3 μπορούμε να παρατηρήσουμε τις καμπύλες που σκιαγραφούν τα μεγέθη 

που αναλύσαμε παραπάνω καταδεικνύοντας τις τάσεις που περιγράψαμε.  

Διάγραμμα 4.3: Βασικά Μεγέθη Τράπεζας Πειραιώς 

 

 

4.6.2. Αποδοτικότητα και Κερδοφορία της Τράπεζας Πειραιώς 

Για την ανάλυση της κερδοφορίας της τράπεζας μεταξύ των δεικτών που υπολογίσαμε γίνεται 

χρήση και των αριθμοδεικτών μικτού (gross), και καθαρού περιθωρίου κέρδους (net profit 

margin), που εκφράζουν το ποσοστό των μικτών και προ φόρου κερδών στο σύνολο των 

εσόδων της τράπεζας ενώ για την αξιολόγηση της ως προς την αποδοτικότητά της, κάναμε 

χρήση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας ιδίων (return on equity) και απασχολουμένων 

κεφαλαίων (return on assets). Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων εκφράζεται ως ποσοστό 

των προ φόρου κερδών στα ίδια κεφάλαια. Η αποδοτικότητα των συνολικά απασχολουμένων 

κεφαλαίων εκφράζει τα προ φόρου κέρδη προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, των 

μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και των προβλέψεων, καθώς επιδιώκει να αποτυπώσει 

την απόδοση του κεφαλαίου της επιχείρησης ανεξαρτήτως προέλευσης (ίδια κεφάλαια ή 

υποχρεώσεις).  
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Συνολικά οι αριθμοδείκτες που υπολογίστηκαν γα την ανάλυση της κερδοφορίας και 

αποδοτικότητας της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζονται αναλυτικά και ανά έτος για την 

περίοδο 2009 – 2015 στον Πίνακα 16 που παραθέτουμε παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.12: Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας - Κερδοφορίας Τράπεζας Πειραιώς 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας - Κερδοφορίας 

Αριθμοδείκτης Τρόπος Υπολογισμού 
Έτος 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού 0.38% -0.04% -13.42% -0.74% 2.73% -2.18% -2.13% 

ROE Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια 5.69% -0.65% -341.37% -22.48% 29.45% -26.57% -18.58% 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
Καθαρό εισόδημα από τόκους/Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

2.25% 2.30% 2.62% 1.60% 1.92% 2.36% 2.32% 

Κερδη προ φόρων προς ΙΚ Καθαρά Κέρδη προ Φόρων/Ίδια Κεφάλαια 7.93% 0.33% -387.46% -51.10% 20.46% -41.17% -29.24% 

Αποδοτικότητα Διαθέσιμου 
Κεφαλαίου 

(Καθαρό εισόδημα+Δικαιώματα Μειοψηφίας)/ 
Κεφάλαιο 

0.842 3.184 1.118 2.029 2.617 1.339 0.913 

Δείκτης Περιθωρίου 
Λειτουργικού Κέρδους 

Λειτουργικά Έσοδα / Καθαρά Κέρδη *100 8.086 -70.733 -0.185 -4.259 2.363 -1.260 -1.286 

Δείκτης Περιθωρίου Κέρδου 
Προ Φόρων 

Κέρδη Προ Φόρων/Καθαρά Κέρδη*100 1.394 -0.507 -1.135 -2.273 0.695 -1.550 -1.574 

 
Η εικόνα που δίνει ο παραπάνω πίνακας σχετκά με την απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς είναι 

λίγο συγκεχυμένη καθώς τα τελευταία χρόνια οι αρνητικές επιδόσεις στα κέρδη επηρέασαν 

πολύ την κατάσταση στους υπολογισμούς των αριθμοδεικτών. Συγκεκριμένα ο αριθμοδείκτης 

απόδοσης ενεργητικού ενώ δείχνει να μειώνεται την περίοδο 2009 – 2011 παρατηρούμε μια 

μεγάλη ανάκψη το 2012. Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτό το συγκεκριμένο δείκτη φαίνεται 

πως η εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας, που ήταν το σημαντικότερο γεγονός για την τράπεζα 

Πειραιώς το 2012, επηρέασε θετικά την απόδοση της τράπεζας και αυτό γιατί αν και η 

Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε ζημίες πολύ υψηλές κατά το 2011, το 2012 μάζεψε αυτές τις 

απώλειες με παράλληλη αύξηση του συνόλου του ενεργητικού γεγονός που επηρέασε θετικά 

την απόδοση της Τράπεζας. Ωστόσο, η μείωση των ΙΚ και μάλιστα η αρνιτική καθαρή θέση 

τα έτη 2011 και 2012 οδήγησαν την απόδοση των ΙΚ να μειωθεί κατά το 2012.   

Σχετικά με το καθαρό περιθώριο επιτοκίου παρατηρούμε μια έναν υποδιπλασιασμό κατά το 

έτος της εξαγοράς και αυτό γιατί αν τα έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σχεδόν για την 

Τράπεζα Πειραιώς, η μεγάλη αύξηση στο κυκλοφορούν ενεργητικό είχε σαν αποτέλεσμα την 

μείωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου.  
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Τα Κέρδη (ή ζημίες) προς ΙΚ της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας δείκτης που επηρεάζεται από 

αυτά τα δυο μεγέθη και όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4.12 το έτος 2011 ήταν το χειρότερο 

σε επίδοση αφού τα οι ζημίες το 2011 αποτελούσαν το 300% των ΙΚ. Παρατηρούμε λοιπόν 

και με βάση αυτόν τον δείκτη ότι η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε τις χειρότερες επιδόσεις 

το 2011 για την περίοδο που εξετάσουμε.   

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να παρατηρήσουμε μια πτωτική τάση της Τράπεζας Πειραιώς 

σε όρους κερδοφορίας και αποδοτικότητας κατάσταση που φαίνεται να μεταβάλλεται προς το 

καλύτερο αρχής γενομένης από το 2012 και την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας. 

Στο διάγραμμα παρακάτω παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών που 

περιγράψαμε παραπάνω μαρτυρώντας τις τάσεις που παρουσιάσαμε ξεχωριστά για κάθε 

δείκτη στην παραπάνω ανάλυση μας. 

 

Διάγραμμα 4.4: Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας - Αποδοτικότητας  

 

 

4.6.3. Ρευστότητα Τράπεζας Πειραιώς 

Αναφορικά με τη ρευστότητα της Τράπεζας Πειραιώς εξετάσαμε δυο βασικούς 

αριθμοδείκτες, τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις που δείχνει όσες φορές οι χορηγήσεις 

της τράπεζας καλύπτους τις καταθέσεις της καθώς και το συνολό του ενεργητικού προς τις 
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χορηγήσεις που δέιχνει πόσες φορές το ενεργητικό καλύπτει τα δάνει που έχει χορηγήσει η 

τράπεζα.  

Πίνακας 4.13: Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Τράπεζας Πειραιώς 

 

Στον Πίνακα 4.13 παρατηρούμε ότι ο πρώτος δείκτης συνεχώς αυξάνεται από το 2009 μέχρι 

το 2011. Ωστόσο, το 2012 σημειώνει μείωση αν και τα συστατικά στοιχεία του δείκτη, 

δηλαδή οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις σημειώνουν αύξηση σε απόλυτα νούμερα. Το 

γεγονός αυτό, η ταυτόχρονη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη των δανείων και των καταθέσεων 

και η μείωση του λόγου τους σημαίνει μια διαφοροποίηση στην αναλογία των δανείων ως 

προς τις καταθέσεις πράγμα που δείχνει μια αλλαγή στρατηγικής από πλευρά της Τράπεζας 

Πειραιώς. Σε γενικές γραμμές ωστόσο, παρατηρούμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς χορηγεί 

σταθερά περισσότερα δάνεια συγκριτικά με τις καταθέσεις που συγκεντρώνει, τάση η οποία 

τείνει να μειωθεί κατά τα τελευταία έτη στα οποία ο δανεισμός για επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά έχει γίνει πολύ δύσκολος με τις τράπεζες να εφαρμόζουν εξαιρετικά συντηρητική 

πολιτική παροχής δανείων προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.  

