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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Το τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας αποτελεί την ατμομηχανή για την ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας. Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και θεσμών αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της γενικότερης αναπτυξιακής της διαδικασίας, συμβάλλοντας θετικά και προωθώντας 

αυτή. Η διάρθρωση και λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διαφοροποιείται από 

χώρα σε χώρα, λόγω των διαφορετικών επιμέρους παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία 

του. Ωστόσο, το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάθε χρηματοπιστωτικό σύστημα ο 

πυρήνας είναι οι Τράπεζες, οι οποίες παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο προσφέροντας τους 

χρηματοδοτικούς πόρους που επιτρέπουν τη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. 

Πέραν του διαμεσολαβητικού ρόλου, οι Τράπεζες στην κύρια λειτουργία τους είναι 

παραγωγικές επιχειρήσεις που παράγουν δάνεια και υπηρεσίες καταθετικών λογαριασμών 

χρησιμοποιώντας κεφάλαια και εργατικό δυναμικό. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την χρηματοοικονομική ανάλυση των 

τεσσάρων ελληνικών  τραπεζών κατά την περίοδο 2005-2015. Η περίοδος ανάλυσης αποσκοπεί 

στην παρακολούθηση της πορείας τους τόσο πριν όσο και μετά την είσοδο της χώρας μας στην 

οικονομική κρίση. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα παρόλο που δεν ήταν η πηγή της 

δημοσιονομικής πίεσης επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση και την κρίση εμπιστοσύνης 

που δημιουργήθηκε, με ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και 

συνδυάστηκε με την ραγδαία μείωση της συνολικής ρευστότητας.  

 Επιδιωκόμενος στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων αναφορικά με την πορεία των τεσσάρων Ελληνικών τραπεζών και 

αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται κατά την διάρκεια 

της οικονομικής ύφεσης.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών άλλαξαν σημαντικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργούν οι τράπεζες. Έτσι αυτές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές 

(οικονομικές-τεχνολογικές), παράλληλα με την παραδοσιακή θέση του χρηματοοικονομικού 

διαμεσολαβητή, ανέλαβαν και τη θέση του διαχειριστή κινδύνων σε μια προσπάθεια να 

αυξήσουν τα έσοδα τους. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν καθημερινά πλήθος 

κινδύνων, πολλούς περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο είδος επιχείρησης. Αυτό είναι ένα 

πολύ δύσκολο έργο ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς 

κρίσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές η οποία επιτρέπει τις διαταραχές στο τραπεζικό 

σύστημα μιας χώρας να μεταφέρονται και στα τραπεζικά συστήματα άλλων χωρών. 

 Η πορεία του τραπεζικού κλάδου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

για την πορεία της οικονομίας μιας χώρας. Από την μία πλευρά, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα 

συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, συγκεντρώνοντας αρχικά τις 

αποταμιεύσεις της οικονομίας και τις οποίες στη συνέχεια διαθέτει στις δραστηριότητες με τις 

υψηλότερες προσδοκώμενες αποδόσεις. Από την άλλη πλευρά, ένα προβληματικό τραπεζικό 

σύστημα δημιουργεί δυσλειτουργίες στην οικονομική ανάπτυξη, αφού η μη ορθολογική χρήση 

των αποταμιευτικών πόρων οδηγεί είτε στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με χαμηλές 

αποδόσεις είτε στην έλλειψη χρηματοδότησης επενδυτικών ευκαιριών. Οι συχνότερες αιτίες 

πτώχευσης ενός τραπεζικού ιδρύματος είναι η ικανότητα διοίκησης, ποιότητα ενεργητικών 

στοιχείων, επισφαλή δάνεια, σύνθεση και ποιότητα χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. 

 Ο επιδιωκόμενος στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων για την πορεία των τεσσάρων ισχυρότερων τραπεζικών ιδρυμάτων και 

συγκεκριμένα του Ομίλου της Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha bank και της 

Eurobank κατά την περίοδο 2005-2015. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου έγινε με σκοπό 

να συγκρίνουμε την πορεία των τραπεζικών ιδρυμάτων τόσο πριν όσο και μετά την είσοδο της 

χώρας μας στην οικονομική κρίση. 

 Για την αποτελεσματική ανάλυση της πορείας των τεσσάρων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η εξέταση επιλεγμένων 

οικονομικών δεικτών.  Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία και ο ρόλος των 

τραπεζικών ιδρυμάτων σε μια οικονομία καθ7ώς και οι συμμετέχοντες στο χρηματοπιστωτικό 
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σύστημα. Στο τρίτο κεφάλαιο οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

και οι στόχοι του Ευρωσυστήματος.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορική 

εξέλιξη των τεσσάρων τραπεζικών ιδρυμάτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται περιληπτικά 

οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο έκτο 

κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές πολιτικές των τραπεζών. Στο κύριο μέρος της εργασίας 

έχουμε την χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων τραπεζών και εξετάζουμε την πορεία 

τους τόσο πριν όσο και μετά την είσοδο της χώρας μας στην οικονομική κρίση. Το τελευταίο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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2. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ 

 

2.1. Εννοιολογικός Προσδιορισμός της Τράπεζας 

 

Οι τράπεζες είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που διαμεσολαβούν ανάμεσα 

στις πλεονασματικές και ελλειμματικές μονάδες της οικονομίας, βελτιώνοντας την 

αποτελεσματικότητα του χρηματοδοτικού της συστήματος.1 

 Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας και ειδικότερα το Νόμο 2076/1992, 

οι τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύματα που, ύστερα από την άδεια λειτουργίας που λαμβάνουν 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, λειτουργούν ως επιχειρήσεις και  δραστηριοποιούνται στην 

αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση 

πιστώσεων για το λογαριασμό τους. 

 Ο ρόλος των τραπεζών είναι πολυσύνθετος και η λειτουργία τους πολύπλοκη, αλλά και 

σημαντική για τη διαχείριση χρηματικών πόρων της οικονομίας. 

