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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το τραπεζικό σύστημα είναι ο βασικός άξονας του χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη της πορείας των τραπεζικών 

μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών από το 2000 έως και σήμερα.  

 Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια συνοπτική 

παρουσίαση της έννοιας και των χαρακτηριστικών του τραπεζικού συστήματος, 

της ιστορικής αναδρομής του στην Ελλάδα και του ρόλου και της λειτουργίας του 

τραπεζικού συστήματος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθεί ανάλυση της πορείας του τραπεζικού 

τομέα στην Ελλάδα, αναφέρονται φορείς που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα και τα αποτελέσματα της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών. 

 Ακολουθεί, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, η έννοια κερδοφορίας των 

τραπεζών, η μέτρηση της κερδοφορίας των τραπεζών και η αναφορά στους 

παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση των ημερήσιων αποδόσεων των 

τραπεζικών μετοχών, η παρουσίαση της διαχρονικής διακύμανσης της απόδοσης 

των τραπεζικών μετοχών, ανάλυση της μέσης απόδοσης των τραπεζικών μετοχών 

και  η παρουσίαση της διακύμανσης των τραπεζικών μετοχών. 

 Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν από τη 

μελέτη του τραπεζικού συστήματος από το 2000 έως και σήμερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1.1 Η Έννοια και τα Χαρακτηριστικά του Τραπεζικού Συστήματος 

 

 

Οι τράπεζες αποτελούν την καρδιά του χρηματοδοτικού συστήματος μιας χώρας. Δέχονται 

καταθέσεις από διάφορες μονάδες και διαθέτουν κεφάλαια μέσω του δανεισμού και των 

επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.  

Με τις λειτουργίες αυτές διευκολύνουν τη ροή αγαθών και υπηρεσιών από τους 

παραγωγούς προς τους καταναλωτές, καθώς και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία μιας χώρας, ενώ 

αποτελούν και μέσα εφαρμογής της νομισματικής επιλογής, (Ζοπουνίδης, 2009). 

 

Η ανάπτυξη μιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός 

εύρωστου και δυναμικού τραπεζικού συστήματος. Λόγω του πολλαπλασιαστή χρήματος, αλλά 

και όλων των υπόλοιπων τραπεζικών εργασιών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τροφοδοτούν 

την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Η δομή του τραπεζικού συστήματος είναι αποτέλεσμα των δυνάμεων που ασκούνται 

στην αγορά και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό του ανταγωνισμού, την 

αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, την τιμή, την ποιότητα και τέλος την ποσότητα των 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, (Νούλας, 2005). 

 

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι: 

 Η ταχεία πιστωτική επέκταση, κυρίως στους τομείς της λιανικής τραπεζικής. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, η 

συνολική χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τα εγχώρια 

τραπεζικά ιδρύματα, υπερδιπλασιάστηκε την εξαετία πριν το 2008, όπως και ο 

συνολικός δανεισμός των νοικοκυριών. 

 



2 
 

 Η μεταβολή στη δομή και μορφολογία των λειτουργικών εσόδων των τραπεζών. 

Η ταχεία πιστωτική επέκταση είχε ως αποτέλεσμα η οργανική κερδοφορία των 

τραπεζών να βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις τοκοφόρες δραστηριότητές 

τους, στοιχείο που ενισχύει τη σταθερότητα και την ποιοτική σύνθεση των 

εσόδων. Έτσι έχουμε υπερδιπλασιασμό στα καθαρά έσοδα από τόκους, στο 

καθαρό περιθώριο επιτοκίου, αλλά και μείωση στα έσοδα από λοιπές μη 

τοκοφόρες εργασίες. 

 

 Η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους λειτουργίας. Οι συστηματικές 

προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών εστιάζονται στην αναδιάρθρωση 

οργανωτικών δομών και δικτύων (απορρόφηση θυγατρικών, χωροταξιακός 

ανασχεδιασμός κ.α.) στην υλοποίηση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου του 

προσωπικού, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εφαρμογή διαδικασιών 

κεντροποίησης εργασιών, αλλά και στη γενικότερη πολιτική εξ ορθολογισμού 

των δαπανών τους. 

 

 Η μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, η εγκατάσταση και 

έναρξη λειτουργίας νέων τραπεζικών ιδρυμάτων και η πραγματοποίηση 

εγχώριων εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

 

 Η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, είτε 

οργανικά είτε μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

 

 Η διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,  

(Γλύκας, Ξηρογιάννης, Σταϊκούρας, 2006). 

 

 

1.2 Ιστορική Αναδρομή του Τραπεζικού Συστήματος 

 

 

Η εμφάνιση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, καθώς και η εξέλιξή του, υπήρξε 

αρκετά αργή. Μολονότι κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής, το επάγγελμα του τραπεζίτη 

ήταν πολύ διαδεδομένο ανάμεσα στους Έλληνες εμπόρους της Κωνσταντινούπολης, η ανάγκη 
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να υπάρχει μια τράπεζα που να εξυπηρετεί τις οικονομικές ανάγκες της χώρας, έγινε αισθητή 

μόνο μετά την απελευθέρωση.  

Η Ελλάδα όμως ήταν κατεστραμμένη από τον Αγώνα κατά των Τούρκων και έως εκ 

τούτου, η ίδρυση τράπεζας παρέμενε ακόμη μόνο σκέψη στο μυαλό του Όθωνα και των 

μεταγενέστερων κυβερνήσεων, (Μπαλωμένου,2003).  

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του σχεδόν ταυτόχρονα με τη 

δημιουργία του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους.  

-Το 1828 ιδρύθηκε η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, η οποία όμως διαλύθηκε το 1834.  

-Το 1841 ιδρύθηκε η πρώτη Ελληνική εμπορική τράπεζα, η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, που 

αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικά πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας. 

-Το 1893 ιδρύεται η Τράπεζα Αθηνών η οποία αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα 

καταθέσεων. Αποτελούσε τον κύριο ανταγωνιστή της Εθνικής μέχρι τη συγχώνευση με αυτή 

το 1953. 

-Το 1907 ιδρύεται η Εμπορική Τράπεζα. 

-Το 1916 δημιουργείται η Τράπεζα Πειραιώς που ως το 1960 λειτουργούσε ως ιδιωτική 

τράπεζα. 

-Το 1927 ακολουθεί η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία γίνεται η κεντρική τράπεζα 

της χώρας. 

Μετά την περίοδο κατοχής, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπολειτουργούσε.  

Την περίοδο 1968-1974 αρχίζει η είσοδος ξένων τραπεζών στο εγχώριο τραπεζικό 

σύστημα, εκτός από την American Express, που είχε ιδρυθεί τη δεκαετία του 1920. 

Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας παρατηρείται μεγέθυνση του τραπεζικού 

συστήματος. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκινά μια διαδικασία σταδιακής 

απορρύθμισης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσα από την απελευθέρωση των 

αγορών, υποκινούμενη από τις διεθνείς εξελίξεις και την ανάγκη συμμετοχής της Ελλάδας στην 

ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.  

 

Κατά τη δεκαετία του 1990 σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές, όπως : 

 Η απελευθέρωση των επιτοκίων με τις δυνάμεις της αγοράς να καθορίζουν πλέον τα 

επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων και τα τραπεζικά ιδρύματα να είναι ελευθέρα να 

εφαρμόσουν την πολιτική που επιθυμούν. 

 



4 
 

 Η κατάργηση των διάφορων πιστωτικών κανόνων, όπως η υποχρέωση των τράπεζων 

να επενδύουν ένα ορισμένο ποσό σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου ή να 

χρηματοδοτούν συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, π.χ. μεταποίηση. 

 

 Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων που δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά 

ιδρύματα, να επενδύουν ελεύθερα τα κεφάλαιά τους σε διεθνή χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να δανείζονται σε ξένο συνάλλαγμα, 

επιδιώκοντας καλύτερες αποδόσεις. 

 

 Από τα μέσα του 1990, ένας μεγάλος αριθμός συγχωνεύσεων και εξαγορών 

πραγματοποιήθηκε από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή 

εξάπλωση των τραπεζικών τους δραστηριοτήτων, (Συριόπουλος, Παπαδάμου, 2014).  

 

Ωστόσο, για τον  τραπεζικό κλάδο, το 2010 υπήρξε έτος εξαιρετικά δύσκολο, λόγω των 

αρνητικών εξελίξεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.  

Οι τράπεζες αντιμετώπισαν τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στην εγχώρια 

οικονομία και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, 

δίχως προηγούμενο, στη μεταπολιτευτική Ελλάδα.  

 

Χαρακτηριστικά των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν, είναι: 

1. Η υποχώρηση των τιμών των μετοχών του τραπεζικού κλάδου οδήγησε σε πτώση της 

χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των εισηγμένων ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών, η οποία στο τέλος του 2010 κάλυπτε το 26% περίπου του συνόλου της 

αγοράς έναντι 33% στο τέλος του 2009. 

 

2. Η ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ) των εγχώριων τραπεζών και 

των ομίλων τους το έτος 2010, εν μέσω ιδιαίτερα αρνητικών οικονομικών συνθηκών, 

στο 13,8% από το 13,2%, το 2009, για τις τράπεζες και στο 12,2% από 11,7% για τους 

τραπεζικούς ομίλους. 

 

3. Η μικρή αύξηση του Δείκτη Βασικών Κεφαλαίων, στο ίδιο διάστημα, σε 12,2% από 

12% για τις τράπεζες και στο 10,9% από 10,7% για τους τραπεζικούς ομίλους, 

εξαιτίας της αύξησης των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους και της μείωσης του 

σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού. 
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4. Η αύξηση των πιέσεων που δέχονται οι ελληνικές τράπεζες στη ρευστότητά τους, 

αλλά και στην κερδοφορία τους λόγω της εγχώριας οικονομικής κατάστασης. 

  

5. Ως αποτέλεσμα της πίεσης, η περαιτέρω επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, 

κυρίως λόγω συνθηκών έλλειψης ρευστότητας. 

 

6. Η παράλληλη αύξηση σε σημαντικό βαθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λόγω 

της κατακόρυφης πτώσης της ζήτησης και των λουκέτων στην αγορά, που έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και των 

εγγεγραμμένων αποσβέσεων στις τράπεζες. 

 

7. Ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων με κατάργηση 

ζημιογόνων υποκαταστημάτων, συρρίκνωση του δικτύου και επιλογές σφιχτού 

οργανωτικού και οικονομικού προγραμματισμού. 

 

8. Η απομείωση-«κούρεμα» κατά 50% της αξίας των ομολόγων, με βάση τη συμφωνία 

της 26ης Οκτωβρίου 2011, που θα δημιουργήσει πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας. 

 

Τέλος, η αντίληψη που φαίνεται να διαμορφώνεται πλέον είναι ότι η τραπεζική αγορά 

οδηγείται σε δημιουργία ολιγοπωλίων στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προς την 

κατεύθυνση των συγχωνεύσεων και τραπεζών, όπως στην περίπτωση της Eurobank-Alpha, 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας σε σχέση με τη 

διασφάλιση ικανοποιητικής ρευστότητας και την κάλυψη της απαιτούμενης κεφαλαιακής 

επάρκειας, (Ζοπουνίδης, 2011). 
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1.3 Ρόλος και Λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος 

 

 

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι η συγκέντρωση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της 

οικονομίας και η αποτελεσματική διοχέτευσή τους σε όσες οικονομικές μονάδες χρειάζονται 

αυτά τα κεφάλαια για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς λόγους, (Αγγελόπουλος, 2013).  

Είναι σε όλους γνωστός ο ειδικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην απρόσκοπτη 

παροχή υπηρεσιών, η διακοπή των οποίων θα μπορούσε να επιφέρει επώδυνα αποτελέσματα 

στην υπόλοιπη οικονομία.  

Ο ειδικός αυτός ρόλος των τραπεζών θα μπορούσε να γίνει περισσότερο κατανοητός, 

αν φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς τράπεζες. Σε έναν τέτοιο κόσμο τα νοικοκυριά που έχουν 

πλεόνασμα μετρητών ( ή ρευστότητας), λόγω κατανάλωσης μικρότερης του εισοδήματός τους, 

θα είχαν την επιλογή είτε να διατηρούν το πλεόνασμα αυτό σε μετρητά, είτε να το επενδύουν 

απευθείας σε τίτλους (π.χ. μετοχές), τους οποίους θα εξέδιδαν κάποιες επιχειρήσεις με σκοπό 

να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους.  

Σε μια τέτοια οικονομία, η ροή των πόρων από τα νοικοκυριά στις επιχειρήσεις θα ήταν 

μικρή και μάλλον αμφίβολη. Οι αιτίες για αυτό, έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος και τις 

ειδικές γνώσεις που θα έπρεπε να διαθέτουν τα νοικοκυριά, προκειμένου να παρακολουθούν 

και να ελέγχουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, έτσι ώστε αυτές να μην σπαταλούν τους 

πόρους που τους έχουν εμπιστευθεί, ούτε να τις τοποθετούν σε επενδυτικά προγράμματα με 

αρνητικές παρούσες αξίες. 

Επίσης, η μακροπρόθεσμη και αβέβαιη απόδοση των κεφαλαίων που προορίζονται από 

τα νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις, (είτε με τη μορφή του μετοχικού κεφαλαίου είτε με τη 

μορφή του δανείου) πολύ πιθανόν να ανάγκαζαν τα πρώτα να επιλέγουν αντί της αγοράς 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (π.χ. μετοχών) να διακρατούν μετρητά, έτσι ώστε να καλύπτουν 

άμεσα κάθε μελλοντική τους ανάγκη.  

Τέλος, ακόμη και αν υπήρχαν οι δευτερογενείς αγορές τίτλων όπου οι επενδυτές θα 

μπορούσαν να ανταλλάξουν τους τίτλους που είχαν στην κατοχή τους, τα διάφορα κόστη 

ανταλλαγής και οι τιμές που θα γινόταν η ανταλλαγή αυτή θα διέφεραν σημαντικά από τις 

αρχικές τιμές απόκτησης των τίτλων σε τέτοιο βαθμό που θα αποτελούσε αντικίνητρο 

συναλλαγής.  
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Για όλους αυτούς τους λόγους, σε έναν κόσμο χωρίς τράπεζες, το μέσο νοικοκυριό θα 

προτιμούσε είτε να μην «αποταμιεύει» καθόλου, είτε να «αποταμιεύει» με τη μορφή μετρητών, 

αποφεύγοντας εντελώς να τοποθετείται σε τίτλους που εκδίδονται από επιχειρήσεις.  