Αντίθετα, ο δεύτερος δείκτης φαίνεται να έχει μια σταθερή αυξητική τάση κατά τη διάρκεια 

των ετών 2009 – 2015 γεγονός που απορρέει από την συνεχή αύξηση του ενεργητικού της 

Τράπεζας Πειραιώς γεγονός που οφείλεται και στην έντονη δραστηριότητα της από πλευράς 

εξαγορών και συγχωνεύσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Πέρα από το γεγονός αυτό όμως 

η Τράπεζα Πειραιώς, όπως γενικότερα το τραπεζικό σύστημα τα τελευταία έτη έκλεισαν την 

στρόφιγγα  των δανειοδοτήσεων  επενδύοντας σε πιο ασφαλή στοιχεία. 

Τέλος, κατά το έτος 2015 παρατηρούμε και μια μείωση των καταθέσεων έναντι του συνόλου 

του ενεργητικού γεγονός που δημιούργησε πολλά προβλήματα ρευστότητας στο σύνολο των 

τραπεζών και προφανώς και στην Τράπεζα Πειραιώς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στους 

περιορισμούς κεφαλαίων που τέθηκαν από τον Ιούνιο του 2015 οδηγώντας στην συνέχεια σε 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Χορηγήσεις προς Καταθέσεις 1,254 1,277 1,560 1,207 1,149 1,044 1,299

Σύνολο Ενεργητικού προς Σύνολο Χορηγήσεων 1,440 1,532 1,451 1,578 1,475 1,563 1,730

Καταθέσεις προς Σύνολο Ενεργητικού 55,39% 51,10% 44,16% 52,51% 58,99% 61,30% 44,50%

Χορηγήσεις προς Σύνολο Ενεργητικού 69,43% 65,25% 68,90% 63,36% 67,78% 64,00% 57,80%

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

Αριθμοδείκτης
Έτος



 

55 

τεράστια μείωση των καταθέσεων. 

Στο παρακάτω διάγραμμα επιβεβαιώνονται τα όσα περιγράψαμε και παραπάνω σχετικά με 

τους δυο εξεταζόμενους αριθμοδείκτες για την ρευστότητα. Παρατηρούμε μια αποκλίνουσα 

πορεία των δυο δεικτών από το 2011 και μέχρι το 2014 όποτε και ακολουθούν κοινή πορεία. 

Επίσης, η μεγάλη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις κατά το έτος 2012 

επιβεβαιώνεται από την αρνητική κλίση την καμπύλης αυτής μεταξύ των ετών 2011 και 2012 

για τους λόγους που παρουσιάσαμε παραπάνω. 

 

Διάγραμμα 4.5: Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 
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Διάγραμμα 4.6:  Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 
 

4.6.4. Κεφαλαιακή επάρκεια Τράπεζας Πειραιώς 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας είναι ένα πολύ σημαντικός δείκτης καθώς η εξέταση 

και ανάλυση του μπορεί να οδηγήσει  ακόμα και σε επαναπροσδιορισμό ολόκληρης της 

στρατηγικής ενός τραπεζικού ιδρύματος. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου το δυσμενές 

οικονομικό κλίμα επηρέασε αρνητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες του 

τραπεζικού τομέα, ο δείκτης μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών έγινε ένας 

από τους βασικότερους στην ανάλυσης της βιωσιμότητας μια τράπεζας.  

Στον Πίνακα 4.14 υπολογίζουμε τέσσερις βασικούς αριθμοδείκτες που αντιπροσωπεύουν την 

κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας Πειραιώς. Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε το μέγεθος των 

Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού, προς τις χορηγήσεις, προς τις καταθέσεις 

ενώ υπολογίζουμε και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1.  

Παρατηρούμε ότι ο πρώτος δείκτης, Ίδια Κεφάλαια προς Σύνολο ενεργητικού κατά μέσο όρο 

για όλα τα έτη κυμαίνεται στο 5%. Ωστόσο, εντυπωσιακή είναι η διαχρονική εξέλιξη του 

δείκτη αυτού αφού από 7% το 2009 κυμάνθηκε σε επίπεδα του 12% το 2015. Αυτό βέβαια 

είναι αναμενόμενο αφού στο μεσοδιάστημα πραγματοποιήθηκε η ανακεφαλαίωση των 

τραπεζικών ιδρυμάτων σε μια προσπάθεια να εξυγιανθεί το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. 

Επομένως, αυτή η αύξηση του ποσοστού του δείκτη είναι αναμενόμενη. 

Επίσης, τα Ίδια Κεφάλαια φαίνεται να ενισχύονται έναντι των χορηγήσεων και των 

καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη διάρκεια των ετών γεγονός που συνάδει και με 
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την παραπάνω ανάλυση για τον πρώτο δείκτη.  Αυτό συμβαίνει σε μια προσπάθεια από 

πλευράς θεσμών και τράπεζας να θωρακιστεί η τράπεζας και εν γένει το τραπεζικό σύστημα 

έναντι των αρνητικών αποτελεσμάτων και ζημιογόνων χρήσεων κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόμενη ς περιόδου.       

 
Πίνακας 4.14: Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Τράπεζας Πειραιώς 

 
 

Αναφορικά με τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 για τον υπολογισμό του 

χρησιμοποιήσαμε τον λόγο των βασικών εποπτικών κεφαλαίων προς το σύνολο του 

ενεργητικού. Το αποτέλεσμα έσωσε έναν μέσο όρο του δείκτη για την περίοδο  2009 – 2015 

της τάξης του 0,6%  λαμβάνοντας την υψηλότερη τιμή το 2011.   

Στο διάγραμμα παρακάτω παραθέτουμε την διαχρονική εξέλιξη των παραπάνω δεικτών που 

αναλύσαμε και παρατηρούμε ακριβώς αυτή την θετική τάση όλων των δεικτών που 

σχετίζονται με την κεφαλαιακή επάρκεια. 

Διάγραμμα 4.7: Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Εμεργητικού 0,067 0,057 -0,039 -0,033 0,093 0,082 0,114

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων προς Χορηγήσεις 0,096 0,087 -0,057 -0,052 0,137 0,128 0,198

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων προς Καταθέσεις 0,120 0,111 -0,089 -0,063 0,157 0,134 0,257

Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier1) 0,009 0,009 0,010 0,005 0,003 0,003
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4.6.5. Ποιότητα Ενεργητικού και Λειτουργικών Εσόδων Τράπεζας Πειραιώς  

Όσο αφορά την ποιότητα των λειτουργικών εσόδων και  του  ενεργητικού, αυτές   

παρουσιάζεται   στον παρακάτω πίνακα. Οι   τιμές   των   δεικτών   ήταν   πολύ   υψηλές  

γεγονός που σημαίνει ότι η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας δεν κυμάνθηκε σε 

ικανοποιητικά επίπεδα.  

  
Πίνακας 4.15: Αριθμοδείκτες Ποιότητας Ενεργητικού Τράπεζας Πειραιώς 

 
 
Σχετικά με τα λειτουργικά έσοδα παρατηρούμε στον Πίνακα 4.15 ότι οι προβλέψεις κατά τα 

έτη 2011, 2012, 2014 και 2015 υπερκαλύπτουν το μέγεθος των εσόδων γεγονός που δείχνει 

ότι η ποιότητα των λειτουργικών εσόδων κυμάνθηκε σε μη ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό 

βέβαια συνέβη αφενός μεν οι ζημίες ήταν τεράστιες για τις περιόδους αυτές και αφετέρου η 

όλο ένα και αυξανόμενη αθέτηση πληρωμών και ο χαρακτηρισμός μεγάλου μέρους των 

δανείων ως κόκκινα, οδήγησε σε αύξηση των προβλέψεων.    

Διάγραμμα 4.8: Αριθμοδείκτες Ποιότητας Ενεργητικού Τράπεζας Πειραιώς 

 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Προβλέψεις προς Λειτουργικά Έσοδα 29,54% 40,07% 645,03% 113,10% 42,58% 164,28% 160,36%

Προβλέψεις προς Σύνολο Ενεργητικού 0,90% 1,04% 15,97% 3,56% 2,75% 4,51% 4,38%
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4.6.6. Αξιολόγηση δεικτών μεγέθυνσης της Τράπεζας Πειραιώς 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες που 

καταδεικνύουν την μεγέθυνση της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με τα Καθαρά Κέρδη, το 

Ενεργητικό, του Δανεισμού, των Καταθέσεων καθώς και των  Ιδίων Κεφαλαίων.   