 

2.2. Τράπεζες και Οικονομική Δραστηριότητα 

 

Οι τράπεζες είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρεμβάλλονται ανάμεσα 

στις πλεονασματικές και ελλειμματικές μονάδες της οικονομίας, βελτιώνοντας την 

αποτελεσματικότητα του χρηματοδοτικού της συστήματος. Όμως, πέρα από αυτό το γενικό 

ορισμό, οι τράπεζες επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες που υποβοηθούν την ανάπτυξη της 

οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα:2 

1. Οι τράπεζες, ως συστατικοί φορείς του νομισματοπιστωτικού συστήματος μιας 

οικονομίας, διαχειρίζονται χρηματικά κεφάλαια, απαιτήσεις και υποχρεώσεις και κατά 

συνέπεια επενεργούν στη ρύθμιση της ρευστότητας της οικονομίας, σύμφωνα με τους κανόνες 

που επιβάλλουν οι νομισματικές αρχές. 

2. Οι τράπεζες είναι συντελεστές δημιουργίας χρήματος, το οποίο παράγεται μέσα από τη 

δυναμική αλληλουχία των καταθέσεων που δέχονται και των δανείων και πιστώσεων που 

χορηγούν. 

                                                 
1 Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009) ‘Τραπεζική Οικονομική’ Τόμος Β, Εκδ. Γ.Μπένου σελ. 27 
2 Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009) ‘Τραπεζική Οικονομική’ Τόμος Β, Εκδ. Γ. Μπένου σελ. 35-38 
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3. Οι τράπεζες είναι φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται, ως προς την αξιοπιστία, την 

επάρκεια κεφαλαίων και τη φερεγγυότητα τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή διαρκούς 

εμπιστοσύνης προς αυτές από το καταθετικό και επενδυτικό κοινό. 

4. Οι τράπεζες είναι οργανισμοί που επιδρούν τόσο από την πλευρά της ζήτησης, όσο και 

από την πλευρά της προσφοράς, στις επί μέρους εσωτερικές και διεθνείς αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου. 

5. Οι τράπεζες, στο πλαίσιο άσκησης της διαμεσολαβητικής τους δραστηριότητας 

διακινούν χρηματικά κεφάλαια και τίτλους και διαχειρίζονται πληροφορίες, αποδόσεις και 

κινδύνους. 

6. Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις (ανώνυμες εταιρίες), οι οποίες επιδιώκουν τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους, μέσα στο πλαίσιο άσκησης μιας 

αριστοποιητικής πολιτικής, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ταυτόχρονα η αποτροπή ή η 

αντιστάθμιση των κινδύνων που συνεπάγεται η άσκηση της δραστηριότητας τους. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατυπώσεις περί της λειτουργίας των τραπεζών γίνεται κατανοητός 

ο πολυσύνθετος ρόλος που επιτελούν αυτές στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και 

στη διαμόρφωση μακροοικονομικών και  μικροοικονομικών επιδόσεων.  

 

2.3. Χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

 

Ο απώτερος σκοπός κάθε οικονομίας είναι η οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική και 

κοινωνική ευημερία. Βάση για την οργάνωση της οικονομίας και ταυτόχρονα αφετηρία για την 

οικονομική ανάπτυξη αποτελούν οι δύο κύριοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ο δημόσιος 

και ο ιδιωτικός τομέας. Το μέγεθος και η συνεισφορά καθενός από τους δύο τομείς 

προσδιορίζεται διαχρονικά από τις κρατούσες ιδεολογικοπολιτικές τάσεις και επιλογές. Στο 

σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον κυρίαρχη επιλογή αποτελεί ο περιορισμός του 

δημόσιου και η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.3 

 Ο δημόσιος τομέας εκφράζεται από το κράτος (δημόσιο) και από τις δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς.4 Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τα νοικοκυριά (ιδιώτες) και 

τις επιχειρήσεις. Επομένως οι οικονομικές μονάδες σε κάθε οικονομία κατατάσσονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες. Στις οικονομικές μονάδες του δημοσίου τομέα, που εκφράζονται από το 

                                                 
3 Αγγελόπουλος Χρ. Παναγιώτης (2013) ‘Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα’ ,Εκδ. Αθ.Σταμούλης σελ 

41-43 
4 Μελάς Κ. (2009) ‘Εισαγωγή στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοικητική’,Εκδ. Αθήνα σελ 411-416 
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κράτος και τις δημόσιες επιχειρήσεις, και στις οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα, που 

εκφράζονται από τα νοικοκυριά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι οικονομικές αυτές μονάδες 

στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους εμφανίζουν 

θετικό υπόλοιπο (πλεόνασμα),  αρνητικό υπόλοιπο (έλλειμα) ή μηδενικό υπόλοιπο 

(ισοσκελισμένες ροές). 

 Οι οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πλεόνασμα, και κατά συνέπεια διαθέσιμα 

αποταμιευτικά κεφάλαια, έχουν συμφέρον να μην κρατήσουν τα κεφάλαια που τους 

περισσεύουν αδρανή, αλλά αντίθετα να τα μεταβιβάσουν, έναντι κάποιας αμοιβής ή απόδοσης, 

στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες ή σε άλλες οικονομικές μονάδες με πλεονασματική ή 

ισοσκελισμένη θέση, εφόσον οι προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές εισφορές αυτών για τη 

νέα οικονομική περίοδο υστερούν των  αναμενόμενων εκροών τους. 

 Η επικοινωνία μεταξύ των οικονομικών μονάδων δεν είναι εύκολη. Επιπλέον, ακόμα 

και αν η επικοινωνία καταστεί δυνατή, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συμπίπτει το ύψος 

των αποταμιεύσεων μιας συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας με το ύψος των κεφαλαίων που 

καλύπτουν τις ανάγκες κάποιας άλλης οικονομικής μονάδας ή δεν συμπίπτει το χρονικό 

διάστημα που οι οικονομικές μονάδες επιθυμούν να διαρκέσει η συναλλαγή. Ένα πρόσθετο 

σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές μονάδες είναι η εξασφάλιση του καλού 

τέλους της συναλλαγής που πραγματοποιούν, αφού αυτό εξαρτάται από την τήρηση των όρων 

που οι ίδιοι θέτουν. Επομένως, ακόμα και αν υπάρξει επικοινωνία και συμφωνηθεί η 

συναλλαγή, δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διοχέτευση των κεφαλαίων στην οικονομία. 