Όμως στη σύγχρονη οικονομία έχει αναπτυχθεί ένας άλλος τρόπος μέσω του οποίου 

διοχετεύονται έμμεσα οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών στις επιχειρήσεις. Αυτός 

πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών.  

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες, μέσω του διαμεσολαβητικού τους ρόλου, αγοράζουν 

πρωτογενώς από τις επιχειρήσεις διάφορες μορφές χρέους (π.χ. δάνεια, ομόλογα κ.λ.π.) όπως 

και συμμετοχές σε κεφάλαιο (equities).  

Τις εν λόγω αγορές, οι τράπεζες τις «χρηματοδοτούν» πουλώντας στα νοικοκυριά 

πρωτογενείς κυρίως τίτλους δικής τους εκδόσεως με τη μορφή καταθέσεων. 

Οι τράπεζες χορηγώντας μαζικά δάνεια και αγοράζοντας επιχειρηματικούς τίτλους, 

έχουν άμεση και ευρεία πρόσβαση στις επιχειρήσεις, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τη 

δράση τους.  

Επίσης, μέσω της διαδικασίας ανανεώσεων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, των δανείων 

τους προς τις επιχειρήσεις, αποκτούν ιδιότυπη συμμετοχή σε αυτές σε σχέση (σχέση lender-

borrower) που τους επιτρέπει να παρακολουθούν στενά τις νέες δραστηριότητές τους και να 

γνωρίζουν καλύτερα τη χρηματοοικονομική δυναμική τους και τα επενδυτικά τους σχέδια.  

Επιπλέον, δρώντας ως ιδιότυποι συμμέτοχοι σε αυτές, στέλνουν ευνοϊκά μηνύματα για 

τη δραστηριότητά τους (των επιχειρήσεων) μέσω της διαδικασίας ανανέωσης των χορηγήσεων 

σε αυτές.  

Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες συντελούν στη μείωση του κόστους άντλησης 

πληροφοριών για τους εξωτερικούς επενδυτές (μετόχους και λοιπούς δυνητικούς δανειστές) 

και συνεπακόλουθα στη μείωση του κόστους έκδοσης νέων τίτλων και άντλησης πόρων από 

τα νοικοκυριά. 

Επιπλέον, οι τράπεζες χρηματοδοτούν τις απαιτήσεις τους (assets), κυρίως δεχόμενες 

καταθέσεις από τους αποταμιευτές (deposits). Οι καταθέσεις αυτές έχουν συνήθως πολύ 

υψηλότερα χαρακτηριστικά ρευστότητας από ό,τι οι πρωτογενείς επιχειρηματικοί τίτλοι 

(δάνεια, ομόλογα και μετοχές).  

Εδώ, έχουμε το θέμα της διασποράς των απαιτήσεων της τράπεζας (portfolio 

diversification). Μέσω αυτής της διασποράς, η τράπεζα κατορθώνει και μειώνει τον συνολικό 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου των δανείων της.  

Παράλληλα, εκμεταλλευόμενη την καταγεγραμμένη ιστορική σχέση 

απόδοσης/κινδύνου του χαρτοφυλακίου της, μπορεί με κάποια σχετική ακρίβεια να προβλέπει 
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τη διαφορά απόδοσής του από το δίχως κίνδυνο επιτόκιο που προσφέρει στους καταθέτες της 

(η απόδοση των υποχρεώσεών της).  

Το spread αυτό (απόδοση απαιτήσεων μείον απόδοση υποχρεώσεων) της επιτρέπει να 

μπορεί να ανταποκρίνεται με ευχέρεια στις υποχρεώσεις της που έχει αναλάβει έναντι των 

αποταμιευτών της και να προσφέρει προϊόντα μεγάλης ρευστότητας (καταθέσεις) με σχετική 

οικονομική ασφάλεια.  

Παρόλα αυτά, όσο μικρότερη σε μέγεθος είναι μια τράπεζα, τόσο αναμένεται, για 

λόγους επιβίωσης στον τραπεζικό ανταγωνισμό, να έχει τοποθετηθεί με λιγότερη διασπορά στο 

χαρτοφυλάκιό της.  

Έτσι η διασπορά αυτή απόδοσης των απαιτήσεων μείον την απόδοση των υποχρεώσεων 

(spread) μπορεί να είναι υψηλή, είναι όμως ταυτόχρονα και πιο ευάλωτη λόγω υψηλότερου 

κινδύνου που έχει αναλάβει η τράπεζα. Το γεγονός αυτό μεγαλώνει σημαντικά την πιθανότητα 

χρεοκοπίας της μικρότερης σε μέγεθος τράπεζας, με ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις πάνω στις 

υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει (καταθέτες), (Παναγόπουλος, Πελετίδης, 2007). 

 

 

 

 

Οι δύο βασικότερες λειτουργίες ενός τραπεζικού ιδρύματος είναι : 

α. Η αποδοχή καταθέσεων και 

 

β. Η χορήγηση δανείων. 

 

Κανένα άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να δέχεται καταθέσεις, εκτός των 

τραπεζών. Στην ουσία η τράπεζα μετατρέπει τις καταθέσεις, τις οποίες δέχεται σε άλλα 

προϊόντα, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον κίνδυνο, τη ρευστότητα και 

τη ληκτότητα.  

Οι διάφορες λειτουργίες μιας τράπεζας αποτυπώνονται στον Ισολογισμό, (Νούλας, 2015). 

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας κάθε τράπεζας, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης των κινδύνων, μέσω των οποίων οι τράπεζες είναι σε 

θέση να μετρήσουν με σαφείς ποσοτικούς όρους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και 

να αναπτύξουν στρατηγικές περιορισμού και αντιστάθμισης των κινδύνων.  
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Έχουν προταθεί, συχνά, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, με στόχο την έρευνα 

και την επίλυση προβλημάτων αξιολόγησης, τα οποία αποσκοπούν στην υποστήριξη 

αποφάσεων σχετικά με τους τραπεζικούς κινδύνους.  

 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα αυτά για να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά είναι : 

1) Πληρότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, 

 

2) Παρακολούθηση και έλεγχος του συστήματος,  

 

3) Επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης,  

 

4) Καθορισμός των παραμέτρων του προβλήματος (στην περίπτωση του πιστωτικού 

κινδύνου εκτιμώνται τα PD, LGD και EAD) και  

 

5) Δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων, (Ζοπουνίδης, 2009). 

 

  

Σημαντικές τάσεις που έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία και την απόδοση των τραπεζών, 

περιλαμβάνουν σήμερα τα εξής:  

1) η διεύρυνση των επιλογών των τραπεζών (π.χ. μεγαλύτερη διαφοροποίηση των 

προϊόντων) 

 

2) η παγκοσμιοποίηση της χρηματοοικονομικής αγοράς (π.χ. globalization of financial 

markets) και η διάδοση των υπηρεσιών παγκοσμίως (π.χ. τη γεωγραφική 

διαφοροποίηση) 

 

3) η χαλάρωση ή η ελαχιστοποίηση των κρατικών περιορισμών (deregulation) (π.χ. 

την άρση των ελέγχων 

 

4) ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζικών και των πιο στενών 

χρηματοπιστωτικών ανταγωνιστών τους 
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5) η τάση εξομοίωσης όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον προσφέρουν 

παρόμοιες υπηρεσίες 

 

6) η μείωση του αριθμού των τραπεζών (συγχωνεύσεις) και  

 

7) η αυξανόμενη αυτοματοποίηση της παραγωγής και της πώλησης 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (δηλαδή, τεχνολογική αλλαγή), ώστε να 

προσφέρονται μεγαλύτερες ευκολίες στους πελάτες για να έχουν καλύτερη 

πρόσβαση στις ευρύτερες αγορές και να προωθείται με αυτόν τον τρόπο η μείωση 

του κόστους, (Θωμαδάκης, Ξανθάκης, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

2.1 Έννοια του Τραπεζικού Τομέα 

 

 

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας και ιδιαίτερα οι τράπεζες αποτελούν τις πιο αυστηρά 

ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις στην οικονομία. Αυτό συμβαίνει αφενός, επειδή έχουν τη 

δυνατότητα να εκδίδουν χρήμα, το οποίο αυξάνει τη ρευστότητα της οικονομίας με σημαντικές 

επιπτώσεις σε οικονομικά μεγέθη, όπως ο πληθωρισμός, αφετέρου επειδή οι πολίτες μιας 

χώρας εμπιστεύονται τα πιστωτικά ιδρύματα για να αποταμιεύουν τις οικονομίες τους. 

Συνεπώς θα πρέπει η διαχείριση των χρημάτων αυτών να γίνεται με σύνεση και 

προσοχή. Το κράτος, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας των συμφερόντων των πολιτών, 

διασφαλίζει μέσα από τους κανόνες λειτουργίας των τραπεζών τις αποταμιεύσεις τους, αλλά 

και τη ρευστότητα μιας οικονομίας στο επιθυμητό επίπεδο, (Χριστόπουλος, Ντόκας, 2012). 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (merger and acquisitions) των τραπεζών και των 

εξωτραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών έχουν συμβάλλει στην αλλαγή του τραπεζικού 

τομέα για πολλές δεκαετίες. 

Τα τελευταία χρόνια οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχουν απορροφήσει χιλιάδες τράπεζες, στεγαστικά 

ταμιευτήρια, εταιρείες επενδύσεων, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις.  

Οι δυνάμεις που επηρεάζουν αυτούς τους εταιρικούς συνδυασμούς είναι οι αλλαγές στη 

νομοθεσία και στους κανονισμούς, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η συνεχιζόμενη αναζήτηση τόσο μιας μεγαλύτερης 

λειτουργικής αποδοτικότητας, όσο και μιας μείωσης των δαπανών και της έκθεσης στον 

κίνδυνο, (Θωμαδάκης, Ξανθάκης, 2011). 
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2.2 Φορείς που Δραστηριοποιούνται στον Τραπεζικό Τομέα 

 

 

Λόγω της παγκοσμιοποίησης της τραπεζικής αγοράς, της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων, 

επιχειρήσεων και κεφαλαίων και των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία 

επικοινωνιών, οι Έλληνες συναλλασσόμενοι μπορούν σήμερα να αναζητούν και να επιλέγουν 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και τους ανά τον 

κόσμο ανταποκριτές ή συνεργάτες τους.  

Στοιχεία για τις κατηγορίες φορέων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 

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

περιέχουν πίνακες και καταλόγους σύμφωνα με τους οποίους τραπεζικά προϊόντα και 

υπηρεσίες προσφέρονται σήμερα στην Ελλάδα από 487, έναντι 466 το προηγούμενο έτος 2011, 

πιστωτικούς οργανισμούς.  

Τους οργανισμούς αυτούς η ΤτΕ ταξινομεί ως εξής: 

• 52 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, 

• 374 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕOΧ), που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς επί τόπου παρουσία τους  

και 

• 61 λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, (Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών, 2013). 

Οι θεσμικές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας εικοσαετίας επηρεάστηκαν καθοριστικά από τις μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας 

του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Η αύξηση της διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων, η διεθνοποίηση των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων, η εμφάνιση νέων τραπεζικών κίνδυνων έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη 

προσαρμογής της ελληνικής τραπεζικής πραγματικότητας στις νέες συνθήκες.  

Ειδικότερα η διαδικασία χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

με τη δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς, επιτάχυνε 

αναμφίβολα τη μεταρρύθμιση τον όρων λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  

Η προσαρμογή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας στην πληθώρα των κοινοτικών 

πράξεων έμελλε να μεταμορφώσει το τρόπο ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας από τα 

πιστωτικά ιδρύματα. 
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Η υιοθέτηση του ευρώ οδήγησε σε μείωση των εσόδων των τραπεζών από προμήθειες σε 

συνάλλαγμα αλλά επιπλέον και σε μείωση των επιτοκίων με αποτέλεσμα το κόστος 

χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών να μειωθεί σημαντικά.  

Επιπρόσθετα όμως, η εν λόγω μείωση περιόρισε τον διαμεσολαβητικό ρόλο των 

τραπεζών λόγω αύξησης του ανταγωνισμού από την κεφαλαιαγορά για τις αποταμιεύσεις των 

επενδυτών (σήμερα το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστοιχεί σε περισσότερο από 

το 1/4 των καταθέσεων των νοικοκυριών) ενώ και οι επιχειρήσεις δύνανται πλέον να επιλέξουν 

6 μεταξύ του τραπεζικού δανεισμού, της αγοράς εταιρικών ομολόγων και της κεφαλαιαγοράς 

για την άντληση των κεφαλαίων τους.  

Κατά την τελευταία δεκαετία η διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει 

μεταβληθεί ριζικά, αφενός λόγω της ιδιωτικοποίησης κρατικών τραπεζών και αφετέρου λόγω 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι μια παλιά πρακτική που έχει 

απασχολήσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έντονα από τη δεκαετία του 1970, (www.ine.otoe.gr, 

2007). 

Ο τραπεζικός τομέας αντιμετώπισε ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις την εξαετία 2010-2015 ως 

απόρροια των εξελίξεων στις γενικότερες οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που είχαν 

διαμορφωθεί στη χώρα.  

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ο κίνδυνος ρευστότητας αποτέλεσε τη μεγαλύτερη 

πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές χρήματος 

και κεφαλαίων δεν ήταν εφικτή, ενώ παράλληλα σημειώθηκε και σημαντική μείωση των 

καταθέσεων.  

Η δυνατότητα των τραπεζών να αντλούν ρευστότητα από το Ευρωσύστημα 

αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, την παροχή κρατικών εγγυήσεων και τον ELA καθώς και ο 

σημαντικός βαθμός απομόχλευσης απέτρεψαν την εμφάνιση συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας. 

            Πιο συγκεκριμένα, το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζικών ομίλων μειώθηκε στην 

επισκοπούμενη εξαετία κατά 114 δισ. ευρώ. 