Σχετικά με τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς παρατηρούμε το 2010 να μειώνονται 

κατά 89,7% έναντι των κερδών το 2009.  Για το 2011 έχουμε παραλείψει τον υπολογισμό του 

δείκτη καθώς αυτός αγγίζει το -31.000% ποσοστό τεράστιο που οφείλεται στην τεράστια 

ζημία που εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς και άγγιξε τα 6,6 € δις συγκριτικά με την ζημία στα 

21 € εκατ. που εμφάνισε το 2010. Κατά το επόμενο έτος που ακολούθησε και η εξαγορά της 

Αγροτικής Τράπεζας ο δείκτης μεγέθυνσης των κερδών βελτιώθηκε αγγίζοντας σχεδόν το 

100% πράγμα που σημαίνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς ανέκαμψε μαζεύοντας τις μεγάλες 

απώλειες του προηγούμενου έτους. Επίσης, μια μεγαλύτερη ώθηση του δείκτη παρατηρούμε 

κατά το 2013 για να μειωθεί ξανά το 2014. Κατά το έτος 2015 φαίνεται η πορεία των κερδών 

για την Τράπεζα Πειραιώς να ομαλοποιείται σχετικά αφού έναντι του 2014 εμφάνισε αύξηση 

κατά 4,3%. 

Αναφορικά με το δείκτη μεγέθυνσης του ενεργητικού παρατηρούμε το 2010 να αυξάνεται 

κατά 6,26% για να μειωθεί κατά 14,44% το 2011. Για ακόμη μια φορά λοιπόν διαπιστώνουμε 

ότι το έτος 2011 ήταν το χειρότερο από άποψη  χρηματοοικονομικής επίδοσης της Τράπεζας 

Πειραιώς. Ωστόσο, το 2012 το ενεργητικό φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά σημειώνοντας 

μια βελτίωση κατά 42,66% γεγονός που οφείλεται στην απόκτηση της Αγροτικής τράπεζας. 

Έπειτα, η αυξανόμενη τάση του ενεργητικού επιβεβαιώνεται και το 2013 με +30,68%. Κατά 

τα έτη 2014 και 2015 φαίνεται να έχουμε μια ομαλοποίηση στο μέγεθος του ενεργητικού 

αφού τα ποσοστά μεταβολής του είναι πολύ μικρότερα συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. 

Συγκεκριμένα, το 2014 το ενεργητικό κατά 2,96% για να μειωθεί περαιτέρω αλλά με 

μικρότερο ρυθμό κατά το 2015. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι διακυμάνσεις στο μέγεθος του 

ενεργητικού να σταθεροποιούνται γεγονός που οφείλεται και στο κατά μια έννοια πιο 

σταθερό, αλλά και πάλι αρνητικό, οικονομικό περιβάλλον. Βέβαια, σε αυτό ενδεχομένως να 

συνέβαλλε και η επί μακράς περιόδου μείωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων λόγων των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων για να αποφευχθεί η κατάρρευση του τραπεζικού 

συστήματος στην Ελλάδα το 2015.    



 

60 

Πίνακας 4.16: Αριθμοδείκτες Μεγένθυσης Τράπεζας Πειραιώς 

 
 
Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 4.16 προκύπτουν ενδιαφέρον αναλύσεις σχετικά με τις 

καταθέσεις και τα δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς. Σχετικά με τις καταθέσεις παρατηρούμε 

μια ολοένα και αυξανόμενη μείωση του μεγέθους τους κατά τα έτη 2010 και 2011 και 

παράλληλη αύξηση και μάλιστα κατά σχεδόν 70% κατά το 2012. Η μεγάλη αυτή αύξηση των 

καταθέσεων το 2012 φυσικά οφείλεται στην προσάρτηση της Αγροτικής Τράπεζας στην 

οικογένεια της Τράπεζας Πειραιώς. Επιπλέον, η συνεχείς εξαγορές από πλευράς Τράπεζας 

Πειραιώς και το 2013 είχαν σαν αποτέλεσμα περεταίρω αύξηση των καταθέσεων αγγίζοντας 

το +46,82%. Οριακή αύξηση των καταθέσεων σημειώνεται το 2014 για να μειωθούν κατά 

ένα σημαντικό ποσοστό το 2015 (-28,83%) ακριβώς λόγω των Capital Controls τα οποία 

οδήγησαν σε αίσθημα ανασφάλειας τους πελάτες των τραπεζών με αποτέλεσμα να μειώσουν 

σημαντικά το μέγεθος των καταθέσεών τους στην τράπεζα.   

Αντίστοιχη πορεία με τις καταθέσεις φαίνεται να ακολουθούν και οι χορηγήσεις της Τράπεζας 

Πειραιώς κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2009 – 2015. Διαφοροποιήσεις ωστόσο υπάρχουν 

σχετικά με το ρυθμό μεταβολής των χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων. Πρακτικά αυτό 

σημαίνει ότι αν και οι καταθέσεις φαίνεται να μεταβάλλονται με μεγαλύτερο ρυθμό δεν 

συμβαίνει το ίδιο και με τις χορηγήσεις που ακολουθούν μεν την ίδια πορεία με τις 

καταθέσεις αλλά με μικρότερο ρυθμό μεταβολής. Ενδεικτικό παράδειγμα που καταδεικνύει 

εύκολα τον παραπάνω ισχυρισμό είναι η πορεία των καταθέσεων και χορηγήσεων κατά τα 

έτη 2011 και 2015. Όπως έχουμε αναφέρει το έτος 2011 ήταν το χειρότερο για την Τράπεζα 

Πειραιώς με τις καταθέσεις να μειώνονται κατά σχεδόν 70% ενώ οι χορηγήσεις μόνο κατά 

30%. Ομοίως το 2015 η μείωση στις καταθέσεις ήταν σχεδόν διπλάσια από την μείωση που 

εμφάνισαν οι χορηγήσεις της Τράπεζας Πειραιώς κατά το ίδιο έτος.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δείκτης Μεγένθυσης Καθαρών Κερδών - -89,7% 92,1% 383,4% -22,7% 4,3%

Δείκτης Μεγένθυσης Ενεργητικού - 6,26% -14,44% 42,66% 30,68% -2,96% -1,97%

Δείκτης Μεγένθυσης  Καταθέσεων - -1,96% -26,05% 69,63% 46,82% 0,84% -28,83%

Δείκτης Μεγένθυσης Δανεισμού - -0,13% -9,65% 31,19% 39,79% -8,37% -11,47%

Δείκτης Μεγένθυσης Ιδίων Κεφαλαίων - -9,42% -159,25% -19,37% 468,94% -14,29% 36,85%

Αριθμοδείκτης
Έτος

Αριθμοδείκτες Μεγένθυσης
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Από την παραπάνω ανάλυση σχετικά με τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις της Τράπεζας 

Πειραιώς εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι χορηγήσεις τείνουν να είναι περισσότερο 

ανελαστικές και οι καταθέσεις περισσότερο ελαστικές στις διάφορες μεταβολές του ευρύτερο 

χρηματοοικονομικού κλίματος.  

Αναφορικά τώρα με τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς έχουμε να επισημάνουμε ότι 

αυτά χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα   κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου της ανάλυσής μας. Το έτος 2010 τα Ίδια Κεφάλαια σημειώνουν μείωση κατά 

σχεδόν 10% για να ακολουθήσει μια εντυπωσιακή περαιτέρω μείωση τους κατά το 2011 

αγγίζοντας το -160%. Το έτος με την μεγαλύτερη αύξηση στα Ίδια Κεφάλαια ήταν το 2013 

κατά το οποίο σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 468,94%. Η τεράστια αυτή 

θετική μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς είναι αποτέλεσμα της 

ανακεφαλαιοποίησης που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013. Για τα επόμενα δυο έτη 

παρατηρούμε μείωση το 2014 κατά 14,29% και αύξηση το 2015 κατά ποσοστό που αγγίζει το 

36,85%. 