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η πλημμελής χρηματοδότηση της οικονομικής 

δραστηριότητας και ο περιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνικής 

ευημερίας. 

 Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει το χρηματοπιστωτικό ή χρηματοοικονομικό σύστημα 

(financial system), ρόλος του οποίου είναι η συγκέντρωση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της 

οικονομίας και η αποτελεσματική διοχέτευση τους σε όσες οικονομικές μονάδες χρειάζονται 

αυτά τα κεφάλαια για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς λόγους. 

 Η αποτελεσματική κατανομή των κεφαλαίων αυτών πραγματοποιείται με τα 

χρηματοπιστωτικά ή χρηματοοικονομικά μέσα ή προϊόντα (financial instruments), τα οποία 

έχουν δημιουργηθεί και ανάλογα με τις εξελίξεις, δημιουργούνται διαρκώς στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι : 

❖ Ομολογίες (Bonds) 

❖ ΄Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Treasury Bills) 

❖ Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificates of Deposit) 
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❖ Εμπορικά ή Βιομηχανικά Ομόλογα (Commercial Papers) 

❖ Ομολογίες επιχειρήσεων (Corporate Bonds) 

❖ Προϊόντα Εξασφάλισης Κεφαλαίου (Capital Guarantee Products) 

❖ Στεγαστικά Δάνεια (Mortgages)  

 

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οποίες αναπτύσσονται και εξελίσσονται συνεχώς, ανάλογα με 

την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών προϊόντων (μέσων) που τίθενται 

προς μεταφορά ή προς διαπραγμάτευση σ ’αυτές. Παράλληλα η ανάπτυξη των αγορών οδηγεί 

βελτίωση των χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών προϊόντων αλλά και στη δημιουργία 

νέων προϊόντων. Παραδείγματα χρηματοπιστωτικών αγορών αποτελούν 5: 

❖ Πρωτογενής Αγορά (Primary Market) 

❖ Δευτερογενής Αγορά (Secondary Market) 

❖ Χρηματαγορά (Money Market) 

❖ Κεφαλαιαγορά (Capital Market) 

❖ Τρέχουσα Αγορά (Spot Market) 

❖ Προθεσμιακή Αγορά (Forward Market) 

❖ Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος (International Foreign Exchange Market) 

❖ Εγχώρια Αγορά Συναλλάγματος (Domestic Foreign Exchange Market) 

❖ Αγορά Δικαιωμάτων και Προθεσμιακών Συμβολαίων (Options and Futures Market) 

❖ Διατραπεζική Αγορά (Federal Funds) 

 

Η μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων μέσω των χρηματοοικονομικών αγορών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί καταρχάς με άμεση επικοινωνία και διαπραγμάτευση μεταξύ αποταμιευτών 

και δανειζόμενων. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε άμεση χρηματοδότηση. 

 Όμως η άμεση επικοινωνία αποταμιευτών και δανειζόμενων δεν είναι εύκολη, αφού 

συνήθως τα δύο μέρη δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τις κατάλληλες πληροφορίες 

και τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να καταλήξουν σε μια αποτελεσματική προσέγγιση. Ή ακόμα 

και αν επιτύχουν την προσέγγιση δεν είναι σίγουρο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία, αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις τόσο οι ποσοτικές όσο και οι χρονικές τους ανάγκες διαφέρουν. 

Επιπροσθέτως και πιθανή συμφωνία να υπάρξει δεν διασφαλίζεται το καλό τέλος της 

συναλλαγής, αφού οι φερεγγυότητα των αντισυμβαλλόμενων δεν είναι εξασφαλισμένη. Τα 

                                                 
5  http://www.1forex.gr/xrima-agores 
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προβλήματα αυτά αποτέλεσαν τη βασική αιτία εμφάνισης και ανάπτυξης των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αποτελούν το βασικό μοχλό λειτουργίας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρεμβαίνουν μεταξύ των οικονομικών μονάδων 

που αποταμιεύουν (πλεονασματικών οικονομικών μονάδων) και των οικονομικών μονάδων 

που χρειάζονται κεφάλαια (δανειζόμενων), είτε πρόκειται για ελλειμματικές είτε για 

πλεονασματικές οικονομικές μονάδες, και αφού συγκεντρώσουν τα κεφάλαια των πρώτων και 

τα διαμορφώσουν κατάλληλα, τα διοχετεύουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα στις δεύτερες. 

Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε έμμεση χρηματοδότηση. Ενδεικτικά κάποιοι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι 6: 

❖ Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες) 

❖ Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) 

❖ Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) 

❖ Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing Companies) 

❖ Εταιρείες Πρακτόρευσης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring Companies) 

❖ Εταιρείες Forfeiting 

❖ Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Companies) 

❖ Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) 

❖ Συνεταιριστικές Τράπεζες 

❖ Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

❖ Πιστωτικές Ενώσεις 

❖ Τράπεζες Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Mutual Savings Banks) 

❖ Ενώσεις Αποταμιεύσεων και Δανείων (Saving and Loan Associations) 

 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται τόσο στις πρωτογενείς αγορές (primary 

markets), δηλαδή στις αγορές που εμφανίζονται για πρώτη φορά τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα, όσο και στις δευτερογενείς αγορές (secondary markets), δηλαδή στις αγορές που 

διαπραγματεύονται υφιστάμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και η συνεισφορά μίας πρωτογενούς αγοράς7 που λειτουργεί 

ορθολογικά και αποτελεσματικά για την οικονομία μίας χώρας είναι ότι: 

• αυξάνει τον συνολικό πλούτο και βιοτικό επίπεδο μίας κοινωνίας 

                                                 
6 Αγγελόπουλος Χρ. Παναγιώτης (2013) ‘Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα’ ,Εκδ. Αθ.Σταμούλης σελ 