 

 

Η μείωση του ενεργητικού των τραπεζών προέκυψε ως συνισταμένη των εξής εξελίξεων:  

α) τη μείωση του υπολοίπου των καθαρών δανείων κατά 122 δισ. ευρώ, που αντανακλά 

την απομείωσή τους λόγω σχηματισμού προβλέψεων,  

 

β) τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων των “bad banks” σε εκκαθάριση  

 

http://www.ine.otoe.gr/
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γ) την πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό (π.χ. Finansbank, Polbank, Tekfen bank 

κ.λπ.) και  

δ) την προσθήκη των δανείων των κυπριακών τραπεζών με την ενσωμάτωσή τους στα 

μεγέθη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  

 

Περαιτέρω, μείωση του ενεργητικού επήλθε με την περικοπή της ονομαστικής αξίας 

των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου το 2011 (PSI), τη μείωση των διατραπεζικών 

απαιτήσεων και τη μείωση του ταμείου και των διαθεσίμων στην κεντρική τράπεζα, ενώ 

αύξηση του ενεργητικού επήλθε μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων λογιστικής φύσεως, όπως για 

παράδειγμα η αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

Στην πλευρά του παθητικού, το οποίο την επισκοπούμενη εξαετία μειώθηκε κατά 114 

δισ. ευρώ, ξεχωρίζει η μείωση των καταθέσεων κατά 105 δισ. ευρώ, η οποία ήταν απόρροια 

τόσο των εξωγενών ως προς το τραπεζικό σύστημα αιτίων της δημοσιονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα και της συνακόλουθης αβεβαιότητας των καταθετών, όσο και ενδογενών τραπεζικών 

παραγόντων, δηλαδή της μείωσης των καταθέσεων εξαιτίας της απομόχλευσης. 

Περαιτέρω μείωση στο παθητικό επήλθε με τη μείωση των υποχρεώσεων προς 

πιστωτικά ιδρύματα και των εκδόσεων ομολόγων εκ μέρους των τραπεζών, αφού προηγήθηκε 

η ενεργοποίηση των διατάξεων του επιμερισμού βαρών “burden sharing” και της μετατροπής 

σε μετοχές των προνομιούχων και λοιπών εναπομεινάντων τίτλων Tier II και Tier I κατά την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015.  

Σημειώνεται ότι οι ζημίες από το PSI είχαν ως αποτέλεσμα τη διάβρωση των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών και τη διαμόρφωσή τους σε αρνητικά επίπεδα το 2012, γεγονός που 

αντιμετωπίστηκε με την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση του 2013.  

Στη συνέχεια, οι αυξημένες προβλέψεις για την κάλυψη των ζημιών από τα 

διογκούμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν ως αποτέλεσμα ξανά την ανακεφαλαιοποίηση 

των τραπεζών, ώστε απαιτήθηκαν δύο ακόμα ανακεφαλαιοποιήσεις για να επανέλθουν τα ίδια 

κεφάλαια σε επίπεδα επάρκειας το 2015.  

Την ίδια περίοδο, για την αντιστάθμιση της εκροής των καταθέσεων γίνεται σημαντική 

αύξηση του δανεισμού από τον ELA, καθώς οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων 

παρέμειναν κλειστές για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, για 

κάποιες χρονικές περιόδους, δεν ήταν αποδεκτά ως ενέχυρο προς αναχρηματοδότηση από την 

ΕΚΤ. Οι παραπάνω εξελίξεις επέφεραν και μεταβολές στη διάρθρωση του παθητικού, με 

μείωση του ποσοστού των καταθέσεων πελατών (2010: 54,7%, 2015: 42,5%) και αύξηση του 

ποσοστού του δανεισμού μέσω του ELA.  
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Τέλος σημειώνεται ότι η κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος επιδεινώθηκε 

σημαντικά, κυρίως λόγω των ζημιών από το PSI και από τις αυξημένες προβλέψεις για την 

κάλυψη των ζημιών από τα διογκούμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  

Ακόμη τα έσοδα από τόκους παρέμειναν χαμηλά κυρίως λόγω των υψηλών μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και της απομόχλευσης. Από την άλλη μεριά, τα επιτοκιακά έξοδα, 

ενώ παρέμειναν αρχικά σε υψηλά επίπεδα λόγω του κόστους των καταθέσεων και του ELA, 

στη συνέχεια υποχώρησαν λόγω της πολιτικής χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ και της σταδιακής 

υποχώρησης του ύψους του ELA, (www.bankofgreece.gr, 2016). 

 

 

2.3 Πρόσφατες Εξελίξεις στον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το φθινόπωρο του 2008, μετά τη χρεοκοπία της 

Lehman Brothers, επηρέασε σημαντικά τους όρους δανεισμού των τραπεζών και χώρες με 

αδύναμα οικονομικά στοιχεία, όπως η Ελλάδα, η οποία πορευόταν για αρκετά έτη με την 

παρουσία δίδυμων ελλειμμάτων, βρέθηκαν να επηρεάζονται αρνητικά. 

Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιονομικής κρίσης λόγω των μεγάλων 

ελλειμμάτων και του συνεχώς αυξανόμενου δημόσιου χρέους, προκαλώντας τις άνευ 

προηγουμένου υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης και την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής 

της οικονομίας της με την βοήθεια της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(ΔΝΤ). 

Οι ελληνικές τράπεζες, παρότι έδειχναν ανεπηρέαστες στα αρχικά στάδια της κρίσεως, 

αφενός λόγω της αμελητέας έκθεσής τους σε τοξικά προϊόντα και αφετέρου λόγω του 

συγκριτικά μικρότερου ανοίγματος, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ως απόρροια του 

μικρότερου λόγου δανείων προς καταθέσεις, εν τέλει εισήλθαν σε μια μακρά περίοδο 

αποκλεισμού τους από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Οι συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών, 

αποτέλεσμα των αντίστοιχων υποβαθμίσεων της χώρας, ο αποκλεισμός τους από τις διεθνείς 

χρηματαγορές, ο περιορισμός της ρευστότητάς τους λόγω της αύξησης των επιτοκίων 

δανεισμού από την διατραπεζική αγορά, η διόγκωση των επισφαλειών, αλλά και η έντονη 

εκροή καταθέσεων που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια του 2010,  

συνέβαλαν στην αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  

http://www.bankofgreece.gr/
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Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις ζημίες που εμφάνισαν από τη συμμετοχή τους στο 

PSI (Private Sector Involvement),  αντισταθμίστηκαν κυρίως από τα συνδυασμένα μέτρα 

ενίσχυσης της ρευστότητας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΚΤ, (Συριόπουλος, 

Παπαδάμου, 2014). 

 

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών έγινε μέσω:    

 Της ανακεφαλαιοποίησής τους από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής  

Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο δανειοδοτήθηκε από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility- EFSF).Σχετικά με 

τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, οι τράπεζες καταθέτουν σχέδια βιωσιμότητας στην ΤτΕ. 

  Όσες είναι βιώσιμες, αντλούν κεφάλαια από το ΤΧΣ, δίνοντας ως αντάλλαγμα στο 

Δημόσιο, κοινές με αναστολή ψήφου μετοχές ( εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση 

κεφαλαίου είναι κάτω από ένα ελάχιστο όριο του 10%, οπότε η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται με 

κοινές μετοχές με ψήφο, δηλαδή με προσωρινή κρατικοποίηση της τράπεζας) ή ομολογιακά 

δάνεια, τα οποία εάν μετά την πάροδο περιθωρίου 5 ετών δεν μπορεί η τράπεζα να 

ανταπεξέλθει, μετατρέπονται σε κοινές μετοχές με ψήφο για το Δημόσιο.  

Ωστόσο, όσες τράπεζες δεν έχουν βιώσιμο σχέδιο, θα πρέπει είτε να εκκαθαριστούν, 

είτε να διαχωριστούν σε 2 κομμάτια, με το κακό κομμάτι να περιέρχεται στο Δημόσιο, ενώ το 

καλό να απορροφηθεί από κάποια άλλη τράπεζα, είτε να εξαγοραστούν ως έχουν.  

Σε πρώτη φάση βιώσιμες κρίθηκαν οι 4 μεγάλες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha 

bank  και Euro bank), στις οποίες δόθηκαν κεφάλαια ύψους 18 δις, καθώς και άλλα 7 δις στο 

υγιές τμήμα της ΑΤΕ μετά την απορρόφησή της από την Πειραιώς. 

 

 Του Σχεδίου Ενίσχυσης Ρευστότητας, όπου το ελληνικό δημόσιο παρέχει  

κρατικές εγγυήσεις στα τραπεζικά ομόλογα, συνολικού ύψους 70 δις, τις οποίες χρησιμοποιούν 

οι εγχώριες τράπεζες, μαζί με άλλα στοιχεία του ενεργητικού τους, για την άντληση 

ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. 

 

 Της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η οποία έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

έκτακτη πίστωση σε όσες τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα βραχυπρόθεσμης 

ρευστότητας μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance-

ELA-εργαλείο αποφόρτισης εμπλοκής με τις εγγυήσεις των τραπεζών. Η ρευστότητα που 

έχουν αντλήσει οι ελληνικές τράπεζες από τον ELA εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 46,6 δις, 

(Συριόπουλος, Παπαδάμου, 2014).  
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2.4 Τα Αποτελέσματα της Ανακεφαλαιοποίησης των Συστημικών Τραπεζών

  

 

Κατόπιν ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουμε: 

Α) Eurobank: Λαμβάνοντας υπόψη και την αβεβαιότητα της ολοκλήρωσης των εν 

εξελίξει τότε διαδικασιών συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα, η οποία ουσιαστικά έπαυσε 

στο τέλος Ιουνίου 2013 με ανακοίνωση της τότε εκλεγείσας διοίκησης, διαπίστωσε ότι δεν 

μπορεί να επιτύχει το στόχο για συμμετοχή των ιδιωτών σε 10% του ποσού της αναγκαίας 

ανακεφαλαιοποίησης, η οποία υπολογίστηκε σε 5,8 δις ευρώ.  

Ως αποτέλεσμα αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να αυξηθεί με 

εισφορά από το ΤΧΣ ομολόγων κυριότητας του ίδιου και εκδόσεως του ΕΤΧΣ ή European 

Financial Stability Facility (EFSF), με την έκδοση 3.789.317.358 νέων κοινών μετοχών.  

 

Β)Alpha Bank: Προηγήθηκε χρονικά των τραπεζών που πέτυχαν ανακεφαλαιοποίηση 

με συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών σε ποσοστό άνω του 10%. Η αύξηση, με την άσκηση 

δικαιωμάτων προτιμήσεως, πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και με 

προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό. Η Τράπεζα αναζητούσε συνολικά κεφάλαια 

ύψους 4,571 εκ. ευρώ και ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 457,1 εκ. Ευρώ, ώστε να πετύχει το στόχο 

του 10%, της ιδιωτικής συμμετοχής. Πέτυχε το 12%. 

Επίσης, καλύφθηκε ποσό ύψους 92,9 εκ. ευρώ με διάθεση όλων των μετοχών που 

προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως ποσού σε θεσμικούς και λοιπούς ιδιώτες 

επενδυτές της συνολικής. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου καλύφθηκε από το ΤΧΣ με τίτλους 

εκδόσεως του ΕΤΧΣ. Σημειώνεται ότι η κάλυψη της Αυξήσεως με Δικαιώματα Προτιμήσεως 

ήταν πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων. 

 

Γ) Εθνική Τράπεζα: Επιτυχημένη και η ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, η 

οποία ακολούθησε χρονικά την Eurobank (2013). Για την κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης, η 

αναγκαία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του κεφαλαίου ήταν 1,171 εκ. ευρώ με 

καταβολή μετρητών και η αναγκαία συμμετοχή με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ τίτλων 

εκδόσεως του ΕΤΧΣ, 9,756 εκ. ευρώ. Πέτυχε συνολικό ποσοστό 10,8% αύξηση κεφαλαίου. 

 

Δ) Τράπεζα Πειραιώς: Η τελευταία προς ανακεφαλαιοποίηση. Η συμμετοχή των 

ιδιωτών επενδυτών στην ΑΜΚ, ήταν 19,68 %, δηλαδή πολύ πιο πάνω από το απαιτούμενο 10% 



18 
 

και η συνολική αύξηση καλύφθηκε κατά 100%. Χρειάστηκε επιπλέον κάλυψη κεφαλαιακών 

αναγκών λόγω εξαγοράς ΑΤΕΒΑΝΚ και των καταστημάτων Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής 

Τράπεζας από το 2012. 

Τελικά, το συνολικό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης των 4 συστημικών τραπεζών 

ανήλθε στα 28,595 εκ. ευρώ. Από αυτά, τα 3,073 εκ. ευρώ προήλθαν από ιδιωτική τοποθέτηση 

και τα 24,998 εκ. ευρώ από το ΤΧΣ, το οποίο κατέστη ο κυριότερος μέτοχος των τραπεζών,  

(Αγγελόπουλος, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

3.1 Έννοια και Χαρακτηριστικά της Κερδοφορίας 

 

 

Οι Τράπεζες υπόκεινται σε μια αριστοποιητική αρχή, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται 

αφενός μεν, η μεγιστοποίηση του κέρδους, αφετέρου δε, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 

διατρέχουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. 

Οι Τράπεζες διαχειριζόμενες τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους και 

λειτουργώντας μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, διαμορφώνουν 

μια οικονομική συμπεριφορά, που επηρεάζεται από τα μακροοικονομικά φαινόμενα και τα 

μέτρα νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και που με τη σειρά τους 

επηρεάζουν τις μακροοικονομικές επιδόσεις της οικονομίας. 

Επιπλέον, η οικονομική συμπεριφορά των τραπεζών, διαμορφώνεται από το ευρύτερο 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της χώρας, καθώς και από μια σειρά ρυθμιστικών παραγόντων που προκύπτουν 

από τη διεθνή εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, (Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009).  

 

 

 

Μια προσεκτική ματιά σε τραπεζικούς ισολογισμούς, θα καταστήσει σαφές, ότι οι ισολογισμοί 

αυτοί χαρακτηρίζονται από : 

α. Μεγάλο ποσοστό βραχυπρόθεσμου παθητικού (καταθέσεις) 

β. Μεγάλο ποσοστό ενεργητικού σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο και  

γ. Μικρό ποσοστό πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

Το ενεργητικό των τραπεζών βρίσκεται κυρίως σε χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως δάνεια, 

ομόλογα και μετοχές. 
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Το πάγιο ενεργητικό αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι ή ένα μικρό ποσοστό του συνόλου του 

ενεργητικού και συνεπώς η λειτουργική μόχλευση είναι μικρή σε σχέση με άλλες μη τραπεζικές 

επιχειρήσεις. 

Το παθητικό αποτελείται κυρίως από τις διάφορες μορφές καταθέσεων. Οι καταθέσεις και οι 

άλλες υποχρεώσεις των τραπεζών αποτελούν το κύριο μέρος του παθητικού. Η καθαρή θέση ή 

τα ίδια κεφάλαια αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό.  