Στο Διάγραμμα 4.9 παρακάτω μπορούμε να παρατηρήσουμε την διαχρονική εξέλιξη των 

δεικτών μεγέθυνσης που παρουσιάσαμε παραπάνω. Κατά το έτος 2011 όλοι οι αριθμοδείκτες 

μεγέθυνσης εμφανίζουν την ελάχιστη τιμή του μαρτυρώντας πως το συγκεκριμένο έτος ήταν 

το χειρότερο από χρηματοοικονομικής πλευράς για την Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης μπορούμε 

να παρατηρήσουμε την αύξηση στους αριθμοδείκτες ταυτόχρονα για το 2012, έτος που έγινε 

και η εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας. Τέλος, παρότι οι αριθμοδείκτες συνολικά μειώνονται 

μέχρι το 2014, το 2015 φαίνεται να ανακάμπτουν αλλά σε μικρότερα επίπεδα από ότι στο 

παρελθόν. 
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Διάγραμμα 4.9: Αριθμοδείκτες Μεγέθυνσης 

 

 

4.7. Συγκριτική Ανάλυση των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών με 

αριθμοδείκτες 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα εξετάσουμε από κοινού την χρηματοοικονομική επίδοση των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζων κατά την διάρκεια 2010 – 2015. Συγκεκριμένα θα 

παρουσιάσουμε ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες για την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank και την Eurobank.  

4.7.1. Ανάλυση αποδοτικότητας 

Προκειμένου να εξετάσουμε από κοινού την αποδοτικότητα των τεσσάρων συστημικών 

Ελληνικών Τραπεζών υπολογίσαμε τους αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) 

και Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) καθώς και τους αριθμοδείκτες Ενεργητικό προς Ίδια Κεφαλαία, 

Ίδια Κεφάλαια προς Δάνεια και Ίδια Κεφάλαια προς Καταθέσεις.  
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Πίνακας 4.17: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς -0,036 -13,335 -0,739 2,767 -2,209 -2,166 

Εθνική Τράπεζα 0,364 -11,532 -2,033 0,727 -0,181 -2,330 

Alpha Bank 0,129 -6,441 -2,307 3,965 -0,452 -1,978 

Eurobank 0,134 -7,154 -2,129 -1,491 -1,584 -1,570 

 

Στον Πίνακα 4.17 παρατηρούμε την διαχρονική εξέλιξη στις τιμές του δείκτη ROA για τις 

συστημικές τράπεζες για την περίοδο 2010 – 2015. Συνολικά παρατηρούμε ότι το έτος 2011 

ήταν το χειρότερο οικονομικό έτος για όλες τις τράπεζες με την Τράπεζα Πειραιώς να 

εμφανίζει τα χειρότερα αποτελέσματα έναντι των άλλων τριών τραπεζών. Ωστόσο, κατά το 

επόμενο έτος, έτος στο οποίο τοποθετείται και η εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας από την 

Τράπεζα Πειραιώς, ο δείκτης φαίνεται να βελτιώνεται για όλες τις τράπεζες παραμένοντας 

και πάλι αρνητικός αλλά με την Τράπεζα Πειραιώς να διαθέτει την καλύτερη επίδοση έναντι 

των ανταγωνιστών της. Ομοίως, το 2013 φαίνεται πως ήταν ένα καλό έτος για τις τράπεζες 

αφού ο δείκτης σημείωσε περαιτέρω αύξηση με την Τράπεζα Πειραιώς να καταλαμβάνει την 

δεύτερη θέση έναντι της Alpha Bank.  Κατά τα επόμενα δυο έτη παρατηρούμε μια 

χειροτέρευση του δείκτη για το σύνολο των τραπεζών πράγμα που είναι φυσιολογικό αφού οι 

περιορισμοί κεφαλαίων και το ευρύτερο άσχημο οικονομικό κλίμα και η αβεβαιότητα 

επηρέασαν συνολικά τον τραπεζικό τομέα.  

Στο Διάγραμμα 4.10 παρακάτω παρατηρούμε την πορεία του δείκτη για τις τέσσερις τράπεζες 

στην περίοδο 2010 – 2015. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, η τάση είναι ίδια για όλες τις 

συστημικές τράπεζες για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς.  
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Διάγραμμα 4.10: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) 

 
Στην συνέχεια, παραθέτουμε τον Πίνακα 4.18 ο οποίος παρουσιάζει την εξέλιξη του 

αριθμοδείκτη αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων για τις τέσσερες τράπεζες που 

εξετάζουμε και για την περίοδο 2010 – 2015. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε τα 

ίδια περίπου πράγματα με παραπάνω. Το χειρότερο έτος ήταν για όλες τις τράπεζες το 2011 

ενώ η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει την μικρότερη αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων κατά τα 

έτη 2014 και 2015 ενώ το 2012 έτος εξαγοράς εμφάνιζε τον καλύτερο συγκριτικά δείκτη αν 

και σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχαν αρνητικές αποδόσεις. 

 
Πίνακας 4.18: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας IK (ROE) 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας IK (ROE) 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς -0,641 -339,227 -21,199 29,802 -26,933 -18,920 

Εθνική Τράπεζα 4,035 -10716,522 -104,358 10,249 -1,997 -26,384 

Alpha Bank 1,487 -193,795 -179,920 34,919 -4,281 -15,142 

Eurobank 1,920 -628,114 -219,847 -25,580 -18,972 -16,195 

 

Το Διάγραμμα 4.11 παρακάτω μας δίνει μια εικόνα της τάσης του συγκεκριμένου 

αριθμοδείκτη με την Εθνική Τράπεζα να εμφανίζει μια ακραία τιμή του δείκτη κατά το έτος 

2011. Γενικά η τάση και αυτού του δείκτη είναι κοινή για τις τέσσερις συστημικές υπό 

εξέταση τράπεζες. 
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Διάγραμμα 4.11: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας IK (ROE) 

 

 
Παρακάτω και στον Πίνακα 4.19 παρουσιάζεται ένας άλλον βασικός αριθμοδείκτης που 

δείχνει τη σχέση του ενεργητικού με τα Ίδια Κεφάλαια. Αρνητικές τιμές αυτού του δείκτη 

σημαίνουν αρνητική Καθαρά Θέση που εντοπίζεται κυρίως το 2011 και 2012. Παρατηρούμε 

για το σύνολο των τραπεζών ότι ο δείκτης αυτός είχε υψηλότερες τιμές κατά το 2010 ενώ σε 

σύγκριση με το 2015 ο δείκτης για όλες σχεδόν τις τράπεζες φαίνεται να έχει 

υποδιπλασιαστεί γεγονός που οφείλεται στην μείωση του ενεργητικού αφού τα Ίδια 

Κεφάλαια είχαν αυξητική τάση για όλες τις τράπεζες με εξαίρεση ίσως την Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος περίοδο κατά την οποία εμφάνισε οριακές ζημίες και μεγάλο ενεργητικό. 

Πίνακας 4.19: Ενεργητικό προς ΙΚ 

Ενεργητικό προς ΙΚ 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς 17,581 -25,439 -28,703 10,770 12,195 8,734 

Εθνική Τράπεζα 11,072 -929,296 -51,321 14,088 11,032 11,322 

Alpha Bank 11,549 30,085 77,983 8,807 9,461 7,654 

Eurobank 14,307 87,797 -103,287 17,154 11,979 10,313 

 

Το Διάγραμμα 4.12 που ακολουθεί δείχνει την διαχρονική εξέλιξη του δείκτη Ενεργητικό 

προς ΙΚ. Όπως παρατηρούμε το 2011 η Εθνική σημείωσε μια μεγάλη εξαιτίας της μεγάλης 

αρνητικής θέσης της τράπεζας.   
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Διάγραμμα 4.12: Ενεργητικό προς ΙΚ 

 

Στον Πίνακα 4.20 βλέπουμε τη σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων ως προς τα δάνεια της κάθε 

τράπεζας που εξετάζουμε. Παρατηρούμε ότι κατά το παρελθόν τα Ίδια Κεφάλαια των 

τραπεζών υπολείπονταν αρκετά του μεγέθους των χορηγούμενων δανείων κάτι που αποτελεί 

ρίσκο και κίνδυνο για μια τράπεζα. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών και εν μέσω όλο και 

δυσμενέστερου οικονομικού κλίματος οι τράπεζες άρχισαν να ενισχύουν τα κεφάλαιά τους 

και να μειώνουν τα χορηγούμενα δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποτέλεσμα ο 

δείκτης να λαμβάνει όλο ένα μεγαλύτερες τιμές.  