42-46 
7 http://www.eurocapital.gr/index.php/permalink/27139.html 

http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesmatiki-agora.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesmatiki-agora.html
http://www.euretirio.com/2010/11/apotelesmatikotita.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ethnikos-ploutos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/biotiko-epipedo.html
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• αυξάνει την καταναλωτική και επενδυτική ευελιξία 

• βοηθά στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου επιτρέποντας στους πολίτες μίας κοινωνίας 

να καταναλώνουν περισσότερα προϊόντα στο παρόν από ότι τους επιτρέπουν τα 

εισοδήματα τους (δανεισμός) 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και η συνεισφορά μίας δευτερογενούς αγοράς8 που λειτουργεί 

αποτελεσματικά για την οικονομία μίας χώρας είναι ότι: 

• λόγω των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούν, οδηγούν σε μείωση του κόστους 

συναλλαγών 

• επιτρέπουν στους επενδυτές να διακρατούν μεγάλο αριθμό αξιογράφων, με αποτέλεσμα 

να διαφοροποιούν τον επενδυτικό τους κίνδυνο και να έχουν μεγάλη δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικών συνδυασμών επενδυτικού κινδύνου και απόδοσης 

• βοηθούν στην ανακάλυψη των σωστών και ορθολογικών τιμών για τα διάφορα 

χρεόγραφα (price discovery), αφού στα χρηματιστήρια γίνεται συνεχής 

διαπραγμάτευση των αξιόγραφων και χρεογράφων από ενημερωμένους και 

ορθολογικούς επενδυτές που προσφέρουν μία συνεχής εκτίμηση για την αξία των 

προϊόντων αυτών 

 

2.4. Οι συμμετέχοντες στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

 

Επεκτείνοντας την κατηγοριοποίηση των οικονομικών μονάδων, δημοσίου και ιδιωτών, βάσει 

του τρόπου και του στόχου της συμμετοχής τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μπορούμε 

να διακρίνουμε τους χρήστες των χρηματοπιστωτικών μέσων για άντληση ή τοποθέτηση 

κεφαλαίων, στις ακόλουθες κατηγορίες9 : 

❖ Ιδιώτες Επενδυτές  

❖ Επιχειρήσεις : Εθνικές και Πολυεθνικές 

❖ Θεσμικοί Επενδυτές 

❖ Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

❖ Κεντρικές Τράπεζες 

                                                 
8 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2005) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ 51-52 
9Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009) ‘Τραπεζική Οικονομική’ Τόμος Α, Εκδ. Γ. Μπένου σελ. 41-44 

http://www.euretirio.com/2010/06/katanalosi.html
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/06/diathesimo-eisodima.html
http://www.euretirio.com/2010/11/apotelesmatikotita.html
http://www.euretirio.com/2010/06/kostos-synallagis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/kostos-synallagis.html
http://www.euretirio.com/2010/07/pistotikos-kindynos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/timi-agoras-agoraia-timi.html
https://www.euretirio.com/xrimatistirio-stock-exchange/
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesmatiki-agora.html
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
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2.4.1. Ιδιώτες Επενδυτές 

 

Οι ιδιώτες συμμετέχουν κυρίως για κερδοσκοπικούς λόγους και για τη δημιουργία των 

κατάλληλων επενδύσεων που θα τους προφυλάξουν από μελλοντικούς οικονομικούς και 

συναλλαγματικούς κινδύνους (hedging). 10 Οι επενδυτικές επιλογές των ιδιωτών σχετίζονται 

με θέματα όπως ο επενδυτικός ορίζοντας, η επιλογή του σωστού χρόνου (timing) της 

τοποθέτησης, η διασπορά και η αναδιάρθρωση των τοποθετήσεων, η ενημέρωση, ο δανεισμός 

ή η χρήση ιδίων κεφαλαίων για την επένδυση, η τοποθέτηση σε τρέχουσες ή προθεσμιακές 

αγορές, το άνοιγμα θετικής (long) ή αρνητικής (short) θέσης. 

 

2.4.2. Επιχειρήσεις : Εθνικές και Πολυεθνικές 

 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχουν για να εξασφαλίσουν ρευστότητα με δανεισμό 

κεφαλαίων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και το μικρότερο δυνατό κόστος ή με άντληση 

κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό με έκδοση και πώληση νέων ή υφιστάμενων μετοχών. 

Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν στην αγορά το ταμειακό τους πλεόνασμα. 

 

2.4.3. Θεσμικοί Επενδυτές  

 

Οι θεσμικοί επενδυτές είναι εξειδικευμένοι οργανισμοί με βασικό αντικείμενο εργασιών και 

σημαντική δραστηριότητα, πέρα των άλλων, τη διαχείριση μεγάλου ύψους κεφαλαίων, είτε για 

ίδιο λογαριασμό (ίδια κεφάλαια), ή κεφάλαια για λογαριασμό τρίτων (ξένα κεφάλαια). Η 

διαχείριση των κεφαλαίων στηρίζεται στην κατάλληλη οργάνωση του οργανισμού και 

πραγματοποιείται από εξειδικευμένα στελέχη με επιστημονική γνώση των προϊόντων, των 

αγορών, των κινδύνων, της αντιστάθμισης. Παράλληλα η διαχείριση διέπεται από 

συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες δεοντολογίας. Οι θεσμικοί επενδυτές 

τοποθετούνται τόσο σε προϊόντα της χρηματαγοράς όσο και σε προϊόντα της κεφαλαιαγοράς 

και ταυτόχρονα σε προϊόντα με μεγάλη μόχλευση και σημαντικά υψηλό κίνδυνο όπως είναι τα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των τοποθετήσεων 

                                                 
10 Αγγελόπουλος Χρ. Παναγιώτης (2013)‘Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα’ ,Εκδ. Αθ.Σταμούλης σελ 

46-48 
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τους αποτελούν ο κίνδυνος που επιθυμούν να αναλάβουν, σύμφωνα και με τις εξουσιοδοτήσεις 

των αρμόδιων οργάνων του οργανισμού ή των πελατών τους, η κεφαλαιακή τους επάρκεια και 

η ανάπτυξη προϊόντων αντιστάθμισης. 