Το γεγονός ότι οι καταθέσεις είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες και αποτελούν την κύρια πηγή 

χρηματοδότησης των τραπεζών, δημιουργούν τα προβλήματα της ρευστότητας και της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση, τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος της τράπεζας.  

Το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του παθητικού βρίσκεται σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

(καταθέσεις), υποχρεώνει τις διοικήσεις των τραπεζών να διατηρούν το κατάλληλο ποσοστό 

ρευστότητας για να αντιμετωπίσουν τυχών αναλήψεις, αλλά και να ικανοποιήσουν την ζήτηση 

για δάνεια. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτής της επιθυμητής ρευστότητας είναι η μείωση του 

αναμενόμενου κέρδους (αποδόσεις) και του κινδύνου. Οι διάφοροι τρόποι, μέσω των οποίων 

οι τράπεζες μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους είναι : 

α. Αύξηση της λειτουργικής μόχλευσης 

β. Μείωση της ρευστότητας και  

γ. Αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης (μέσω της αύξησης του ενεργητικού ή 

της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων)/ 

Οι τρεις αυτές ενέργειες θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξήσουν τις διακυμάνσεις των κερδών, 

δηλαδή του κινδύνου. Συνεπώς, οι τράπεζες μπορούν να αυξήσουν την απόδοση, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα και τον κίνδυνο, (Νούλας 2015). 

Ουσιαστικά, η κερδοφορία των τραπεζών είναι προς το συμφέρον της διαχείρισης των 

τραπεζών,  των χρηματοοικονομικών αγορών, της εποπτείας των τραπεζών και των 

ακαδημαϊκών.  

Επίσης, η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στην αυξημένη ενοποίηση στον 

τραπεζικό τομέα, στις αλλαγές στην τεχνολογία της παραγωγής και τη ρύθμιση και από τη 

διάλυση των συνόρων, τόσο γεωγραφικά όσο και έναντι των ανειλημμένων   συναφών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και βιομηχανιών, (Bikker, Bos, 2008). 

Οι δυνάμεις του ανταγωνισμού που εξαπολύθηκαν από τη διαδικασία απορρύθμισης, 

είχαν έντονες συνέπειες για την κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τον 

ανταγωνισμό και στις δύο πλευρές του ισολογισμού.  
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Η επίδραση της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας και της παγκοσμιοποίησης ήταν να 

επεκτείνει τους ισολογισμούς των τραπεζών στα εγχώρια και ξένα περιουσιακά στοιχεία.  

Τα κέρδη ως ποσοστό του ενεργητικού μειώθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις για 

2 λόγους: επειδή οι ισολογισμοί επεκτάθηκαν και επειδή ο ανταγωνισμός άσκησε πιέσεις στην 

κερδοφορία.  

Ωστόσο, οι τράπεζες ορισμένων χωρών έχουν επιτύχει τη μείωση του κόστους και την 

αποκατάσταση ROA, αλλά η πίεση επί των κερδών έχει ένα συγκεκριμένο θέμα,         

(Matthews, Thompson, 2008). 

Ο θεμελιώδης στόχος της διαχείρισης της τράπεζας, όπως και άλλων επιχειρήσεων, 

είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων.  

Ο στόχος αυτός είναι συνήθως μεταφράζεται υπό την έννοια της μεγιστοποίησης της 

αγοραίας αξίας των κοινών μετοχών μιας επιχείρησης.  

Η μεγιστοποίηση του πλούτου, με τη σειρά της, απαιτεί οι διαχειριστές να 

αξιολογήσουν την παρούσα αξία των ταμιακών ροών υπό συνθήκες αβεβαιότητας, με 

μεγαλύτερες, βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές που προτιμώνται, όταν αξιολογούνται με βάση 

τον κίνδυνο αυτό. 

Επίσης, προϋποθέτει ότι οι διαχειριστές αξιολογούν και ισορροπούν  την ανταλλαγή 

μεταξύ της ευκαιρίας για υψηλότερες αποδόσεις, της πιθανότητας να μην συνειδητοποιούν 

αυτές τις αποδόσεις και της πιθανότητας να αποτύχει η τράπεζα, (Koch, 1995). 

Μέγιστης σημασίας είναι το τραπεζικό μάνατζμεντ. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι αποφάσεις, 

πάνω στη διαχείριση της τράπεζας, βασίζονται στην υπόθεση, ότι ο πρωταρχικός της στόχος 

αναφέρεται στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς της και στη βελτίωση της λειτουργικής της 

αποτελεσματικότητας, η οποία συνδέεται άμεσα με τη βέλτιστη διαχείριση στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού.  

Το ενεργητικό και το παθητικό των τραπεζών αποτελείται από διάφορα στοιχεία. 

Υπάρχουν διάφορα είδη χρηματοδοτικών οργάνων και πολλοί τρόποι ταξινόμησής τους, όπως 

και συγκεκριμένοι τρόποι εκτίμησης της απόδοσης για καθεμία από αυτές.  

Ωστόσο, περιέχουν διάφορες αδυναμίες, οι κυριότερες από τις οποίες αναφέρονται στην 

εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου. 

Οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να 

βασίζεται στο πώς θα επιδράσουν στον κίνδυνο και στην απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 

της τράπεζας. Με βάση την υπόθεση ότι ο επενδυτής αποστρέφεται τον κίνδυνο, είναι δυνατό 
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να αναπτυχθεί ένα μοντέλο για το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας που να αντανακλά τους 

επιθυμητούς συνδυασμούς ανάμεσα στην απόδοση και τον κίνδυνο, (Ζοπουνίδης, 2009). 

 

Οι πηγές κερδοφορίας των τραπεζών ταξινομούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: 

i. Τα έσοδα από τοκοφόρες δραστηριότητες μείον τα έξοδα για τοκοφόρες 

εργασίες 

ii. Τις προμήθειες (από τραπεζικές δραστηριότητες, επενδυτική τραπεζική, asset 

management κ.α.) 

iii. Τα κεφαλαιακά κέρδη (ή ζημίες) από τη διαπραγμάτευση αξιογράφων που 

προκύπτουν από μεταβολές στα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις 

τιμές των μετοχών και την αξία των εμπορευμάτων. 

iv. Λοιπές πηγές εσόδων (όπως π.χ. ασφαλιστικές δραστηριότητες, αποτίμηση και 

αξιοποίηση ακινήτων κ.α.), (Γλύκας, Ξηρογιάννης, Σταϊκούρας, 2006).  

 

«Το τραπεζικό σύστημα, όπως όλοι οι τομείς της ελληνικής οικονομίας, δέχθηκε 

ισχυρές πιέσεις. Η κερδοφορία και η αποδοτικότητα των ελληνικών τραπεζών και ομίλων 

υποχώρησαν εκ νέου, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων προς τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις επιδεινώθηκε και η ρευστότητα βασίστηκε αποκλειστικά στην άντληση 

κεφαλαίων από το Ευρωσύστημα.  

Θετική εξέλιξη αποτελεί βεβαίως η διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας σε σχετικά 

υψηλό επίπεδο. Οι δυσχέρειες αυτές δεν ξεκίνησαν από λανθασμένες επιλογές των ιδίων 

τραπεζών. Είναι αποτέλεσμα της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης που προκάλεσε την 

υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η οποία συμπαρέσυρε και τις τράπεζες»   

Διοικητής της ΤτΕ, Γεώργιος Προβόπουλος, 2011, (Μπαμπανάσης, 2011). 

Αρχικά, η κερδοφορία των τραπεζών επηρεάστηκε αρνητικά από την τιτλοποίηση των 

τραπεζικών δανείων, δηλαδή την πώληση των δανείων από τις τράπεζες, κυρίως των 

στεγαστικών δανείων με υποθήκη επί του ακινήτου, η αγορά του οποίου χρηματοδοτήθηκε με 

το δάνειο, της μετατροπής των απαιτήσεων αυτών, από τις αποκτώσες αυτά Εταιρείες Ειδικού 

Σκοπού, σε ομόλογα και την πώληση των ομολόγων αυτών σε επενδυτές. 

Η τιτλοποίηση αυτή, η οποία κατ’ αρχάς και σε μεγάλη έκταση αναπτύχθηκε στις 

αγορές των Η.Π.Α., απέφερε μεγάλη ρευστότητα στις τράπεζες. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε 

όλες τις χρηματοοικονομικές αγορές, αναπτυγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες. Η ρευστότητα 

που αντλήθηκε με την τιτλοποίηση οδήγησε σε αναζήτηση πελατών για χορήγηση νέων 
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δανείων με χαλάρωση των κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας και κατά συνέπεια με 

αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα νέα δάνεια χορηγήθηκαν με μεγάλη ευκολία, όχι μόνο λόγω της χαλάρωσης των 

πιστωτικών κριτηρίων, αλλά και λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών και μειούμενων επιτοκίων, τα 

οποία οφείλονται στην πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμοζόταν στο σύνολο των 

ανεπτυγμένων οικονομιών, καθώς και της εύκολης χρηματοδότησης του τραπεζικού 

συστήματος από τις Κεντρικές Τράπεζες και με νέο χρήμα, αναλόγως του εφαρμοζόμενου 

μέτρου νομισματικής πολιτικής.  

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αυτού, τιτλοποίηθηκαν και τα νέα δάνεια, 

αποφέροντας έτσι νέα ρευστότητα στις τράπεζες. Η νέα ρευστότητα επαναχρηματοδοτήθηκε 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας. Αποτέλεσμα 

αυτής ήταν η μεγάλη αύξηση της ζήτησης για κατοικία και η υπερβολική αύξηση της αξίας 

των ακινήτων, με την αξία των υποθηκών, (Αγγελόπουλος, 2013). 

 

 

3.2  Μέτρηση της Κερδοφορίας των Τραπεζών 

 

 

Επειδή οι ιδιοκτήτες της τράπεζας πρέπει να γνωρίζουν, αν η τράπεζά τους διαχειρίζεται 

σωστά, χρειάζονται καλή μέτρηση της κερδοφορίας της. Ένα βασικό μέτρο της κερδοφορίας 

των τραπεζών είναι η απόδοση ενεργητικού (ROA), τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανά 

δολάριο των περιουσιακών στοιχείων. 

 

               Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 

ROA = ------------------------------------------ 

                       Περιουσιακά στοιχεία 

 

Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πόσο 

αποτελεσματικά μια τράπεζα λειτουργεί, επειδή δείχνει πόσο κέρδος δημιουργείται  κατά μέσο 

όρο από κάθε δολάριο των περιουσιακών στοιχείων. 

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες της τράπεζας(μέτοχοι) ενδιαφέρονται για το πόσο η τράπεζα κερδίζει 

από τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων της. Αυτή η πληροφορία παρέχεται από το άλλο βασικό 
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μέτρο της κερδοφορίας των τραπεζών, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), τα καθαρά κέρδη 

μετά από φόρους ανά δολάριο των ιδίων κεφαλαίων : 

 

              Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 

ROE = ------------------------------------------ 

                         Ίδια κεφάλαια  

 

Υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων (η οποία μετρά 

πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η τράπεζα) και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (η οποία 

μετρά πόσο κερδίζουν οι ιδιοκτήτες από την επένδυσή τους). Αυτή η σχέση καθορίζεται από 

τον πολλαπλασιαστή της καθαρής θέσης (ΕΜ), το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ανά 

δολάριο του μετοχικού κεφαλαίου:  

 

                           Περιουσιακά στοιχεία 

         EM = -------------------------------------             Ή 

                               Ίδια κεφάλαια  

 

 

Καθαρά κέρδη                     καθαρά κέρδη 

μετά από φόρους               μετά από φόρους            περιουσιακά στοιχεία 

------------------------- = ---------------------------- Χ ------------------------------ 

 Μετοχικό κεφάλαιο       περιουσιακά στοιχεία         ίδια κεφάλαια 

 

Δηλαδή:  ROE = ROA Χ EM, (Mishkin, Eakins, 2009). 

  

Συγκεκριμένα, το ROA μιας τράπεζας καθορίζεται εν μέρει από μετακινήσεις στα 

επιτόκια της αγοράς, καθώς πολλές τράπεζες επωφελούνται από τη μείωση των επιτοκίων.   

Το ROA εξαρτάται ιδιαίτερα από οικονομικές συνθήκες, επειδή η τράπεζα μπορεί να 

επεκτείνει περισσότερα δάνεια σε φερέγγυους πελάτες και ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει 

μια υψηλότερη ζήτηση για τις υπηρεσίες της.   

Μια τράπεζα μπορεί να αυξήσει το ROE με την αύξηση της χρηματοοικονομικής της 

μόχλευσης, αλλά η μόχλευσή της  περιορίζεται από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, (Madura, 

2010). 
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Επίσης, δείκτες μέτρησης της κερδοφορίας των τραπεζών είναι οι εξής : 

 Καθαρό περιθώριο επιτοκίου= καθαρό εισόδημα από τόκους/ κυκλοφορούν 

(κερδοφόρο) ενεργητικό 

Μετρά το τραπεζικό καθαρό εισόδημα από τόκους αναλογικά με το κερδοφόρο 

ενεργητικό 

 

 Καθαρά κέρδη προ φόρων/ (χορηγήσεις+καταθέσεις) 

Υπολογίζει τα κέρδη της τράπεζας σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων και 

των καταθέσεων, βασικές πηγές εσόδων της τράπεζας 

 

 Δείκτης κόστους εσόδων= έξοδα εκτός τόκων (καθαρό εισόδημα από τόκους 

+έσοδα εκτός τόκων) 

Δείχνει τη σχέση των εξόδων και του όγκου των τραπεζικών εργασιών (εσόδων) 

Υψηλότερα έξοδα σημαίνει χαμηλή κερδοφορία 

 

 Δείκτης κόστους ενεργητικού= έξοδα εκτός τόκων/ κυκλοφορούν ενεργητικό  

Ρευστότητα : 

         Δίχως την απαιτούμενη ρευστότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, μια τράπεζα    

         μπορεί να αποτύχει. 

Κεφαλαιακή επάρκεια : 

         Υψηλή τιμή του δείκτη, σημαίνει χαμηλή ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή  

         υψηλή αποδοτικότητα, (Ζοπουνίδης, 2009). 

 

 

3.3  Παράγοντες που Επηρεάζουν την Κερδοφορία των Τραπεζών 

 

 

Σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη 

λειτουργία των τραπεζών και έχουν συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου 

χρηματοοικονομικών κανόνων.  