Πίνακας 4.20: ΙΚ προς Δάνεια 

ΙΚ προς Δάνεια 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς 8,2% -5,4% -5,5% 13,7% 12,8% 19,8% 

Εθνική Τράπεζα 14,1% -0,2% -3,0% 11,7% 15,4% 21,7% 

Alpha Bank 11,7% 4,4% 1,8% 16,2% 15,6% 19,6% 

Eurobank 10,8% 1,8% -1,5% 9,9% 15,0% 17,9% 

 

Για το έτος 2014 βλέπουμε η Τράπεζα Πειραιώς να έχει τον μικρότερο δείκτη έναντι των 

άλλων τριών τραπεζών κάτι που φαίνεται να αλλάζει κατά το επόμενος έτος, 2015, κατά το 

οποίο η Τράπεζα Πειραιώς κατείχε την δεύτερη θέση από άποψη μεγαλύτερου δείκτη έπειτα 

από την Εθνική.  
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Διάγραμμα 4.13: ΙΚ προς Δάνεια 

 

Το Διάγραμμα 4.13 υποδεικνύει αυτή την σχέση που αναφέραμε παραπάνω περί αύξησης του 

δείκτη με την πάροδο των ετών και αύξηση της ανάγκης των τραπεζών για κάλυψη των 

αρνητικών καθαρών θέσεων που πέτυχαν τα προηγούμενα έτη. 

Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται αν λάβουμε υπόψη και τον δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων προς τις 

καταθέσεις.  Ο Πίνακας 4.21 δείχνει τις τιμές του συγκεκριμένου δείκτη για τις τέσσερις 

συστημικές  τράπεζες για την περίοδο 2010 – 2015.  

 

Πίνακας 4.21: ΙΚ προς Καταθέσεις 

ΙΚ προς Καταθέσεις 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς 11,1% -8,9% -6,6% 15,7% 13,4% 25,7% 

Εθνική Τράπεζα 16,0% -0,2% -3,5% 12,5% 16,1% 22,9% 

Alpha Bank 15,1% 6,7% 2,6% 19,7% 18,0% 28,8% 

Eurobank 13,7% 2,7% -2,1% 10,9% 15,4% 22,7% 

 

Το Διάγραμμα 4.14 που ακολουθεί παρακάτω καταδεικνύει την τάση που περιγράψαμε 

παραπάνω και παρατηρούμε ότι οι καμπύλες για όλες τις τράπεζες ακολουθούν την ίδια 

πορεία με τις καμπύλες που αναλύσαμε παραπάνω σχετικά με τον δείκτη των Ιδίων 

Κεφαλαίων σε σχέση με τα χορηγούμενα δάνεια.  
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Διάγραμμα 4.14: ΙΚ προς Καταθέσεις 

 

 

4.7.2. Ανάλυση Ρευστότητας 

Στην υποενότητα που ακολουθεί παρακάτω θα εξετάσουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι 

για τον τραπεζικό κλάδο που είναι η ρευστότητα. Προκειμένου να αξιολογήσουμε την 

ρευστότητα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών εξετάσαμε τους αριθμοδείκτες Δάνεια προς 

Ενεργητικό, Δάνεια προς Καταθέσεις και Καταθέσεις προς Ενεργητικό.   

Πίνακας 4.22: Δάνεια προς Ενεργητικό 

Δάνεια προς Ενεργητικό 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς 69,8% 72,2% 63,4% 67,8% 64,0% 57,8% 

Εθνική Τράπεζα 64,0% 66,9% 66,0% 60,6% 59,0% 40,8% 

Alpha Bank 73,8% 75,9% 69,7% 70,1% 67,9% 66,7% 

Eurobank 64,5% 62,6% 63,8% 58,8% 55,8% 54,2% 

 
Ο Πίνακας 4.22 παρουσιάζει τους υπολογισμούς για τον πρώτο δείκτη που χρησιμοποιήσαμε 

για την ανάλυση της ρευστότητας και είναι ο δείκτης Δάνεια προς Ενεργητικό. Παρατηρούμε 

σε γενικές γραμμές ότι η σύνθεση του ενεργητικού όλων των τραπεζών βασίζεται στην 

χορήγηση δανείων. Η στρατηγική αυτή ακολουθήθηκε πιστά από τις τράπεζες κατά τη 

διάρκεια του 2010 και 2011. Από το 2012 και έπειτα λόγο του ολοένα και μεγαλύτερου 

αριθμού αδυναμίας αποπληρωμής δανείων αλλά και γενικότερα λόγω του δυσμενούς 
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οικονομικού και χρηματοοικονομικού κλίματος ώθησε τις τράπεζες στο σύνολο τους να 

ξεφορτώσουν από το ενεργητικό τους τα πολλά και επικίνδυνα δάνεια με αποτέλεσμα ο 

δείκτης να λαμβάνει μικρότερες τιμές το 2013 και 2014 με το έτος 2015 να είναι εκείνο που 

σημειώνονται οι χαμηλότερες τιμές για τον συγκεκριμένο δείκτη στην περίοδο που 

εξετάζουμε.  

Το Διάγραμμα 4.16 που ακολουθεί παρακάτω δείχνει την τάση του δείκτη που φαίνεται να 

είναι πτωτική στην περίοδο που εξετάζουμε.  

Διάγραμμα 4.15: Δάνεια προς Ενεργητικό 

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις που αναλύεται στον Πίνακα 4.23 

που φαίνεται παρακάτω, ακολουθεί διαφορετική πορεία. Όπως παρατηρούμε ο δείκτης αυτός 

ξεκινά από υψηλά επίπεδα στο 2010 για να αυξηθεί το 2011 για όλα τις τράπεζες που 

εξετάζουμε και έπειτα για τα επόμενα 3 έτη, περίοδος 2012 – 2014 να μειωθεί.  Ωστόσο, η 

αύξηση που παρουσιάζει  δείκτης το 2015 δεν οφείλεται σε αύξηση των χορηγούμενων 

δανείων έναντι των καταθέσεων αλλά αντίθετα, στην μείωση των καταθέσεων που έλαβε 

χώρα κατά τη διάρκεια του 2015 και έπειτα από την επιβολή του περιορισμού των 

κεφαλαίων. Τον μικρότερο δείκτη διαχρονικά πάντως φαίνεται να κατέχει η Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος η οποία χορηγεί δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις περίπου ίσα με τις 

καταθέσεις που συγκεντρώνει.  
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Πίνακας 4.23: Δάνεια προς καταθέσεις 

Δάνεια προς καταθέσεις 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς 136,2% 163,5% 120,7% 114,9% 104,4% 129,9% 

Εθνική Τράπεζα 113,6% 120,1% 117,7% 107,0% 104,9% 105,6% 

Alpha Bank 128,8% 152,6% 142,6% 121,6% 115,5% 146,9% 

Eurobank 126,6% 148,2% 140,4% 109,8% 103,1% 126,9% 

 
Το Διάγραμμα 4.16 που ακολουθεί δείχνει τις τάσεις που επισημάναμε παραπάνω και 

φαίνεται να είναι αντιδιαμετρικά αντίθετο με το Διάγραμμα 16 που έδειχνε τη σχέση μεταξύ 

Δανείων και Ενεργητικού. 