 Στη χώρα μας οι θεσμικοί επενδυτές έχουν ορισθεί με απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων κεφαλαίων 

(Α.Ε.Δ.Α.Κ.), οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.), οι Ανώνυμες 

Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) που μπορούν να διαχειριστούν 

κεφάλαια, τα Πιστωτικά Ιδρύματα, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες με συγκεκριμένο ύψος 

ενεργητικού και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

 

2.4.4. Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 11συμμετέχουν ο καθένας με το δικό του τρόπο στις αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου με βάση τις ανάγκες άντλησης κεφαλαίων και αξιοποίησης κατά τον 

καλύτερο τρόπο των διαθέσιμων τους για μεγιστοποίηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου 

τους. Σημειώνεται ότι πολλοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί περιλαμβάνονται στους 

θεσμικούς επενδυτές. 

 Μια γενική αρχή που μπορεί να διατυπώσει κάποιος είναι ότι οι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί επιδιώκουν να μη διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό τη χρονική διάρκεια των 

στοιχείων τοποθέτησης και των στοιχείων άντλησης κεφαλαίων, τουλάχιστον στις περιπτώσεις 

που η ρευστότητα των τίτλων είναι χαμηλή και η μεταβλητότητα της τιμής και της απόδοσής 

τους υψηλή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις αγορές του οι κυριότεροι των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών, δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό που χαρακτηρίζει τη συμμετοχή των 

πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η μεγάλη ποικιλία και το πλήθος των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους. 

 Η ποικιλία αυτή δημιουργήθηκε μετά από συνεχείς διαχρονικά αλλαγές της πολιτικής 

διαχείρισης των στοιχείων άντλησης κεφαλαίων (στοιχείων του παθητικού) και των στοιχείων 

τοποθέτησης κεφαλαίων (στοιχείων του ενεργητικού) των πιστωτικών ιδρυμάτων στην 

προσπάθεια τους για ρευστότητα αλλά και για κερδοφορία μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον. 

                                                 
11 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2005) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ 58-60 
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2.4.5. Κεντρικές Τράπεζες 

 

Οι κεντρικές τράπεζες12 συμμετέχουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου κατά την άσκηση 

της νομισματικής πολιτικής με τη χρήση των διαθέσιμων ή αποτελεσματικότερων κάθε φορά 

μέσων της νομισματικής πολιτικής, καθώς και κατά την άσκηση της συναλλαγματικής και 

πιστωτικής πολιτικής. Τα μέσα νομισματικής πολιτικής (ποσοστό των υποχρεωτικά 

δεσμευμένων καταθέσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κεντρική Τράπεζα, 

αναπροεξοφλητικό επιτόκιο, πολιτική της ανοιχτής αγοράς) που χρησιμοποιούν οι κεντρικές 

τράπεζες έχουν την ίδια βάση και κύριες μορφές, εξειδικευόμενα ανάλογα με το μέγεθος και 

την ανάπτυξη των αγορών, και στοχεύουν στον έλεγχο της προσφοράς του χρήματος στην 

οικονομία μέσω της μεταβολής των επιτοκίων. 

 Σε κάθε χώρα με ανεπτυγμένη οικονομία λειτουργεί μία Κεντρική Τράπεζα, κυριότερη 

αποστολή της οποίας είναι η στήριξη της οικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης με την 

άσκηση της νομισματικής, της πιστωτικής και της συναλλαγματικής πολιτικής. Η άσκηση της 

συναλλαγματικής πολιτικής στο σημερινό διεθνές περιβάλλον των κυμαινόμενων ισοτιμιών. 

Όπου οι τιμές των νομισμάτων διαμορφώνονται ελεύθερα βάσει των κανόνων της προσφοράς 

και της ζήτησης, συντελείται με απευθείας παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας στις αγορές 

συναλλάγματος ή με τη χρήση των επιτοκίων. Δεν αποκλείεται πάντως σε ακραίες περιπτώσεις, 

η διοικητικά αποφασισμένη υποτίμηση του νομίσματος μιας χώρας από την κεντρικής της 

τράπεζα. Η άσκηση της πιστωτικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες πραγματοποιείται 

παράλληλα με τον έλεγχο και τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και ταυτόχρονα με τη χρήση των παρεμβατικών επιτοκίων. 

 Η νομισματική πολιτική στόχο έχει τον έλεγχο της προσφοράς του χρήματος στην 

οικονομία μέσω της μεταβολής των επιτοκίων. Η αύξηση της προσφοράς του χρήματος, κάτω  

από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ η μείωση της 

προσφοράς συγκρατεί τις τιμές και τον πληθωρισμό. Οι κεντρικές τράπεζες ασκούν τη 

νομισματική πολιτική με τη χρήση των διαθέσιμων ή αποτελεσματικότερων κάθε φορά μέσων 

της νομισματικής πολιτικής.   

 

 

                                                 
12 https://oikonomica.com/2011/11/14/central_bank_money_creaation/ 

 

https://oikonomica.com/2011/11/14/central_bank_money_creaation/
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2.5. Ο ρόλος των Χρηματοπιστωτικών  Οργανισμών 

 

Με την παρέμβαση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιλύονται τα προβλήματα που 

αναδύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την εφαρμογή της άμεσης χρηματοδότησης 

και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με την ποσοτική και χρονική διαφοροποίηση των 

προσφερόμενων και των ζητούμενων κεφαλαίων. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

13επεξεργάζονται τα προσφερόμενα ή πλεονάζοντα κεφάλαια, τόσο κατά τη διαδικασία της 

άντλησης όσο και κατά τη διαδικασία της πώλησης, μεταμορφώνοντάς τα σε εύχρηστα και 

ελκυστικά για τους δανειστές και τους δανειζόμενους, χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Παράλληλα με την παρέμβασή τους περιορίζουν τους κινδύνους της ροής ή μεταφοράς των 

κεφαλαίων, ιδιαίτερα τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 Στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στρέφονται κυρίως οι κάτοχοι κεφαλαίων ή 