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι πολλοί και βρίσκονται σε κάθε τομέα 

των εργασιών τους. Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τραπεζικής 

δραστηριότητας και τα ανώτερα στελέχη των τραπεζών οφείλουν να παρακολουθούν, να 
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αξιολογούν και να διαχειρίζονται όλο το φάσμα των κινδύνων, με στόχο την επιβίωση των 

τραπεζών, αλλά και τη δημιουργία κερδοφόρων αποτελεσμάτων για τους μετόχους τους,  

(Ζοπουνίδης, 2009). 

 

Ο κίνδυνος είναι μια έννοια που είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της 

αβεβαιότητας. Η έννοια πάλι της αβεβαιότητας είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της 

μεταβλητότητας (variation-variability) ή της αστάθειας (volatility).  

 

Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τράπεζες είναι οι εξής : 

1. Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την παραδοσιακή μορφή κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 

τράπεζες ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.  

Ο κίνδυνος μη αποπληρωμής δανείων από πλευράς των δανειοληπτών ενέχει τον 

κίνδυνο να αφανίσει μεγάλο μέρος του κεφαλαίου μιας τράπεζας και να οδηγήσει ακόμη και 

στην πτώχευση της τράπεζας. 

Σημαντικοί παράγοντες για την ικανότητα αποπληρωμής ενός δανείου είναι η φήμη του 

δανειολήπτη και το ιστορικό του (Character) και η εισφορά ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα 

ξένα κεφάλαια στην περίπτωση που ο δανειζόμενος είναι μια επιχείρηση (Capital). Όσο 

υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο πιθανότερο είναι να πτωχεύσει. 

Εξίσου σημαντικές είναι η ικανότητα αποπληρωμής, η οποία αντανακλάται στη 

μεταβλητότητα των κερδών του δανειζόμενου (Capacity) αλλά και οι εγγυήσεις (Collateral) 

που έχει δώσει ο δανειζόμενος και τέλος οι μακροοικονομικές κυκλικές καταστάσεις . 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος έχει 3 διαστάσεις :  

            Αθέτησης (Default Risk), σημαίνει ότι κάποιος δανειολήπτης έχει αποτύχει μια 

συγκεκριμένη στιγμή να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις που έχει ως προς την αποπληρωμή 

του δανείου σχετικά με τις δόσεις και τους τόκους.  

Έχει ως αποτέλεσμα τη μερική ή ολική απώλεια του ποσού που εκείνη τη στιγμή ο 

δανειολήπτης οφείλει στον δανειστή. Μετράται από την πιθανότητα αθέτησης (Probability of 

default-PD) , η οποία μετράει την πιθανότητα να αθετήσει ο δανειολήπτης μια συγκεκριμένη 

πληρωμή. 

 

           Έκθεσης (Exposure Risk), περιγράφεται από το ποσό που οφείλει ο δανειστής κατά τη 

στιγμή της αθέτησης και ονομάζεται «έκθεση κατά τη στιγμή της αθέτησης». 
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           Ανάκτησης (Recovery Risk), περιγράφει πόσο από το ποσό που οφείλεται κατά τη 

στιγμή της αθέτησης κατάφερε ο δανειστής να ανακτήσει από τον δανειολήπτη.  

     Το ποσοστό του ποσού που κατάφερε να ανακτήσει ως προς την συνολική οφειλή 

ονομάζεται ποσοστό ανάκτησης (Recovery Rate) , ενώ το ποσοστό που δεν κατάφερε να 

ανακτήσει ως προς την συνολική οφειλή, ονομάζεται απώλεια δεδομένης της αθέτησης (Loss 

Given Default-LGD). 

 

Μια άλλη διάσταση του πιστωτικού κινδύνου, είναι ο κίνδυνος να μειωθεί η 

πιστοληπτική ικανότητα κάποιου τωρινού ή υποψήφιου δανειολήπτη.  

Βέβαια μια τέτοια μείωση δεν σημαίνει αθέτηση πληρωμής. Απλώς σημαίνει ότι η 

πιθανότητα αθέτησης αυξάνει, αυξάνοντας, παράλληλα και την αναμενόμενη απώλεια λόγω 

πιστωτικού κινδύνου. 

Η μείωση πιστοληπτικής ικανότητας σημαίνει αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από τη 

μεριά του δανειστή. Αυτή η μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας περνάει στο κόστος του 

δανεισμού το οποίο αυξάνει, για να αντισταθμίσει αυτήν την αύξηση του κινδύνου του 

δανειολήπτη. 

Οι συνέπειες της αθέτησης αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων είναι ιδιαίτερα 

σοβαρές, τόσο για τους μετόχους-ιδιοκτήτες, τη διοίκηση των τραπεζών, όσο και για τους 

τρίτους που συναλλάσσονται με αυτές. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι μέσω της μέτρησης του 

πιστωτικού κινδύνου, οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να προφυλάσσονται από κινήσεις 

υψηλού ρίσκου, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τον τραπεζικό οργανισμό. 

 

2. Ο κίνδυνος ρευστότητας 

Η ρευστότητα ορίζεται ως η ικανότητα μιας οικονομικής επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις της χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για μεγάλες απώλειες.  

Ειδικότερα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος σύμφωνα με τον οποίο μια 

επιχείρηση δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των 

ταμειακών ροών της, χωρίς να επηρεάζεται ουσιωδώς η καθημερινή της λειτουργία ή η 

συνολική της οικονομική κατάσταση. 

Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας όταν υπάρχει συστηματική 

αύξηση της ζήτησης ρευστών από την πλευρά των δανειοληπτών προκειμένου να 

αποπληρώσουν τα δάνειά τους. 
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Όταν δεν μπορούν να δανειστούν από τις αγορές και σε ακραίες περιπτώσεις, από τους 

καταθέτες, οι οποίοι σπεύδουν μαζικά να αποσύρουν τις τραπεζικές τους καταθέσεις κυρίως 

λόγω πολιτικών αναταραχών.  

Η πιθανότητα αδυναμίας των τραπεζών να παρέχουν ρευστότητα όταν υπάρχει 

αυξημένη ζήτηση, μπορεί να μετριασθεί μέσω της ασφάλισης των καταθέσεων, της έκδοσης 

μετοχών και της διακράτησης αποθεματικών.  

Η συστηματική αύξηση της ζήτησης για ρευστότητα από την πλευρά των δανειοληπτών 

εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές και είναι αρκετά δύσκολο από 

τις τράπεζες να το διαχειριστούν. 

3. Ο λειτουργικός κίνδυνος και ο θεσμικός κίνδυνος 

Ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά την κακοδιαχείριση της τράπεζας εκ των έσω, δηλαδή αφορά 

κυρίως αποτυχημένες εσωτερικές διαδικασίες.  

Συγκεκριμένα, ο λειτουργικός κίνδυνος σχετίζεται με προβλήματα ακρίβειας 

διαδικασιών , διευθέτησης και πράξεων εμπορίου.  

Οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν από αμελητέοι (βλάβη Η/Υ) μέχρι 

ουσιαστικοί και σημαντικοί, όπως ο κίνδυνος πτώχευσης εξαιτίας αναποτελεσματικού 

διαχειριστικού ελέγχου. Μπορεί να εμφανιστούν είτε σε τεχνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο 

οργανωτικής δομής της παρακολούθησης των κινδύνων. 

Ακόμη ο λειτουργικός κίνδυνος σχετίζεται με την καταγραφή στοιχείων καθώς και με 

τη συμμόρφωση στη νομοθεσία.  

Σύμφωνα με το συμβουλευτικό έγγραφο της Επιτροπής της Βασιλείας 2001 για τον 

λειτουργικό κίνδυνο, ο κίνδυνος αυτός εμπεριέχει και τον λεγόμενο νομικό ή θεσμικό κίνδυνο 

(Legal Risk). Αυτός ο τελευταίος είναι ο κίνδυνος, μια συναλλαγή να αντιτίθεται στη 

νομοθεσία ή ακόμη ο κίνδυνος, να αλλάξει η νομοθεσία κατά τη διάρκεια της ενός 

χρηματοοικονομικού συμβολαίου. 

Αυτό μπορεί να συμβεί αν αλλάξουν κάποιοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί ή η 

φορολογική νομοθεσία ή κάποιες δικαστικές αποφάσεις και συναλλαγές που ήταν καθ’ όλα 

τέλειες, να μην είναι πια. 

Ένας άλλος τύπος νομικού κινδύνου αναδύεται από παράνομες δραστηριότητες και 

νομικές παραβάσεις μη συμμόρφωσης σε κανονισμούς και νομοθεσίες εκ μέρους της διοίκησης 

του ιδρύματος ή των εργαζομένων, που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικές για την 

τράπεζα απώλειες.  

Άλλες 2 υποκατηγορίες λειτουργικών κινδύνων είναι ο κίνδυνος φήμης και αξιοπιστίας 

και ο κίνδυνος τεχνολογίας.  
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Ο πρώτος δημιουργείται από τις συχνές αποτυχίες στο παρελθόν των λειτουργικών 

συστημάτων της τράπεζας. Αναφέρεται στις αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη μιας τράπεζας από 

τις συναλλακτικές της δραστηριότητες και πρακτικές. Είναι σημαντικός κίνδυνος, εφόσον η 

παρουσία του υπονομεύει σταδιακά την ίδια την φύση των τραπεζικών εργασιών, η οποία 

βασίζεται στην εμπιστοσύνη όλων όσοι συμμετέχουν στην αγορά.  

Ο κίνδυνος βλάβης ή ανεπάρκειας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής συχνά 

αναφέρεται ως τεχνολογικός κίνδυνος. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει όταν η επένδυση στην 

τεχνολογία δεν αποφέρει τις αναμενόμενες οικονομίες κόστους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

ανάγκη προστασίας από ενδογενείς δυσχέρειες ή εξωτερικές παρεμβάσεις.  

Άλλες όψεις λειτουργικού κινδύνου περιλαμβάνουν γεγονότα όπως πυρκαγιές, 

σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές, (Συριόπουλος, Παπαδάμου, 2014). 

 

4. Ο κίνδυνος της αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς (Market Risk) οφείλεται στη μεταβλητότητα της αξίας ενός 

χαρτοφυλακίου, η οποία προκαλείται από τη μεταβολή των αγοραίων τιμών των στοιχείων που 

το απαρτίζουν.  

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τόσο τους δανειακούς τίτλους-χρεόγραφα, όσο και τους 

μετοχικούς τίτλους, κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσής στη δευτερογενή αγορά 

(secondary market), όσο και για το άνοιγμα θέσεων σε συνάλλαγμα.  

 Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται τόσο με τον επιτοκιακό κίνδυνο, όσο και με τον 

συναλλαγματικό.  

Μια αύξηση των επιτοκίων συνεπάγεται μια μείωση των τιμών των χρεογράφων 

(ομολογίες-ομόλογα), λόγω της ενδεχόμενης ρευστοποίησης αυτών και της εναλλακτικής 

τοποθέτησης των χρηματικών κεφαλαίων σε άλλες πλέον προσοδοφόρες πηγές (π.χ. 

προθεσμιακοί καταθετικοί λογαριασμοί).  

Αντίστοιχα, μια υποτίμηση ενός νομίσματος επιφέρει αυτόματα μια μείωση της αξίας 

όλων των τίτλων, δανειακών και μετοχικών, που εκφράζονται στο νόμισμα αυτών.  

 

5. Ο κίνδυνος χώρας  

Ο κίνδυνος χώρας (sovereign risk) αναφέρεται πάντα στη χώρα εγκατάστασης και 

δραστηριότητας του δανειζόμενου και αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 

περιβάλλον αυτής και συνδέεται τόσο με τον πιστωτικό όσο και με τον συναλλαγματικό 

κίνδυνο.  
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Βασικό κριτήριο για την εκτίμηση του κινδύνου χώρας είναι :  

 O συντελεστής αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους (δημοσίου και ιδιωτικού) 

αυτής,  

 O βαθμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής της ικανότητας από διεθνείς 

εξειδικευμένους οργανισμούς,  

 O βαθμός ολοκλήρωσης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου που έχουν 

διαμορφωθεί σε αυτήν,  

 Oι μακροοικονομικές αποδόσεις της και τέλος το πλαίσιο άσκησης 

νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, (Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 

2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

4.1 Οι Ημερήσιες Αποδόσεις των Τραπεζικών Μετοχών 

 

Οι αποδόσεις των μετοχών αναλύονται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Eviews  και ως 

δεδομένα λαμβάνονται οι ημερήσιες αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών Alpha Bank, 

Πειραιώς, Eurobank και Εθνική για την περίοδο 26/9/2000 ως 29/9/2016. 

 

Πίνακας 1: Ημερήσιες Αποδόσεις της Μετοχής της Alpha Bank 

Dependent Variable: RA 

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 10/17/16   Time: 13:49 

Sample: 9/26/2000 9/29/2016 

Included observations: 3964 

Convergence achieved after 122 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(8) + C(9)*RESID(-1)^2 + C(10)*GARCH(-1) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -0.000381 0.000351 -1.087122 0.2770 

AR(1) 0.940015 0.087569 10.73458 0.0000 

AR(2) 0.277743 0.147169 1.887232 0.0591 

AR(3) -0.743125 0.086620 -8.579186 0.0000 

MA(1) -0.888818 0.079976 -11.11359 0.0000 

MA(2) -0.364228 0.133697 -2.724274 0.0064 

MA(3) 0.789420 0.078509 10.05520 0.0000 

 Variance Equation   

C 4.71E-06 1.06E-06 4.445832 0.0000 

RESID(-1)^2 0.094590 0.005260 17.98244 0.0000 

GARCH(-1) 0.907789 0.004521 200.8010 0.0000 

R-squared 0.011219     Mean dependent var 0.001373 

Adjusted R-squared 0.009720     S.D. dependent var 0.043697 

S.E. of regression 0.043484     Akaike info criterion -4.146993 
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Sum squared resid 7.482155     Schwarz criterion -4.131138 

Log likelihood 8229.341     Hannan-Quinn criter. -4.141370 

Durbin-Watson stat 1.917733    

Inverted AR Roots  .85-.53i      .85+.53i        -.75 

Inverted MA Roots  .84+.52i      .84-.52i        -.80 

 

Η μελέτη της τράπεζας Alpha Bank πραγματοποιήθηκε μέσω ενός μοντέλου ARIMA 

(2,3)-GARCH(1,1) το οποίο κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο βάσει του κριτηρίου Akaike.  Η 

εκτίμηση του υποδείγματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

Παρατηρούμε πως η τρέχουσα απόδοση της μετοχής της Alpha Bank επηρεάζεται 

θετικά από τις αποδόσεις της μετοχής των δύο αμέσως προηγούμενων περιόδων και αρνητικά 

από την απόδοση της μετοχής  της για την τρίτη κατά σειρά προηγούμενη απόδοση.  