Διάγραμμα 4.16: Δάνεια προς καταθέσεις 

 
Επίσης, ο Πίνακας 4.24 που παρουσιάζει την ανάλυση για τον δείκτη Καταθέσεων προς το 

Ενεργητικό φαίνεται να δείχνει αποτελέσματα αντίθετα με τον παραπάνω πίνακα. Αυτό 

συμβαίνει καθώς οι καταθέσεις διαχρονικά μειώνονται σε σχέση με το ενεργητικό με τον 

δείκτη να λαμβάνει χαμηλότερες τιμές το έτος 2015 για τους λόγους που ήδη έχουν αναλύσει 

και σχολιάσει.  
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Πίνακας 4.24: Καταθέσεις προς Ενεργητικό 

Καταθέσεις προς Ενεργητικό 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς 51,2% 44,2% 52,5% 59,0% 61,3% 44,5% 

Εθνική Τράπεζα 56,3% 55,7% 56,0% 56,7% 56,2% 38,6% 

Alpha Bank 57,3% 49,7% 48,9% 57,6% 58,8% 45,4% 

Eurobank 51,0% 42,3% 45,5% 53,5% 54,1% 42,8% 

 
Το Διάγραμμα 4.17 καταδεικνύει τη αρνητική τάση του συγκεκριμένου δείκτη για το σύνολο 

των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που εξετάζουμε για την περίοδο 2010 – 2015 αφού 

όπως παρατηρούμε ο δείκτης μειώνεται διαχρονικά για το σύνολο των τραπεζών. Ωστόσο, 

την μικρότερη μεταβλητότητα αυτού του δείκτη φαίνεται να έχει η Εθνική τράπεζα της 

Ελλάδος αφού διατηρεί έναν σταθερό δείκτη για την περίοδο 2010 – 2014 με μείωση του από 

το 2014 και έπειτα. 

Διάγραμμα 4.17: Καταθέσεις προς Ενεργητικό 

 
 

4.7.3. Πιστωτική Ικανότητα 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα εξετάσουμε την πιστωτική ικανότητα των τεσσάρων 

τραπεζών που αναλύουμε υπολογίζοντας τον δείκτη Προβλέψεις προς σύνολο χορηγούμενων 

δανείων.  
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Στον Πίνακα 4.25 βλέπουμε τις τιμές του δείκτη για τα έτη 2010 έως 2015. Ο δείκτης 

λαμβάνει τις ελάχιστες τιμές για κάθε τράπεζα κατά το έτος 2010 που οι προβλέψεις ήταν 

σχεδόν ανύπαρκτες αφού ο δείκτης λάμβανε τιμές κοντά στο 1,5% με 2,0%. Ωστόσο, με 

βάση και την παραπάνω ανάλυση περί μείωσης των χορηγήσεων και χειροτέρευσης του 

οικονομικού και χρηματοοικονομικού κλίματος, οι τράπεζες άρχισαν να ενσωματώνουν 

περισσότερες προβλέψεις προκειμένου να θωρακιστούν έναντι του πιστωτικού κινδύνου που 

απορρέει από την αθέτηση των δανείων που έχουν χορηγήσει.  

Το 2011 παρατηρούμε μια εντυπωσιακή αύξηση στις τιμές του δείκτη για όλες τις τράπεζες  

με διόρθωση κατά το επόμενο έτος. Έπειτα και μέχρι το 2015 οι τιμές του δείκτη αυξάνονται 

για όλες τις τράπεζες με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να έχει κατά μέσο όρο τον 

υψηλότερο δείκτη και ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς. Από την άλλη πλευρά, τις 

χαμηλότερες τιμές του δείκτη εμφανίζου οι δυο άλλες τράπεζες Alpha Bank και Eurobank.  

 
Πίνακας 4.25: Προβλέψεις προς Δάνεια 

Προβλέψεις προς Δάνεια 

Τράπεζα 
Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζα Πειραιώς 1,5% 22,1% 5,7% 4,1% 7,1% 7,7% 

Εθνική Τράπεζα 1,9% 4,8% 4,3% 2,0% 3,7% 9,4% 

Alpha Bank 1,8% 13,2% 4,1% 3,7% 3,7% 6,5% 

Eurobank 2,3% 2,8% 3,8% 4,2% 5,4% 6,7% 

 
Τέλος, στο Διάγραμμα 4.18 που ακολουθεί αποτυπώνεται η εξέλιξη του δείκτη διαχρονικά για 

τις τράπεζες που εξετάζουμε και για την περίοδο 2010 – 2015. Όπως παρατηρούμε και από το 

διάγραμμα, το 2011 υπήρξε μια απότομη αύξηση του δείκτη για όλες τις τράπεζες για να 

σταθεροποιηθεί σταδιακά και να αυξηθεί ξανά για το σύνολο των τραπεζών τα επόμενη έτη.  

Η τάση είναι ο δείκτης αυτός να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον αφού οι τράπεζες θα 

ακολουθούσουν μια πιο συντηρητική στρατηγική επενδύσεων.  
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Διάγραμμα 4.18: Προβλέψεις προς Δάνεια 

 
 

4.8. Προβλέψεις βασικών μεγεθών της Τράπεζας Πειραιώς 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα πραγματοποιήσουμε προβλέψεις για την πορεία βασικών 

μεγεθών της Τράπεζας Πειραιώς. Η διενέργεια προβλέψεων στην χρηματοοικονομική 

κρίνεται άκρως απαραίτητη καθώς σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και χαρακτηριζόμενο από 

έντονη μεταβλητότητα οικονομικό περιβάλλον, οι τράπεζες χρειάζεται να έχουν μια ένδειξη ή 

έστω και πρόχειρη εκτίμηση, με βάση τα στοιχεία του παρελθόντος που μπορεί να κυμανθούν 

ορισμένα βασικά μεγέθη τους. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει την τράπεζα να διαμορφώσει 

την στρατηγική της για το μέλλον ενώ θα γνωρίζει εκ των προτέρων ποια βήματα θα πρέπει 

αν υιοθετήσει έτσι ώστε να βελτιώσει τα μεγέθη της.   

Για την πραγματοποίηση των προβλέψεων στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς κάναμε 

χρήση της μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων με βάση τα παρελθοντικά στοιχεία κατά την 

περίοδο 2009 – 2015 για τα μεγέθη των Καταθέσεων, Δανείων, Ενεργητικού, Καθαρών 

Κερδών και Ιδίων Κεφαλαίων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε την βασική εξίσωση 

Υ=β+αX με τις παραμέτρους α και β να υπολογίζονται από τους παρακάτω τύπους: 

    

 

α= μ.ο.(Υ) - β*μ.ο.(Χ) (4.2) 

 

β= 
n*Σ(Χ*Υ) – Σ(Χ)*Σ(Υ) 

(4.1) 
n*Σ(Χ²) – Σ(Χ)² 
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4.8.1. Προβλέψεις Καταθέσεων 

Στον Πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα της μεθόδου των 

Ελαχίστων Τετραγώνων για την μελλοντική πορεία των Καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς 

και για την περίοδο μέχρι το 2020. 

Πίνακας 4.26: Προβλέψεις Καταθέσεων μέχρι το 2020  

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

2014 54,732,83424 

2015 38,951,88025 

2016 38,107,198 

2017 38,124,372 

2018 38,141,546 

2019 38,158,719 

2020 38,175,893 

 

Παρατηρούμε ότι το μέγεθος των καταθέσεων θα μειωθεί κατά το έτος 2016 ενώ φαίνεται να 

υπάρχει μια σταθεροποίηση του μεγέθους των καταθέσεων κατά τα επόμενα έτη. Αυτό 

έρχεται να συμπληρώσει τις προβλέψεις για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας κατά τα επόμενα έτη ωστόσο με χαμηλούς ρυθμούς.  

Η πορεία των καταθέσεων παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζοντας 

ένα πτωτικό άλμα κατά το 2016 και έπειτα μια σταθερή πορεία μέχρι το 2020.  

Διάγραμμα 4.19: Προβλέψεις Καταθέσεων 
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4.8.2. Προβλέψεις Δανείων 

Ένα άλλο μέγεθος που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις προβλέψεις μιας τράπεζας είναι οι 

χορηγήσεις της προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα δάνεια είναι ένα σημαντικό μέγεθος που 

η τράπεζα πρέπει να γνωρίζει σε κάθε δεδομένη στιγμή έτσι ώστε να προγραμματίζει πιο 

αποδοτικά τις δραστηριότητες της. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε την εξέλιξη 

των δανείων για την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το 2020.   