οι επενδυτές που δεν επιθυμούν να αναλάβουν τους αυξημένους κινδύνους των άμεσων 

τοποθετήσεων στις αγορές (πρωτογενείς ή δευτερογενείς) χρηματοπιστωτικών μέσων, 

μετοχών, ομολόγων ή άλλων σχετικών προϊόντων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη 

μεταβλητότητα των τιμών και των εισοδημάτων των αγορών αυτών και παράλληλα από την 

πιθανή δυσκολία μεταπώλησης των εν λόγω προϊόντων.  Στους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς 14απευθύνονται επίσης οι κάτοχοι κεφαλαίων που δεν διαθέτουν την εμπειρία και 

τις γνώσεις που θα τους επέτρεπαν εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές 

αγορές. Μπορούν, για παράδειγμα, πολύ εύκολα να ανοίξουν ένα καταθετικό λογαριασμό σε 

μία τράπεζα ή να τοποθετήσουν το ίδιο εύκολα τα κεφάλαιά τους σε μερίδια ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου, το οποίο διαχειρίζεται μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να διαμορφώσουν μόνοι τους ένα σύνθετο 

χρηματοοικονομικό προϊόν, όπως για παράδειγμα ένα προϊόν που θα εξασφαλίζει το κεφάλαιο 

που επενδύουν, κάτι που πολύ εύκολα κάνει ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός. 

 Επίσης εκείνη που έχουν ανάγκη κεφαλαίων, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, αντί να στραφούν 

στους κατόχους κεφαλαίων, απευθύνονται στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να 

αντλήσουν από αυτούς τα κεφάλαια που χρειάζονται, αφού η διαδικασία άντλησης είναι απλή 

και τα κεφάλαια προσφέρονται σε μορφή που καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες τους. 

                                                 
13 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2005) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ 47-48 
14 Αγγελόπουλος Χρ. Παναγιώτης (2013)‘Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα’ ,Εκδ. Αθ.Σταμούλης σελ 

117-120 
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Αποφεύγουν έτσι την πολύπλοκη διαδικασία και τους κινδύνους της απευθείας 

χρηματοδότησης από τους κατόχους κεφαλαίων. 

 Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 15 λόγω του μεγέθους και της εξειδίκευσης τους 

είναι σε θέση να διαμορφώνουν χρηματοοικονομικά προϊόντα άντλησης και τοποθέτησης 

κεφαλαίων ή χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών προϊόντων τέτοια που αφενός περιορίζουν 

τον πιστωτικό και τους λοιπούς κινδύνους και αφετέρου αυξάνουν την απόδοση των 

επενδύσεων. Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των κινδύνων επιβάλλονται και από τις εποπτικές 

αρχές που θέτουν συγκεκριμένους κανόνες τόσο για την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών όσο και για το ύψος των κινδύνων, ανάλογα με τα ίδια κεφάλαια και τα στοιχεία 

του ενεργητικού τους, δηλαδή με τις επενδύσεις που μπορούν να αναλάβουν κάθε χρονική 

στιγμή. Με τη μέτρηση  του πιστωτικού και των λοιπών κινδύνων, και ταυτοχρόνως με τους 

τιθέμενους κανόνες ελέγχου παρακολούθησης  και ελέγχου αυτών, περιορίζεται ή μηδενίζεται 

ο κίνδυνος για τους επενδυτές και τους τελικούς χρήστες των κεφαλαίων. 

 Οι δυνατότητες αυτές των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε συνδυασμό με τον 

αυξανόμενο, στα πλαίσια των σημερινών παγκοσμιοποιημένων αγορών, ανταγωνισμό 

μειώνουν το κόστος χρήσεων των κεφαλαίων με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην 

οικονομική ανάπτυξη. Η αναγκαιότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την 

οικονομική ανάπτυξη δεν σταματά εδώ, αφού ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της πολιτικής 

προσφοράς χρήματος σε μια οικονομία είναι καθοριστικός. Η μορφή των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε μια οικονομία σχετίζεται με το θεσμικό πλαίσιο, το 

βαθμό απελευθέρωσης των αγορών και το βαθμό ανάπτυξης της οικονομίας.   

 

 

2.6. Η Διοίκηση της Τράπεζας 

 

Η διοίκηση της τράπεζας όπως και κάθε άλλης επιχείρησης έχει ως πρωταρχικό στόχο τη 

μεγιστοποίηση των καθαρών κερδών. Η επίτευξη αυτού του στόχου όμως θα πρέπει να 

συμβαδίζει με την επίτευξη και ενός άλλου στόχου, την ανάληψη κινδύνων μέχρι ενός από πριν 

προσδιορισμένου  και αποδεκτού επιπέδου. Αν και αυτός ο δεύτερος στόχος επιδιώκεται και 

από οποιαδήποτε άλλης μορφής επιχείρηση, στην περίπτωση των τραπεζών έχει ιδιαίτερη 

σημασία για δύο λόγους : Ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι ο 

                                                 
15 Ζοπουνίδης Κ. (2009) ‘Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικού Μάνατζμεντ’,Εκδ. Κλειδάριθμος σελ 59-60 
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γενικός επιχειρηματικός κίνδυνος, που συνδέεται με την ανάληψη οποιασδήποτε γενικά 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 

Οι τράπεζες από την άλλη πλευρά, λόγω της ιδιομορφίας την επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας, της εμπλοκής τους δηλαδή στην αγοραπωλησία χρηματοοικονομικών μέσων, 

αναλαμβάνουν σε πολύ μεγάλη έκταση μιας διαφορετικής κατηγορίας κινδύνους, τους 

χρηματοοικονομικούς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν16 πολύ 

μεγαλύτερο συνολικά κίνδυνο σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, λόγω του πολύ 

μεγαλύτερου βαθμού χρηματοοικονομικής μόχλευσης τον οποίο έχουν. Για τους δύο 

παραπάνω λόγους η διαχείριση κινδύνων αποτελεί σημαντικό τμήμα της διοίκησης τους. Η 

διαχείριση των κινδύνων, όπως και η διαχείριση της αποδοτικότητας των τραπεζών γίνεται με 

τρεις διαφορετικούς τρόπους : 

 

❖  Με τη διαχείριση του ενεργητικού 

❖ Με τη διαχείριση του παθητικού 

❖ Με τη διαχείριση των κεφαλαίων της τράπεζας 

Το σύνολο της παραπάνω διαδικασίας έχει ονομαστεί διαχείριση ενεργητικού/παθητικού. 