Ακόμη, τα κατάλοιπα των δύο προηγούμενων περιόδων επηρεάζουν αρνητικά την 

τρέχουσα απόδοση, ενώ  τα κατάλοιπα της τρίτης χρονικά υστερούμενης περιόδου επηρεάζουν 

την τρέχουσα απόδοση θετικά. Ο σταθερός όρος αν και είναι αρνητικός, είναι πάρα πολύ 

χαμηλός όντας 0,038%. 

 

Πίνακας 2: Ημερήσιες Αποδόσεις της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς 

Dependent Variable: RP   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 10/17/16   Time: 13:56   

Sample: 9/26/2000 9/29/2016   

Included observations: 3964   

Convergence achieved after 28 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -0.000484 0.000378 -1.277911 0.2013 

MA(1) 0.091765 0.015626 5.872600 0.0000 

 Variance Equation   

C 3.93E-06 5.68E-07 6.918314 0.0000 

RESID(-1)^2 0.089930 0.004513 19.92841 0.0000 

GARCH(-1) 0.914445 0.003496 261.5998 0.0000 

R-squared 0.013389     Mean dependent var 0.002720 

Adjusted R-squared 0.013140     S.D. dependent var 0.049352 

S.E. of regression 0.049026     Akaike info criterion -4.101142 

Sum squared resid 9.523001     Schwarz criterion -4.093214 
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Log likelihood 8133.463     Hannan-Quinn criter. -4.098331 

Durbin-Watson stat 1.897312    

Inverted MA Roots      -.09   

 

Η μελέτη της τράπεζας Πειραιώς πραγματοποιήθηκε μέσω ενός μοντέλου MA(1)-

GARCH(1,1), το οποίο κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο βάσει του κριτηρίου Akaike.  Η 

εκτίμηση του υποδείγματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.  

Παρατηρούμε πως η τρέχουσα απόδοση της μετοχής της Πειραιώς επηρεάζεται θετικά 

από τα κατάλοιπα της αμέσως προηγούμενης περιόδου. Ο σταθερός όρος αν και είναι 

αρνητικός, είναι πάρα πολύ χαμηλός όντας 0,048%. 

 

 

Πίνακας 3: Ημερήσιες Αποδόσεις της μετοχής της Eurobank 

Dependent Variable: RUR   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 10/17/16   Time: 14:00   

Sample: 9/26/2000 9/29/2016   

Included observations: 3964   

Convergence achieved after 54 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH(-1) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -2.41E-05 0.000382 -0.063172 0.9496 

AR(1) -0.885394 0.084088 -10.52940 0.0000 

MA(1) 0.997804 0.086197 11.57591 0.0000 

MA(2) 0.082952 0.023265 3.565474 0.0004 

 Variance Equation   

C 2.97E-06 5.07E-07 5.862938 0.0000 

RESID(-1)^2 0.082255 0.004463 18.42956 0.0000 

GARCH(-1) 0.921468 0.003609 255.3398 0.0000 

R-squared 0.017147     Mean dependent var 0.002559 

Adjusted R-squared 0.016402     S.D. dependent var 0.051275 

S.E. of regression 0.050853     Akaike info criterion -4.073350 

Sum squared resid 10.24074     Schwarz criterion -4.062251 

Log likelihood 8080.379     Hannan-Quinn criter. -4.069414 

Durbin-Watson stat 1.949294    

Inverted AR Roots      -.89   

Inverted MA Roots      -.09          -.91  
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Η μελέτη της τράπεζας Eurobank πραγματοποιήθηκε μέσω ενός μοντέλου ARMA(1,2)-

GARCH(1,1), το οποίο κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο βάσει του κριτηρίου Akaike. Η 

εκτίμηση του υποδείγματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.  

Παρατηρούμε πως η τρέχουσα απόδοση της μετοχής της Eurobank επηρεάζεται 

αρνητικά από την απόδοση της μετοχής της αμέσως προηγούμενης περιόδου και αρνητικά από 

την απόδοση της μετοχής  της για την τρίτη κατά σειρά προηγούμενη απόδοση.  

Ακόμη, τα κατάλοιπα των δύο προηγούμενων περιόδων επηρεάζουν αρνητικά την 

τρέχουσα απόδοση, ενώ  τα κατάλοιπα της τρίτης χρονικά υστερούμενης περιόδου επηρεάζουν 

την τρέχουσα απόδοση θετικά.  

Ο σταθερός όρος αν και είναι αρνητικός, είναι πάρα πολύ χαμηλός όντας 0,001%. 

 

 

Πίνακας 4: Ημερήσιες Αποδόσεις της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας 

Dependent Variable: RETE   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 10/17/16   Time: 14:04   

Sample: 9/26/2000 9/29/2016   

Included observations: 3964   

Convergence achieved after 118 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(7) + C(8)*RESID(-1)^2 + C(9)*GARCH(-1) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -0.000438 0.000393 -1.112898 0.2658 

AR(1) 1.764622 0.008065 218.7979 0.0000 

AR(2) -0.986213 0.007771 -126.9107 0.0000 

MA(1) -1.678646 0.018548 -90.50148 0.0000 

MA(2) 0.832284 0.030454 27.32904 0.0000 

MA(3) 0.082071 0.016408 5.001778 0.0000 

 Variance Equation   

C 5.02E-06 9.88E-07 5.085619 0.0000 

RESID(-1)^2 0.097613 0.005293 18.44261 0.0000 

GARCH(-1) 0.906395 0.004165 217.6257 0.0000 

R-squared 0.017941     Mean dependent var 0.002297 

Adjusted R-squared 0.016700     S.D. dependent var 0.045868 

S.E. of regression 0.045483     Akaike info criterion -4.070643 
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Sum squared resid 8.188089     Schwarz criterion -4.056373 

Log likelihood 8077.014     Hannan-Quinn criter. -4.065582 

Durbin-Watson stat 1.932410    

Inverted AR Roots  .88-.46i      .88+.46i  

Inverted MA Roots  .88-.45i      .88+.45i        -.08 

 

Η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας πραγματοποιήθηκε μέσω ενός μοντέλου ARMA(2,3)-

GARCH(1,1), το οποίο κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο βάσει του κριτηρίου Akaike. Η 

εκτίμηση του υποδείγματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.  

Παρατηρούμε πως η τρέχουσα απόδοση της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας 

επηρεάζεται θετικά από την απόδοση της μετοχής της αμέσως προηγούμενης περιόδου και 

αρνητικά από την απόδοση της μετοχής της για την δεύτερη κατά σειρά προηγούμενη απόδοση.  

 Ακόμη, τα κατάλοιπα των τριών προηγούμενων περιόδων επηρεάζουν την τρέχουσα 

απόδοση, με τα πρώτα σε σειρά χρονικής υστέρησης να την επηρεάζουν αρνητικά, ενώ τα 

υπόλοιπα θετικά. Ο σταθερός όρος αν και είναι αρνητικός, είναι πάρα πολύ χαμηλός όντας 

0,044%. 
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4.2 Η Διαχρονική Διακύμανση της Απόδοσης των Τραπεζικών Μετοχών  

      των Τεσσάρων Συστημικών Τραπεζών  
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Διάγραμμα 1: Ημερήσιες Αποδόσεις των 4 Συστημικών Τραπεζών  

 

Τα παραπάνω διαγράμματα καταγράφουν την διαχρονική διακύμανση της απόδοσης της 

μετοχής της εκάστοτε τράπεζας.  

Παρατηρούμε πως η διακύμανση διατηρείται σε χαμηλά σταθερά επίπεδα συνολικά 

μέχρι την έναρξη της κρίσης, αλλά από το 2008 η διακύμανση αυξάνεται κατά πολύ.  

Τις επόμενες χρονιές η διακύμανση βρίσκεται συνεχώς σε πολύ υψηλά επίπεδα, πράγμα 

που δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση στην οποία περιήλθε η χώρα 

και αναπόφευκτα επηρέασε και τον τραπεζικό κλάδο. 
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Αναλυτικότερα, η Alpha Bank εμφανίζει μία σταθερή πορεία ως το 2008, απ’ όπου 

αρχίζει να αποσταθεροποιείται. Το 2009 η διακύμανση διογκώνεται ακόμη περισσότερο κι 

αφού περιοριστεί προσωρινά, το δεύτερο εξάμηνο του 2013 διογκώνεται και πάλι. Έπειτα 

παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, πλην μίας σύντομης πτώσης το 2014, φτάνοντας το 

2015 στο ιστορικά υψηλότερο σημείο της.       

 

Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει μία σταθερή πορεία ως το 2008, απ’ όπου αρχίζει να 

αποσταθεροποιείται. Το 2008 φτάνει σε ένα υψηλό επίπεδο, το οποίο φθίνει και ανεβαίνει 

διαχρονικά μέχρι το 2011. Έπειτα η διακύμανση διογκώνεται και πάλι σημαντικά το 2013 και 

αφού φθίνει το 2014, το 2015 προσεγγίζει το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο της. Το 2016 αν και 

περιορίζεται, το επίπεδο της δεν είναι σημαντικά χαμηλότερα από το σημείο αυτό και έπειτα. 

    

Η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί παρόμοια πορεία με την Alpha Bank. Εμφανίζει μία 

σταθερή πορεία ως το 2008, απ’ όπου αρχίζει να αποσταθεροποιείται ελαφρώς ως το 2011. Το 

2011 η διακύμανση διογκώνεται ακόμη περισσότερο κι αφού περιοριστεί προσωρινά, το 2013 

διογκώνεται και πάλι. Έπειτα παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, πλην μίας σύντομης 

πτώσης το 2014, φτάνοντας το 2015 στο ιστορικά υψηλότερο σημείο της. 

 

Η Eurobank ακολουθεί την κοινή πορεία των λοιπών τραπεζών, παρουσιάζοντας  όμως 

κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις. Εμφανίζει μία σταθερή πορεία ως το 2008, απ’ όπου 

αρχίζει να αποσταθεροποιείται ελαφρώς ως το 2011. Το 2011 η διακύμανση διογκώνεται 

ακόμη περισσότερο κι αφού περιοριστεί προσωρινά, το 2013 διογκώνεται και πάλι φτάνοντας 

ιστορικά στο υψηλότερο σημείο της, πολύ συντομότερα από τις υπόλοιπες τράπεζες.  

Έπειτα, παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, πλην μίας σύντομης πτώσης το 2014, 

φτάνοντας το 2015 και πάλι σε υψηλά επίπεδα, αν και παρατηρείται μέχρι την λήξη της 

μελετώμενης περιόδου.   
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4.3 Η Μέση Απόδοση των Μετοχών των Τεσσάρων Συστημικών Τραπεζών 

      -Μean breaks 

 

Στο σημείο αυτό επιθυμούμε να ελέγξουμε κατά πόσο η μέση απόδοση της μετοχής της κάθε 

τράπεζας αλλάζει.  Για να το επιτύχουμε αυτό αναζητούμε Mean Breaks εφαρμόζοντας  το 

PvarBreak Test.   

Η μηδενική υπόθεση (H0) θεωρεί πως δεν υπάρχει δομική εκτροπή στην μέση τιμή της 

απόδοσης της κάθε μετοχής που μελετούμε, ενώ αντίθετα η εναλλακτική υπόθεση (H1) θεωρεί 

πως υπάρχει δομική εκτροπή. 

 

4.3.1 Η Alpha Bank. 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Μέση απόδοση της μετοχής της Alpha Bank  
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The summary of PvarBreakTest: 

H0: no structural change.  

Results: H0 is accepted at the confidence level of 0.05. 

Data: ra, n=3966. 

Test's output:  

    Statistics Critical Value          alpha       ~p.value  

      5.394643      13.446873       0.050000       0.303000 

Για την Alpha Bank, παρατηρούμε πως ο έλεγχος δεν φανερώνει παρουσία κάποιου 

Mean Break.  Άρα η μηδενική υπόθεση σε αυτήν την περίπτωση δεν απορρίπτεται σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 0,05. 
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4.3.2 : Η Εθνική Τράπεζα. 

 

Διάγραμμα 3: Μέση απόδοση της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας  

 

The summary of PvarBreakTest: 

H0: no structural change.  

Results: H0 is rejected at the confidence level of 0.05. 

Suggesting 3 break points: 409, 626, 2259. 

Data: rete, n=3966. 

Test's output:  

    Statistics Critical Value          alpha       ~p.value  

      31.69878       13.44687        0.05000        0.00310 
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Για την Εθνική Τράπεζα, παρατηρούμε πως ο έλεγχος φανερώνει την παρουσία 3 Mean 

Breaks.  Άρα η μηδενική υπόθεση σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτεται σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 0,05. Τα Mean Breaks εντοπίζονται στα σημεία 409, 626, 2259. Αυτά 

αντιστοιχούν στις ημερομηνίες…… 

 

Α) 21/5/2002      Κλείσιμο 869,19       Απόδοση  -0,00432 

Δεν βρέθηκαν στοιχεία για το 2002. 

 

Β) 02/04/2003   Κλείσιμο  339,1         Απόδοση  0,022426 

 

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή, το συγκεκριμένο διάστημα παρατηρείται 

ορατή κάμψη στη ζήτηση των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, (www.kathimerini.gr, 

2003). 

Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος πολέμου στο Ιρακ, για την οποία ο Πρωθυπουργός 

Κ.Σημίτης ανακοινώνει, ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα και ότι θα πρέπει να μείνει η 

χώρα επικεντρωμένη στους οικονομικούς στόχους. 

Λόγω του πολέμου, παρατηρείται μηδενικό ενδιαφέρον των εταιρειών για συμμετοχή 

στο Χρηματιστήριο, όπως προκύπτει από τη νέα λίστα κατηγοριοποίησης των προς εισαγωγή 

εταιρειών, που έδωσε στη δημοσιότητα το ΧΑ. 

Συγκεκριμένα, δεν εκκρεμεί πλέον καμία αίτηση εταιρείας που έχει προβεί σε 

επικαιροποίηση του φακέλου της, ενώ παραμένουν στη λίστα των υπό εισαγωγή 237 αιτήσεις 

εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν προβεί σε επικαιροποίηση των φακέλων τους, 

(www.naftemporiki.gr, 2003). 