Πίνακας 4.27: Προβλέψεις Δανείων μέχρι το 2020  

ΕΤΟΣ ΔΑΝΕΙΑ 

2014 57,143,022 

2015 50,591,193 

2016 46,378,179 

2017 46,399,702 

2018 46,421,224 

2019 46,442,747 

2020 46,464,269 

 

Ομοίως με τις προβλέψεις των καταθέσεων έτσι και τα δάνεια ακολουθούν ανάλογη πορεία. 

Κατά το 2016 φαίνεται να ακολουθούν πτωτική πορεία για να σταθεροποιηθούν και να 

ανακάμπτουν σταδιακά από το 2017 μέχρι το 2020. Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι 

ότι σε σύγκριση μεγεθών, τα δάνεια παραμένουν σταθερά μεγαλύτερα από τις καταθέσεις της 

τράπεζας. 

Παρακάτω παραθέτουμε και το διάγραμμα που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 

προβλέψεων για τα δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς.  

Διάγραμμα 4.20: Προβλέψεις Καταθέσεων 
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4.8.3. Προβλέψεις Ενεργητικού 

Εφόσον πραγματοποιήσαμε προβλέψεις για τα δυο βασικά μεγέθη του ισολογισμού της 

Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή για τις καταθέσεις και τα δάνεια κατά τα επόμενα έτη, είναι 

χρήσιμο και απαραίτητο να εξετάσουμε και την πορεία του ενεργητικού. Προφανώς, έχοντας 

ως ένδειξη την πτωτική πορεία των δανείων και καταθέσεων κατά το 2016 και την σταδιακή 

αλλά οριακή άνοδο του τα επόμενα έτη, είναι επόμενο και το σύνολο του ενεργητικού να 

ακολουθήσει την ίδια πορεία. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα των προβλέψεων 

για το ενεργητικό που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 4.28: Προβλέψεις Ενεργητικού μέχρι το 2020  

ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

2014 89,289,696 

2015 87,528,216 

2016 71,635,424 

2017 71,667,635 

2018 71,699,846 

2019 71,732,056 

2020 71,764,267 

 
Όπως περιγράψαμε παραπάνω, το μέγεθος του ενεργητικού φαίνεται να επιβεβαιώνει την 

παραπάνω ανάλυση. Βέβαια, ανεξάρτητα από την πορεία των δανείων και των καταθέσεων οι 

θετικές αν και συγκρατημένες εκτιμήσεις για οριακή ανάπτυξη κατά τα επόμενα έτη αλλά και 

σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος οδηγούν και τον τραπεζικό τομέα γενικότερα σε 

μια φάση ισορροπίας και οριακής ανόδου, ωστόσο, αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και την 

πράξη.   

Διάγραμμα 4.21: Προβλέψεις Ενεργητικού 
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4.8.4. Προβλέψεις Καθαρών Κερδών και Ιδίων Κεφαλαίων 

Στο τελευταίο στάδιο των προβλέψεων που επιχειρήσαμε συμπεριλάβαμε προβλέψεις σχετικά 

με το ύψος των Καθαρών Κερδών της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και το ύψος των Ιδίων 

Κεφαλαίων. Ωστόσο, τα μεγέθη αυτά μπορούν να καθοριστούν πιο άμεσα από εξωγενείς 

παράγοντες από ότι τα μεγέθη που εξετάσαμε παραπάνω με την έννοια ότι τα Καθαρά Κέρδη 

από την μια μπορεί να επηρεαστούν άμεσα από μια μεγάλη αύξηση στην φορολογία που δεν 

είναι και πολύ απίθανο ενδεχόμενο κατά τα επόμενα έτη, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια από την άλλη 

μπορούν να αυξομειωθούν με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενέργεια που άπτεται την 

διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης της τράπεζας.   

Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια προβλέψεων δίνει ένα στίγμα της μελλοντικής πορείας των 

μεγεθών. Στον Πίνακα 4.29 παρατηρούμε τα αποτελέσματα της μεθόδου των Ελαχίστων 

Τετραγώνων για τα Καθαρά Κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς.  

Πίνακας 4.29: Προβλέψεις Καθαρών Κερδών μέχρι το 2020  

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

2014 (1,945,248) 

2015 (1,861,390) 

2016 (1,180,128) 

2017 (1,180,569) 

2018 (1,181,010) 

2019 (1,181,451) 

2020 (1,181,892) 

 

Διάγραμμα 4.22: Προβλέψεις Ενεργητικού 
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Από τον παραπάνω πίνακα και διάγραμμα σχετικά με την πρόβλεψη των Καθαρών Κερδών 

παρατηρούμε μια τάση μείωσης το 2016 και σταθεροποίησης τα επόμενα έτη. Ωστόσο, 

σύμφωνα με την πρόβλεψή μας η τράπεζα φαίνεται να παρουσιάζει συνεχώς ζημίες για την 

περίοδο αναφοράς.  

Από την άλλη πλευρά, η πορεία των Ιδίων Κεφαλαίων ακολουθεί την ίδια πορεία με τα 

μεγέθη που αναλύσαμε παραπάνω. 

Πίνακας 4.30: Προβλέψεις Ιδίων Κεφαλαίων μέχρι το 2020  

ΕΤΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

2014 7,322,242 

2015 10,020,526 

2016 4,078,490 

2017 4,079,602 

2018 4,080,714 

2019 4,081,827 

2020 4,082,939 

 

Στον Πίνακα 4.30 παρατηρούμε μια μείωση για το 2016 και έπειτα αύξηση για την περίοδο 

εξέτασης. Η τάση αυτή στο ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων υποδεικνύεται και από τον 

διάγραμμα που παραθέτουμε παρακάτω. 

Διάγραμμα 4.23: Προβλέψεις Ενεργητικού 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1. Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παραθέσουμε τα γενικά αλλά και πιο ειδικά συμπεράσματα στα οποία 

καταλήξαμε έπειτα από την ανάλυση της διεθνούς αλλά και ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς 

επίσης και τα συμπεράσματα στα οποία μας οδήγησε η μελέτη περίπτωσης που εξετάσαμε 

σχετικά με την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς το 2012. Επίσης, 

θα παραθέσουμε και τα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

χρηματοοικονομική ανάλυση του συνόλου των συστημικών ελληνικών τραπεζών κατά την 

περίοδο 2010 – 2015 και πως η Τράπεζα Πειραιώς κινήθηκε για την συγκεκριμένη περίοδο 

έναντι των βασικών ανταγωνιστών της.  

Αρχικά, η ανάλυση των εξαγορών και συγχωνεύσεων σε θεωρητικό επίπεδο έδειξε ότι ο 

τομέας αυτός ήδη από πολύ πρώιμο στάδιο αποτέλεσε βασικό πυλώνα της οικονομικής 

δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στις ΗΠΑ και έπειτα στον 

ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο με πρωταγωνιστή την Μ. Βρετανία αφού σύμφωνα και με τα 

τελευταία στατιστικά στοιχεία για το 2015 κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων στην Ευρώπη. 

Επιπλέον, εξετάσαμε τις εξαγορές και συγχωνεύσεις από την πλευρά της χρηματοοικονομικής 

επίδοσης των επιχειρήσεων παραθέτοντας διάφορα αποτελέσματα ερευνών και μελετών 

σχετικών με το συγκεκριμένο θέμα ενώ παράλληλα ασχοληθήκαμε με τα κίνητρα των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων που ολοένα αυξάνονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και 

ταυτόχρονα άκρως ελκυστικό οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον.  

Από την άλλη πλευρά, σημαντικό κομμάτι αφιερώθηκε στην ανάλυση των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάλυση 

έδειξε ότι ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών επιλέγει την στρατηγική των εξαγορών 

και συγχωνεύσεων κυρίως για να αντιμετωπίσει την χρηματοοικονομική κρίση και κατ’ 

επέκταση να επιβιώσει αλλά και από την άλλη πλευρά για λόγους στρατηγικής επέκτασης η 

αναθεωρημένης επενδυτικής πολιτικής.     

Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί μια ξεχωριστή ενότητα  - κεφάλαιο που να 
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αναφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την χρηματοοικονομική ανάλυση 

των τραπεζών. Στο κεφάλαιο αυτό παραθέσαμε όλους τους δυνατούς τρόπους αξιολόγησης 

μια τράπεζας από χρηματοοικονομικής πλευράς επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην 

ανάλυση των αριθμοδεικτών που αποτέλεσε το βασικό κομμάτι πάνω στο οποίο στηρίξαμε 

την ανάλυσή μας για την αξιολόγηση της εξαγοράς της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα 

Πειραιώς. 