 Η αντιμετώπιση των παραδοσιακών κινδύνων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης 

γινόταν από τις τράπεζες είτε με τη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού είτε με τη 

διαχείριση των στοιχείων του παθητικού τους.  

  

                                                 
16 Γκόρτσος Χ., Αλεξάκης Π. (2006) ‘Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές’,Εκδ. Ελληνική Ένωση Τραπεζών σελ 

33-35 
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3. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

(ΕΣΚΤ) 

 

Σύμφωνα με τα Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,17 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

τραπεζών ανατίθεται η άσκηση λειτουργιών κεντρικής τράπεζας για το ευρώ. Το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών όμως δεν αποτελεί νομική οντότητα και ως εκ τούτου δεν 

δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές 

κεντρικές τράπεζες, δύναται να αποφασίζουν και να ενεργούν στα πλαίσια πάντα των στόχων 

του ΕΣΚΤ, των κανόνων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

αποφάσεων των διοικητικών οργάνων της ΕΚΤ. Κατά συνέπεια, το ΕΣΚΤ αποτελεί το θεσμικό 

πλαίσιο που εγκαθιστά ένα οργανικό σύνδεσμο μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

εθνικών τραπεζών και που εξασφαλίζει ένα συγκεντρωτικό σύστημα λήψεως αποφάσεων και 

συμμετοχής όλων των μελών στην προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν 

υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό νόμισμα απαρτίζουν το Ευρωσύστημα. 

 

3.1. Οι Στόχοι του Ευρωσυστήματος 

 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήματος 18που εκφράζεται μέσα από τις αποφάσεις των 

οργάνων του συστήματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Πολλές οικονομικές 

μελέτες έχουν καταλήξει στην παραδοχή ότι η νομισματική πολιτική συνεισφέρει στην 

βελτίωση της οικονομικής ευημερίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνο 

όταν επιτυγχάνει να εξασφαλίζει μακροχρόνια σταθερότητα των τιμών. Ακόμα, η νομισματική 

πολιτική μπορεί να επηρεάσει μόνο το επίπεδο των τιμών της οικονομίας. Κατά συνέπεια, η 

σταθερότητα των τιμών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοναδικό εφικτό στόχο για μια ενιαία 

νομισματική πολιτική μακροπρόθεσμα. Τούτο, δεδομένου ότι η νομισματική πολιτική δεν 

μπορεί να επιδράσει σημαντικά επί των πραγματικών οικονομικών παραγόντων για αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

                                                 
17 Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009) ‘Τραπεζική Οικονομική’ Τόμος Β, Εκδ. Γ. Μπένου σελ.221-226 
18 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/mission.aspx 
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 Εκπληρώνοντας το ρόλο της προς την επίτευξη του στόχου διατήρησης της οικονομικής 

σταθερότητας, η ΕΚΤ θεωρήθηκε ότι στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές της 

Κοινότητας. Συμβάλλοντας στη δημιουργία και διατήρηση ενός σταθερού οικονομικού 

περιβάλλοντος, θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να προωθήσει παράλληλα τους στόχους της 

βιώσιμης και μη-πληθωριστικής ανάπτυξης, καθώς και το στόχο της επίτευξης υψηλού 

επιπέδου απασχόλησης. Η νομισματική πολιτική αδυνατεί να επηρεάσει μακροχρόνια τα 

πραγματικά μεγέθη της οικονομίας, τα οποία εξαρτώνται περισσότερο από τις διαρθρωτικές 

της δημοσιονομικές πολιτικές που επιδρούν καταλυτικά επί του πραγματικού εισοδήματος. 

Δεδομένου όμως ότι η νομισματική πολιτική δύναται να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα την 

οικονομική δραστηριότητα, η ΕΚΤ δεσμεύτηκε ότι θα πρέπει να αποφεύγει την πρόκληση 

υπερβολικών διακυμάνσεων στα επίπεδα του προϊόντος και της απασχόλησης, στο βαθμό 

βέβαια που δεν υποσκάπτει τον πρωταρχικό της στόχο.  

 Επίσης, υιοθετήθηκε ότι η στήριξη των γενικών οικονομικών πολιτικών της Κοινότητας 

δεν απαιτεί από την ΕΚΤ να εναρμονίζει εκ των προτέρων τις πολιτικές της με εκείνες της 

Κοινότητας. Το Ευρωσύστημα δεσμεύτηκε να ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής 

αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό. Το Ευρωσύστημα συμμορφώνεται με την αρχή αυτή με 

διάφορους τρόπους. Προωθώντας τον κυρίαρχο στόχο της σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ 

θεωρείται ότι συνεισφέρει στην απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανισμού των τιμών, που 

αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη καλή λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, ευνοώντας 

παράλληλα την πιο αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Επίσης, τα μέσα νομισματικής 

πολιτικής που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ βασίζονται στο μηχανισμό της αγοράς, δίνοντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος. 

 

 

3.2. Τα Καθήκοντα του Ευρωσυστήματος 

 

Το Ευρωσύστημα, που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, έχει τέσσερα κύρια 

καθήκοντα19 : 

• Να σχεδιάσει και να υλοποιεί τη νομισματική πολιτική που εγκρίνει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ, π.χ. τις αποφάσεις για τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και τις 

                                                 
19 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/mission_eurosys.el.html 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/mission_eurosys.el.html
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αποφάσεις που αφορούν νομισματικούς στόχους και την προσφορά χρήματος. Η 

δυνατότητα του Ευρωσυστήματος να σχεδιάζει και να υλοποιεί την νομισματική  

πολιτική εξασφαλίζεται μέσα από τον πλήρη έλεγχο που διατηρεί επί της νομισματικής 

βάσης. Δεδομένης της εξάρτησης του τραπεζικού συστήματος από τη νομισματική 

βάση, το Ευρωσύστημα είναι σε θέση να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα επιτόκια και 

τις συνθήκες αγοράς χρήματος. 