Ωστόσο, η κάμψη της ζήτησης, σε συνδυασμό με τη δυσμενή διεθνή οικονομική 

συγκυρία, θα οδηγήσει όπως εκτιμά μελέτη της Εθνικής Τράπεζας σε τροχιά διόρθωσης των 

τιμών των κατοικιών και στις χώρες της Ευρωζώνης κατά 1,5% τουλάχιστον την επόμενη 

τριετία, (www.kathimerini.gr, 2003). 

Επίσης, με την θετική έκβαση του πολέμου στο Ιράκ, λόγω κατάληψης γέφυρας 

στρατηγικής σημασίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, έχουμε μείωση της τιμής του πετρελαίου 

και ανοδικές τάσεις στις συναλλαγές στις χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, 

(www.naftemporiki.gr, 2003). 

 

 

 

http://www.kathimerini.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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Γ) 16/10/2009   Κλείσιμο  1712,06     Απόδοση  -0,03623 

 

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο της Capital.gr, παρατηρείται 

διάχυτη ευφορία στα χρηματιστήρια του εξωτερικού, η οποία συντηρείται από τα 

αποτελέσματα -και όχι μόνο- εισηγμένων και συνεχίζει να οδηγεί δείκτες και μετοχές του 

ελληνικού ταμπλό σε αλλεπάλληλα υψηλά. 

Έτσι βλέπουμε την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να εξακολουθεί να προσελκύει 

έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται με κέρδη έως και 5,98% 

στα 28,00 ευρώ, η κεφαλαιοποίησή της «άγγιξε» τα 17 δισ. Ευρώ και το «ράλι» των τραπεζών 

να συνεχίζεται με σημαντική υπεραπόδοση έναντι του Γ.Δ. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από την 

Naftemporiki.gr. 

Στη συνέχεια, αν και η Jp Morgan ανακοίνωσε κέρδη που υπερέβησαν σημαντικά τις 

εκτιμήσεις των αναλυτών, η Morgan Stanley προχωρά σε υποβάθμιση της ΕΤΕ σε 

"equalweight" από "overweight" και σε αύξηση τιμών-στόχων της και αυτό γιατί ο οίκος 

θεωρεί ότι η αγορά υπερεκτιμά την πιθανή ανάπτυξη των εγχώριων περιθωρίων.  

Αν και προσυπογράφουν τη δυναμική της κερδοφορίας στην Τουρκία, οι αναλυτές της 

Μ.S. θεωρούν ότι αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένο στο premium της αποτίμησης 

της Εθνικής, (www.euro2day.gr, 2009). 

Στη συνέχεια παρατηρούνται μόνο πτωτικές τάσεις στο ΓΔ τιμών του ΧΑ, παρά την 

άνοδο στις κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, (www.naftemporiki.gr, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euro2day.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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4.3.3 : Η Τράπεζα Πειραιώς. 

 

Διάγραμμα 4: Μέση απόδοση της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς 

 

The summary of PvarBreakTest: 

H0: no structural change.  

Results: H0 is rejected at the confidence level of 0.05. 

Suggesting 3 break points: 2262, 2772, 3153. 

Data: rp, n=3966. 

Test's output:  

    Statistics Critical Value          alpha       ~p.value  

      45.16800       13.44687        0.05000        0.00070 

Για την Τράπεζα Πειραιώς, παρατηρούμε πως ο έλεγχος φανερώνει και πάλι την 

παρουσία 3 Mean Breaks.  Άρα η μηδενική υπόθεση σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτεται σε 
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επίπεδο εμπιστοσύνης 0,05. Τα Mean Breaks εντοπίζονται στα σημεία 2262, 2772, 3153.. Αυτά 

αντιστοιχούν στις ημερομηνίες…… 

Α) 21/10/2009    Κλείσιμο 6015,69    Απόδοση    -0,02732 

 

Βλέπουμε ότι αρχικά ανακοινώνονται ανταγωνιστικά προγράμματα από τις τράπεζες, με την 

Τράπεζα Πειραιώς να προσφέρει το πρόγραμμα «Μία και Καλή» που χρηματοδοτεί τις 

μεταφορές δανείων από άλλες τράπεζες με κυμαινόμενο επιτόκιο από 7,50% έως 9,90% ή 

σταθερό από 7,90% έως 10,15%, χαμηλότερο από τα επιτόκια των υπολοίπων τραπεζών, 

(www.kathimerini.gr, 2009). 

Ακολουθεί αύξηση τιμής-στόχου για όλες τις τράπεζες και αναθεώρηση της σύστασής 

της από την UBS, σύμφωνα με το Reuters. Για την Τράπεζα Πειραιώς, τιμή στόχος ορίστηκαν 

τα 16 ευρώ από 12,8 ευρώ, δίνοντας αξιολόγηση «buy», (www.naftemporiki.gr, 2009). 

Ωστόσο, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο ΑΜΚ, λόγω ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας, 

σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, (www.euro2day.gr, 2009),  

.(www.naftemporiki.gr, 2009). 

Στη συνέχεια, δηλώνουν αντίθετοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς 

και της Eurobank, στη ρύθμιση που προωθείται από την κυβέρνηση για το πάγωμα των 

δανείων, λόγω των ήδη χορηγούμενων ρυθμίσεων και το ενδεχόμενο να εγγραφούν 4,5 δις 

ευρώ σε επισφαλή δάνεια, τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι μέτοχοι και της στρέβλωσης 

στην αγορά που θα οδηγήσει η ρύθμιση, (www.kathimerini.gr ,2009). 

 

Β) 2/11/2011      Κλείσιμο  187,66      Απόδοση    0,07265 

 

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, παρατηρείται νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον 

γενικό δείκτη τιμών να εναλλάσσει πρόσημο και τις τράπεζες να δέχονται πιέσεις, λόγω του 

επικείμενου PSI και των ελέγχων της BlackRock. 

Οι τράπεζες επικαλούνται επιπλέον αβεβαιότητα για το πώς θα γίνει η κεφαλαιακή 

ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(ΤΧΣ), δηλαδή, για το αν θα γίνει 

με κοινές ή προνομιούχες μετοχές, (www.naftemporiki.gr, 2011). 

Οι πτωτικές τάσεις στο ΧΑ συνεχίζονται με την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του 

Πρωθυπουργού περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος για τη νέα δανειακή σύμβαση, η οποία 

πυροδότησε νέες ανησυχίες για την κρίση χρέους στην ευρωζώνη. 

Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.  

http://www.kathimerini.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.euro2day.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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  Σημαντικές απώλειες καταγράφουν και οι κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες 

επηρεάστηκαν αρνητικά και από τα απογοητευτικά στοιχεία για τη μεταποίηση στην Κίνα. 

Την ίδια στιγμή, μεγάλες απώλειες σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι 

ανησυχίες για την κρίση χρέους στην ευρωζώνη και η κατάρρευση της MF Global επιδείνωσαν 

τις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία.  

Η αμερικανική χρηματιστηριακή εταιρεία κατέθεσε χθες αίτηση υπαγωγής σε 

καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, μετά την αποκάλυψη της έκθεσής της σε κρατικό 

χρέος της ευρωζώνης αξίας 6,3 δισ. Δολαρίων, (www.naftemporiki.gr, 2011). 

Ο δείκτης των τραπεζών βυθίστηκε 11,30% και συμπαρέσυρε ολόκληρο το 

χρηματιστηριακό ταμπλό. Χάθηκαν 2 δισ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς με τον 

Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στις 752,65 μονάδες και να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια 

πτώση (6,92%) του έτους και την 11η χειρότερη επίδοση στην ιστορία της αγοράς, 

(www.kathimerini.gr ,2011). 

Σύμφωνα με σχόλιο ενός αναλυτή της Merit Χρηματιστηριακής, η τεχνικής φύσεως των 

τραπεζών υπάρχει, ίσως γιατί οι επενδυτές θεωρούν ότι απομακρύνεται για λίγο το κούρεμα 

και έτσι κερδίζουν κάποιο χρόνο για να προχωρήσουν στις κεφαλαιακές ενισχύσεις, αλλά το 

ρίσκο παραμένει, (www.naftemporiki.gr, 2011). 

 

Γ) 20/5/2013       Κλείσιμο  404,26      Απόδοση    -0,34972 

 

Το ΧΑ, αυτό το διάστημα, εισήλθε σε τροχιά βίαιης ανόδου, με πρωταγωνιστές τον τραπεζικό 

κλάδο. Η παρουσία ξένων επενδυτικών σχημάτων σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της 

ελληνικής οικονομίας κατά μία βαθμίδα από τον οίκο Fitch προκάλεσε φρενίτιδα αγορών τις 

τέσσερις πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας, καθώς την Παρασκευή εκδηλώθηκαν 

ρευστοποιήσεις για την αποκόμιση βραχυπρόθεσμων κερδών.  

Από τις παραπάνω εισροές κεφαλαίων τα 139,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από 

χρηματιστηριακούς κωδικούς με έδρα το Λονδίνο και σχεδόν 12 εκατ. ευρώ ήταν αγορές 

μετοχών από την Ελβετία.  

Ωστόσο οι επενδυτικές κινήσεις των hedge funds δημιουργούν εσφαλμένη εικόνα στους 

εγχώριους επενδυτές με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα ανατιμητικής 

κερδοσκοπίας σε εταιρείες που παραμένουν σε δεινή οικονομική κατάσταση.  

Η άνοδος του χρηματιστηρίου συνδυάστηκε με αντίστοιχο ράλι και στις τιμές των 

ομολόγων, καθώς η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού βρέθηκε σε χαμηλά τριετίας μετά την 

αναβάθμιση της Ελλάδας από τον οίκο Fitch,  (www.kathimerini.gr ,2013). 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.kathimerini.gr/
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Η αγοραστική φρενίτιδα για τις τραπεζικές μετοχές έχει επιδράσει θετικά και στη 

μετοχή της τράπεζας Πειραιώς, καθώς το διάστημα κατέγραψε συνολικά κέρδη 94,91%.  

Ταυτόχρονα αυξήθηκε ραγδαία η εμπορευσιμότητα της μετοχής καθώς περισσότερες 

από 265 εκατ. μετοχές άλλαξαν χέρια στη διάρκεια των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων.  

Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 5.000 στρέμματα γης σε 

ολόκληρη τη χώρα σε νέους κάτω των 35 ετών που επιθυμούν να μπουν δυναμικά στον 

αγροτικό χώρο, (www.kathimerini.gr ,2013). 

Ωστόσο, με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές 

έσπευσαν να ρευστοποιήσουν μέρος των πρόσφατων κερδών που κατέγραψαν οι τραπεζικές 

μετοχές, (www.naftemporiki.gr, 2013). 
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4.3.4: Η Eurobank. 

 

 

Διάγραμμα 5: Μέση απόδοση της μετοχής της Eurobank 

The summary of PvarBreakTest: 

H0: no structural change.  

Results: H0 is rejected at the confidence level of 0.05. 

Suggesting 1 break point: 2617. 

Data: rur, n=3966. 

Test's output:  

    Statistics Critical Value          alpha       ~p.value  

      26.39643       13.44687        0.05000        0.00620 
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Για την Eurobank, παρατηρούμε πως ο έλεγχος φανερώνει την παρουσία 1 Mean Break.  

Άρα η μηδενική υπόθεση σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτεται σε επίπεδο εμπιστοσύνης 0,05. 

Το Mean Break εντοπίζεται στο σημείο 2617. Αυτό αντιστοιχεί  στην  ημερομηνία…. 

22/3/2011     Κλείσιμο 4125        Απόδοση -0,03766 

 

Την περίοδο αυτή, στις τράπεζες η στάση αναμονής-αποχής είναι εμφανής και από τις 

συναλλαγές των τελευταίων ημερών, λόγω της επικείμενης Συνόδου Κορυφής,   

(www.euro2day.gr, 2011). 

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Αγορά αναζητεί επίπεδα ισορροπίας και ότι η μεταβλητότητα 

θα διατηρηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις, υπό την επίδραση των παγκόσμιων εξελίξεων και 

των εκτιμήσεων - πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στη Σύνοδο 

Κορυφής της Ε.Ε. στις 24 και 25 τρέχοντος. 

Αρνητικό το κλίμα για νέες επενδύσεις, αφού σύμφωνα με τις συγκλίνουσες απόψεις 

του επιχειρηματικού κόσμου, η γενική ατιμωρησία και η έλλειψη εμπιστοσύνης Κοινωνίας και 

Αγοράς στο Κράτος και στο πολιτικό σύστημα διώχνουν τις επενδύσεις από την Ελλάδα, 

(www.euro2day.gr, 2011).   
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4.4 Η Διακύμανση της Απόδοσης των Τραπεζικών Μετοχών-Βreaks 

 

4.4.1: Η Alpha Bank. 

 

Διάγραμμα 6: Διακύμανση της μετοχής της Alpha Bank 

 

The summary of PvarBreakTest: 

H0: no structural change.  

Results: H0 is rejected at the confidence level of 0.05. 

Suggesting 1 break point: 2662. 

Data: ravar, n=3964. 

Test's output:  

    Statistics Critical Value          alpha       ~p.value   
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   140533.3443        13.4467         0.0500         0.0000 

Για την Alpha Bank, παρατηρούμε πως ο έλεγχος φανερώνει την παρουσία 1 Break.  

Άρα η μηδενική υπόθεση σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτεται σε επίπεδο εμπιστοσύνης 

0,05. Το Break εντοπίζεται στο σημείο 2662. Αυτό αντιστοιχεί  στην  ημερομηνία…. 

27/5/2011      

Λήγουν ελληνικά ομόλογα και οι τράπεζες μετριάζουν το ρίσκο στον ισολογισμό τους –  

Στο α  ́τρίμηνο μειώθηκαν κατά 4 δις ευρώ. 

Τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου ύψους 54 δις ευρώ που κατέχει συνολικά το ελληνικό 

και κυπριακό τραπεζικό σύστημα αποτελούν την βασική πηγή προβλήματος για τον 

κλάδο. Προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο Ισολογισμός με μείωση κεφαλαιακής επάρκειας μέσω της 

πώλησης των ομολόγων, οι τράπεζες περιμένουν τη λήξη τους. 

Ενδεικτικά, το συγκεκριμένο έτος, στην Alpha Bank, λήγουν 600 εκατ.  και το 2012, 1 δις, 

(www.bankwars.gr, 2011). 