Η μελέτη περίπτωσης σχετικά την εξαγορά περιελάμβανε αρχικά την παράθεση βασικών 

στοιχείων για την Τράπεζα Πειραιώς όπως τα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς 

και ο αριθμός προσωπικού διαχρονικά για την περίοδο 2009 – 2015. Το βασικό συμπέρασμα 

από την ανάλυση αυτών των βασικών στοιχείων της Τράπεζας είναι ότι παρότι τα τελευταία 

χρόνια η οικονομική κρίση έβαινε όλο και πιο βαθιά τα μεγέθη της τράπεζας σε αριθμό 

καταστημάτων και προσωπικού αυξήθηκε στην Ελλάδα και μειώθηκε στο εξωτερικό ως 

αποτέλεσμα των πολλών κινήσεων εξαγορών στις οποίες προχώρηση η Τράπεζα Πειραιώς 

κατά τα τελευταία χρόνια. 

Έπειτα, προχωρήσαμε σε οριζόντια και κάθετη  διαχρονική ανάλυση των μεγεθών του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης διαπιστώνοντας την τάση χειροτέρευσης των 

μεγεθών της τράπεζας από το 2009 μέχρι το 2011, στην συνέχεια μια σημαντική βελτίωση 

κατά το 2012 και από εκεί και πέρα μια χειροτέρευση των μεγεθών αλλά σε μικρότερο βαθμό 

συγκριτικά με την πρώτη περίοδο.  

Αυτή η ένδειξη και η τάση που περιγράψαμε παραπάνω ήρθε να επιβεβαιωθεί μέσα από την 

πιο αναλυτική και λεπτομερή ανάλυση των διάφορων κατηγοριών αριθμοδεικτών για την 

Τράπεζα Πειραιώς. Από άποψη αποδοτικότητας και κερδοφορίας τα πράγματα δεν ήταν τόσο 

ευνοϊκά για την Τράπεζα Πειραιώς αφού καθ’ όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου οι 

δείκτες απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων αλλά και των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν 

αρνητικοί. Ωστόσο, φαίνεται η πορεία της τράπεζας από άποψη απόδοσης και κερδοφορίας 

να ανακάμπτει κατά το 2012 και περεταίρω το 2013 χειροτερεύοντας και πάλι κατά το 2014 

και 2015.  

Αναφορικά τώρα με την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας Πειραιώς έχουμε να 

συμπεράνουμε πως την αρχή της εξεταζόμενης περιόδου οι επιδόσεις της δεν ήταν 

ικανοποιητικές. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει κατά   τα επόμενα έτη και σε 

αυτό συνέβαλε και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που έλαβε χώρα κατά το 2013. 

Επιπλέον, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την βιωσιμότητα μιας τράπεζας είναι η 
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ρευστότητα η οποία για την Τράπεζα Πειραιώς ήταν συγκριτικά χαμηλή μέχρι το 2011. Από 

το 2012 και έπειτα η ρευστότητα της Τράπεζας άρχισε να αυξάνεται γεγονός στο οποίο 

συνέβαλε τόσο η εξαγορά της Αγροτικής όσο και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.  

Όσον αφορά την εξέταση του συνόλου των ελληνικών συστημικών τραπεζών το γενικό 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όλες οι τράπεζες φαίνεται να ακολουθούν την ίδια 

πτωτική και ανοδική πορεία σε συγκεκριμένες περιόδους. Από την ανάλυση που 

πραγματοποιήσαμε φαίνεται η Τράπεζα Πειραιώς να υστερεί σε αποδοτικότητα ενεργητικού 

αλλά να κερδίζει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Περισσότερο ικανοποιητική συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες τράπεζες φαίνεται να είναι η συνολική εικόνα της Alpha Bank, ενώ φαίνεται η 

εξαγορά της Αγροτικής από την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και οι λοιπές εξαγορές στις οποίες 

προχώρησε η τράπεζα να την ευνόησαν έναντι των ανταγωνιστών της.  

Με βάση το παραπάνω συμπέρασμα, καταλήγουμε στο γενικότερο συμπέρασμα ότι η πορεία 

της Τράπεζας Πειραιώς δεν θα ήταν τόσο ικανοποιητική αν δεν προχωρούσε στην 

συγκεκριμένη εξαγορά. Η μακρόχρονη βιωσιμότητα της Αγροτικής Τράπεζας και ταυτόχρονα 

της τράπεζας που στήριζε το σημαντικότερο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας μετά τον 

τουρισμό είχε προσδώσει στην Αγροτική  μια σχέση εμπιστοσύνης με τους εκατομμύρια 

πελάτες της. Η Αγροτική Τράπεζα ίσως ήταν η μόνη τράπεζα με υποκαταστήματα σε 

μικρότερες περιοχές πέραν των αστικών κέντρων. Το γεγονός της εμπιστοσύνης αλλά την 

έντονης παρουσίας της  αποτέλεσαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα Πειραιώς 

αφού με την εξαγορά αύξησε την διείσδυση της στην αγορά και ακόμη περισσότερο στην 

επαρχία. Φυσικά, το μέγεθος της Τράπεζας Πειραιώς ήταν ένας ακόμη λόγος που έστευσε με 

επιτυχία το εγχείρημα αυτό της εξαγοράς αφού μπόρεση η τράπεζα να στηρίξει αλλά και να 

εξελίξει τις δραστηριότητες.  

Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η εξαγορά της Αγροτικής ήρθε σε μια 

περίοδο έντονων διακυμάνσεων της αγοράς και εν μέσω οικονομικής ύφεσης. Παρόλα αυτά, 

η επιδόσεις του ενιαίου μετά το 2012 ιδρύματος, αν αναλογιστούμε την περίοδο που 

διανύουμε κρίνεται αρκετά έως πολύ ικανοποιητική, ιδίως αν λάβουμε υπόψη του εξωγενείς 

περιοριστικούς παράγοντες με τους οποίους ήρθε αντιμέτωπη η τράπεζα κατά το 2015 και 

τους περιορισμούς κεφαλαίων που είχαν τεθεί. Το γεγονός αυτό επηρέασε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την δραστηριότητα, όχι μόνο της Τράπεζας Πειραιώς αλλά και των υπόλοιπων 

τραπεζών. Αυτό συνέβη κατά κύριο λόγο γιατί κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των πελατών ως 

προς το τραπεζικό σύστημα κάτι που δημιούργησε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα από ότι είχε προκαλέσει η δύσκολη οικονομική συγκυρία που διένυαν οι 
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τράπεζες τα τελευταία έτη. 

 

5.2. Προτάσεις 

Παρατηρούμε λοιπόν πόσο ενδιαφέρον και ελκυστικός είναι ο τομέας των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων του τραπεζικού κλάδου ιδίως όταν αναλύεται σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης με όλα αυτά ενδιαφέροντα συμπεράσματα και η τάση στην οποία οδεύει το 

οικονομικό σύστημα, ύστερα και από την ανάλυση που επιχειρήσαμε, είναι να αυξήσει τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα με το όσο το δυνατόν μικρότερο και 

ισχυρότερων τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Στη βάση του τελευταίου συμπεράσματος στο οποίο παραθέσαμε παραπάνω, θα ήταν 

χρήσιμο να εξετάσουμε τις δυνατότητες συγχώνευσης των τραπεζών με στόχο να 

διαπιστώσουμε τον βέλτιστο αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων τα οποία θα ήταν περισσότερο 

αποδοτικό να υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Αυτό θα γινόταν με μια ενδελεχή 

οικονομετρική ανάλυση και μοντελοποίηση των μεγεθών των τραπεζών έτσι ώστε να 

συνδέσουμε τον αριθμό των τραπεζών με την συνεισφορά τους στην ελληνική οικονομία 

αλλά παράλληλα και στην μεγιστοποίηση της ωφέλειας από την ύπαρξη τραπεζικών 

ιδρυμάτων των πελατών.  
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