Επιπλέον, ανακοινώνεται στην Alpha Bank, θέμα  ΑΜΚ  "έως του ποσού του νυν 

καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της τραπέζης" , έκδοσης ομολογιακού δανείου 

και εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου. Η κάλυψη της αύξησης θα 

πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των κοινών και 

(μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών) των προνομιούχων μετόχων.  

 

Ακόμη, καλείται να εγκρίνει την εξαγορά υπό της τραπέζης των προνομιούχων μετοχών 

εκδόσεως της ιδίας και κυριότητος του ελληνικού δημοσίου, (www.euro2day.gr, 2011). 
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4.4.2: Η Εθνική Τράπεζα.

 

Διάγραμμα 7: Διακύμανση της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας 

The summary of PvarBreakTest: 

H0: no structural change.  

Results: H0 is rejected at the confidence level of 0.05. 

Suggesting 1 break point: 2724. 

Data: retevar, n=3964. 

Test's output:  

    Statistics Critical Value          alpha       ~p.value  

    99942.7390        13.4467         0.0500         0.0000 

Για την Εθνική Τράπεζα, παρατηρούμε πως ο έλεγχος φανερώνει την παρουσία 1 

Break.  Άρα η μηδενική υπόθεση σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτεται σε επίπεδο 
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εμπιστοσύνης 0,05. Το Break εντοπίζεται στο σημείο 2724. Αυτό αντιστοιχεί  στην  

ημερομηνία….25/8/2011 

 

 

4.4.3: Η Τράπεζα Πειραιώς. 

  

  

Διάγραμμα 8: Διακύμανση της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς 

The summary of PvarBreakTest: 

H0: no structural change.  

Results: H0 is rejected at the confidence level of 0.05. 

Suggesting 1 break point: 2725. 

Data: rpvar, n=3964. 
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Test's output:  

    Statistics Critical Value          alpha       ~p.value  

   184868.6931        13.4467         0.0500         0.0000 

Για την Τράπεζα Πειραιώς, παρατηρούμε πως ο έλεγχος φανερώνει την παρουσία 1 

Break.  Άρα η μηδενική υπόθεση σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτεται σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 0,05. Το Break εντοπίζεται στο σημείο 2725. Αυτό αντιστοιχεί  στην  

ημερομηνία…. 26/8/2011 

 

4.4.4: ΗEurobank.

 

Διάγραμμα 9: Διακύμανση της μετοχής της Eurobank 

The summary of PvarBreakTest: 

H0: no structural change.  

Results: H0 is rejected at the confidence level of 0.05. 
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Suggesting 1 break point: 2725. 

Data: rurvar, n=3964. 

Test's output:  

    Statistics Critical Value          alpha       ~p.value  

   198421.6381        13.4467         0.0500         0.0000 

Για την Eurobank , παρατηρούμε πως ο έλεγχος φανερώνει την παρουσία 1 Break.  Άρα 

η μηδενική υπόθεση σε αυτήν την περίπτωση απορρίπτεται σε επίπεδο εμπιστοσύνης 0,05. Το 

Break εντοπίζεται στο σημείο 2725. Αυτό αντιστοιχεί  στην  ημερομηνία .26/8/2011 

 

 

Για τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Eurobank, αλλά και για την Alpha Bank, ισχύουν,  

στη συγκεκριμένη περίοδο, τα εξής: 

 

Σ’ αυτό το διάστημα, έχουμε μόνο αρνητικά μηνύματα από την ελληνική οικονομία. Σε νέα 

ελάχιστα ο ΓΔ και οι τράπεζες. Ανοδική αντίδραση στις αγορές. 

Η συμφωνία για το νέο πακέτο στήριξης των 109 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα 

παραλίγο να καταρρεύσει, εν μέσω εντεινόμενων αντιδράσεων για τη συμφωνία στην οποία 

κατέληξε η Φινλανδία με την Αθήνα.  

Εξελίξεις, που, εάν συνεκτιμηθούν με τη αρνητική θέση της Γερμανίας και τη φοβική 

έκθεση της S&P, εξηγούν την απόκλιση που εμφανίζει και σήμερα το Χ.Α. σε σχέση με τα 

ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.  

Η αδυναμία αντίδρασης του Χ.Α. για ακόμη μία συνεδρίαση, όπου επιχειρείται 

συμμάζεμα της κατάστασης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μπορεί να προβληματίζει, όμως, 

πέραν πάσης αμφιβολίας, αναδεικνύει τα εγγενή προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τόσο ως 

οικονομία όσο και σε επιμέρους κλάδους, χρηματιστηριακά, (www.euro2day.gr, 2011). 

            Δυστυχώς αν η ορατότητα, όσον αφορά τις εξελίξεις στον Τραπεζικό κλάδο, δεν 

αποκατασταθεί, μία τόσο Τραπεζοβαρής Αγορά σαν την Σοφοκλέους, δεν μπορεί να ελπίζει 

σε πολλά πράγματα.  

            Από την άλλη, όσο ο τζίρος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και χαμηλότερα των 100 

εκατ. ευρώ, τον πρώτο λόγο θα συνεχίσουν να έχουν οι εν δυνάμει πωλητές οι οποίοι σε 

συνδυασμό με την ανυπαρξία ουσιαστικών αγοραστών, θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν 

κλίμα και διαθέσεις.  

            Το Χ.Α. έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικότατων σεναρίων (τα πιο πολλά 

βρίσκονται πολύ κοντά στην απελπιστική πραγματικότητα) και αυτοτροφοδοτούμενης 

http://www.euro2day.gr/
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πτώσης, λόγω των καθημερινών και αυξανόμενων προβλημάτων στα margins.  

            Επίσης, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τον εγχώριο Τραπεζικό κλάδο, το τέλος του 

ελέγχου των χαρτοφυλακίων των Ελληνικών Τραπεζών από την Black Rock αναμένεται να 

φέρει ανακατατάξεις στην στρατηγική χορηγήσεων, αλλά και στον εγχώριο Τραπεζικό χάρτη 

γενικότερα.  

            Από εκεί και πέρα και οι ειδήσεις εκτιμήσεις, δεν βοήθησαν τις πολύπαθες 

Τραπεζικές μετοχές.  

            Στο 50% βρίσκεται αυτή την περίοδο η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στο PSI 

για την Ελλάδα, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο πηγές από το 

Institute of International Finance. Επισημαίνεται ότι ο στόχος, που έχει τεθεί, κάνει λόγο για 

συμμετοχή του 90% των ιδιωτών επενδυτών και η προθεσμία που έχει θέσει η Αθήνα στις 

Τράπεζες για να δηλώσουν, εάν θα συμμετάσχουν ή όχι στο πακέτο στήριξης, λήγει στις 9 

Σεπτεμβρίου.  

          Αρκετοί επενδυτές όμως, προβληματίζονται σε θέματα, όπως η λογιστική 

αντιμετώπιση των τεσσάρων επιλογών που προτείνει το πακέτο και το εάν θα 

περιλαμβάνονται και τίτλοι λήξεως μετά το 2024, κάτι που αν συμβεί, να ενισχύσει έτι 

περαιτέρω τις απομειώσεις που θα αναγκαστούν να εγγράψουν οι Ελληνικές Τράπεζες.  

          Αδύναμα, εκτιμά η Citigroup, ότι θα είναι τα αποτελέσματα των Ελληνικών Τραπεζών  

για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με την προσοχή των αναλυτών να στρέφεται στις ζημιές 

από τις θέσεις στα Ελληνικά ομόλογα.  

          Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος τηρεί “underweight” θέσεις στον Ελληνικό κλάδο, καθώς 

αδυνατεί να εντοπίσει τις πηγές μελλοντικής ανάπτυξης των Τραπεζών. Πέραν της μεγάλης 

έκθεσης στα Κρατικά ομόλογα, εστίες ανησυχίας αποτελούν επίσης η κεφαλαιακή τους 

επάρκεια, η εξάρτησή τους από τη ρευστότητα της ΕΚΤ και η επιδεινούμενη ποιότητα 

κεφαλαίων.  

         Παρότι οι περισσότερες Τράπεζες έχουν αρχίσει να παίρνουν μέτρα για την κεφαλαιακή 

τους ενίσχυση, θα πρέπει να κάνουν και άλλα βήματα, αναφέρει ο οίκος, (www.euro2day.gr, 

2011). 

         Η Εθνική, η οποία περίπου 13,5 μήνες νωρίτερα είχε σηκώσει πάνω από 2 δισ. ευρώ 

από την αγορά, με την τιμή της μετοχής πάνω από τα 5 ευρώ, χθες είδε τον τίτλο της να 

υποχωρεί 4,75%, στα 3,01 ευρώ.  

         Όπως πολύ σωστά ανέφερε παράγοντας της αγοράς, αν κάποιος προέβλεπε έναν χρόνο 

πριν, ότι η μετοχή της Εθνικής θα είχε πέσει στα 3 ευρώ, θα τον περνούσαν πιθανόν για 

τρελό.  

http://www.euro2day.gr/
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         Επίσης, η μετοχή της Alpha Bank υποχώρησε 9,09%, για να κλείσει στα 2 ευρώ, και η 

μετοχή της Eurobank υποχώρησε 5,64%, στο 1,84 ευρώ.  

Οι μόνες μετοχές που κέρδισαν έδαφος αυτό το διάστημα, είναι αυτές του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ 

και της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν, (www.euro2day.gr, 2011). 

H Ελλάδα είναι πιθανό να μην πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους της για το 2011 

και θα πρέπει να αναμένει δύσκολες διαπραγματεύσεις με την τρόικα την ερχόμενη εβδομάδα, 

δήλωσε στο Reuters πηγή κοντά στην τρόικα. 

«Υπάρχει κίνδυνος αναφορικά με τους στόχους, με τους Έλληνες να τον αποδίδουν στην 

μεγάλη ύφεση. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το εάν οφείλεται αποκλειστικά στην ύφεση» 

σημείωσε χαρακτηριστικά. 

«Η μη επίτευξη των στόχων θα πυροδοτήσει πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις» πρόσθεσε, 

(www.naftemporiki.gr, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euro2day.gr/
http://www.naftemporiki.gr/


57 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύσαμε την έννοια και τα χαρακτηριστικά του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος, κάναμε μια ιστορική αναδρομή του τραπεζικού 

συστήματος και επεξηγήθηκε ο ρόλος και η λειτουργία των τραπεζών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέραμε την έννοια του τραπεζικού τομέα, τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν, τις πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και τα 

αποτελέσματα της ανακεφαλαιοποίησης στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύσαμε την έννοια και τα χαρακτηριστικά της κερδοφορίας 

των τραπεζών, αναφέραμε τους σημαντικότερους δείκτες μέτρησης της κερδοφορίας  και 

αναφέραμε τους κινδύνους που απασχολούν συνεχώς τις τράπεζες. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύουμε τις ημερήσιες αποδόσεις, 

τη διαχρονική διακύμανση, τη μέση απόδοση και τη διακύμανση της τιμής των μετοχών των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζών από 26/9/2000 ως 29/9/2016.  

Με την εισαγωγή της Ελλάδος στο Ευρώ, έως και το 2008, δεν παρατηρούνται 

ιδιαίτερες διακυμάνσεις στις τραπεζικές μετοχές.  

Ωστόσο, παρατηρούμε, ότι παρά την επισήμανση της Τράπεζας της Ελλάδος το 2009 

για αναδιοργάνωση των τραπεζών για αποφυγή επιπτώσεων, λόγω της έκρηξης της κρίσης 

στην Αμερική με την κήρυξη πτώχευσης της Lehman Brothers, το πλήθος των ελληνικών 

τραπεζών, δεν προχώρησε σε κάποια μέτρηση και ανασυγκρότηση δυνάμεων, με αποτέλεσμα 

να μειωθεί κατά πολύ η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Το 2010, με την συνειδητοποίηση των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών της 

επικινδυνότητας της συνεχούς και μαζικής μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό, ακόμα και 

στην Κύπρο, που και εκεί, στη συνέχεια, κατέρρευσε το τραπεζικό σύστημα, της έλλειψης 

ρευστότητας, της μείωσης χρηματοδότησης, της υποβάθμισης της πιστοληπτικής τους 

ικανότητας, λόγω της απόρριψης των ελληνικών ομολόγων ως εγγυήσεις από την αγορά, 

ξεκίνησαν την απομόχλευση, μέσω των ρυθμίσεων των δανείων, ώστε να μειωθεί όσο το 

δυνατό το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων NPL (Non Performing Loan).  

Βλέπουμε ότι, με τις επιρροές από τα πολιτικά δρώμενα εντός (πλήθος εκλογών, 

επαναλαμβανόμενη τροποποίηση νόμων εις βάρος των καταθετών, των οφειλετών αλλά  και 

των τραπεζών) και εκτός της χώρας ( επιβάρυνση εισοδήματος με δυσβάστακτους φόρους-

περικοπές), ιδιαίτερα από το 2011 και μετά, με την άμεση προσφυγή της χώρας στο Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, χωρίς πριν να γίνει μία αναδιάρθρωση του δημόσιου αλλά και  του 
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ιδιωτικού τομέα, παράλληλα με αυτή των τραπεζών, επικράτησε το συναίσθημα της πλήρους 

αβεβαιότητας τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες, με έντονη την αύξηση 

των προβλέψεων για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου.  

Όλα αυτά οδήγησαν στην υποχώρηση της κερδοφορίας των τραπεζών. 

Παρόλα αυτά, με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα, ιδιαίτερα με 

την αναδιάρθρωση των 4 συστημικών τραπεζών, βλέπουμε να περιορίζεται ο τεράστιος 

αριθμός επισφαλών δανείων και να επιστρέφουν αυτές δυναμικά στις αγορές, μέσω της ρητής 

εποπτείας αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος και του ΔΝΤ.  

Διαπιστώσαμε επίσης, ότι παρά την υποχώρηση των τιμών των μετοχών των τραπεζών, 

που οδήγησε σε πτώση της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των εισηγμένων ελληνικών 

τραπεζών, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας, μέσω της 

ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αλλά και μέσω της μείωσης 

υποκαταστημάτων, του λειτουργικού κόστους, του ανθρώπινου δυναμικού, της αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου, του περιορισμού των λειτουργικών δραστηριοτήτων αλλά και μέσω της 

πώλησης στοιχείων του ενεργητικού, ιδίως στο εξωτερικό.  

Ας ελπίσουμε ότι, σιγά σιγά, θα ανοίξει και ο δρόμος των άμεσων χρηματοδοτήσεων, 

ιδιαίτερα των ΜΜΕ, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα τόσο των νοικοκυριών, όσο και των 

τραπεζών. 
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