• Να διενεργεί πράξεις συναλλάγματος. Η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος αποτελεί 

μια κύρια λειτουργία για την υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Με την ανάθεση 

μιας τέτοιας λειτουργίας στο Ευρωσύστημα επιτυγχάνεται όχι μόνο η πλήρης 

εκμετάλλευση της λειτουργικής δυναμικότητας των κεντρικών τραπεζών, αλλά 

διασφαλίζεται παράλληλα ότι οι πράξεις συναλλάγματος παραμένουν συνεπείς με τους 

στόχους της νομισματικής πολιτικής. Επειδή οι πράξεις συναλλάγματος επηρεάζουν τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις συνθήκες εγχώριας ρευστότητας, που αποτελούν 

σημαντικές παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής, θα πρέπει να εναρμονίζονται με 

το γενικότερο πλαίσιο που διέπει τη πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών της 

Ευρωζώνης. 

• Να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα των χωρών της 

ζώνης του ευρώ. Είναι προφανές ότι η λειτουργία αυτή είναι συμπληρωματική της 

προηγούμενης. 

• Να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Αναθέτοντας στο 

Ευρωσύστημα το καθήκον διατήρησης της σταθερότητας και αποτελεσματικότητας 

των συστημάτων πληρωμών αναγνωρίζεται ο θεμελιώδης ρόλος τους, τόσο για την 

υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής όσο και για τη λειτουργία της οικονομίας εν 

γένει.   

  

3.3. Ο Ρόλος της ΕΚΤ στο Πλαίσιο του Ευρωσυστήματος 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, η ΕΚΤ20 

διασφαλίζει την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος με τη λήψη ενεργειών, είτε 

από την ίδια είτε από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. 

Στα πλαίσια του καταστατικού ρόλου της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα : 

                                                 
20 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2005) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ 347-350 
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• Αποτελεί το κέντρο λήψεως αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών και του Ευρωσυστήματος. 

• Διασφαλίζει τη συνεπή υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 

Για την επίτευξη της ομοιογένειας κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής και 

τη διατήρηση της συνοχής του συστήματος, η ΕΚΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 

και οδηγίες για την αποκεντρωμένη εκτέλεση των λειτουργιών του Ευρωσυστήματος. 

Ακόμα η ΕΚΤ στηρίζει τη λειτουργία των Επιτροπών του ΕΣΚΤ και αποτελεί το κέντρο 

των διαφόρων λειτουργικών συστημάτων. Έτσι επιτυγχάνεται η σε πραγματικό χρόνο 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΕΚΤ και Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και 

καθίσταται εφικτός ο έλεγχος από την ΕΚΤ όλων των αποκεντρωμένων λειτουργιών 

ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες 

της.   

• Λειτουργεί ως ρυθμιστική ισχύ, έχοντας το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων. 

Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΚΤ, της επιτρέπει να εκπληρώνει τις 

αρμοδιότητές της αυτόνομα, χωρίς να βασίζεται στις εξουσίες και ενέργειες των άλλων 

θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών. Η ΕΚΤ δύναται να 

ασκήσει την ρυθμιστική της ισχύ στο βαθμό που αυτή θεωρεί αναγκαίο για την 

εκπλήρωση των στόχων του Ευρωσυστήματος. 

• Συμβουλεύει τα κοινοτικά όργανα και τις εθνικές αρχές και διατυπώνει γνώμη για κάθε 

προτεινόμενη κοινοτική πράξη ή σχέδιο νομοθετικής διάταξης που εμπίπτει στο πεδίο 

των αρμοδιοτήτων της. Οι συστάσεις και οι απόψεις της ΕΚΤ παρόλα αυτά είναι μη 

δεσμευτικές. 

• Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου στο τρίτο 

στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), για όσο διάστημα 

υπάρχουν κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ. 

Η ΕΚΤ στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων 21 είναι υπεύθυνη για την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ του  Ευρωσυστήματος και των εκτός Ευρωζώνης εθνικών κεντρικών 

τραπεζών. 22Ακόμα είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται 

για την ενσωμάτωση των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των νέων κρατών μελών στο ΕΣΚΤ 

και την τελική τους προσχώρηση στο Ευρωσύστημα 

                                                 
21 http://www.kathimerini.gr/494541/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-pragmatikos-rolos-ths-ekt 
22 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.11.html 
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3.4. Η Διοίκηση της ΕΚΤ 

 

Το Ευρωσύστημα και το ΕΣΚΤ διοικούνται από τα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ23 : το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι 

αρμόδιο για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή είναι 

επιφορτισμένη με την εφαρμογή της, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις κατευθυντήριες 

γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα Τρίτο όργανο, που θα υπάρχει για όσο διάστημα 

κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, 

είναι το Γενικό Συμβούλιο. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο24 απαρτίζεται από τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και 

τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το 

ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση της νομισματικής 

πολιτικής της Ευρωζώνης, τον προσδιορισμό του πλαισίου υλοποίησης και την υιοθέτηση των 

αναγκαίων οδηγιών προς στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες για την εκτέλεση των λειτουργιών 

νομισματικής πολιτικής. Είναι επίσης αρμόδιο για την έγκριση έκδοσης τραπεζογραμματίων 

και τον προσδιορισμό του όγκου της έκδοσης, για την τυποποίηση των λογιστικών προτύπων 

και αναφορών που διέπουν τη λειτουργία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, την κατανομή 

πόρων στην ΕΚΤ, την έγκριση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, την κατανομή του 

νομισματικού εισοδήματος  στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης και την έγκριση 

των ετήσιων αναφορών και του προϋπολογισμού της ΕΚΤ. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο 

είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της ίδιας της ΕΚΤ. 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλα τέσσερα μέλη που επιλέγονται μεταξύ προσώπων 

αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά και τραπεζικά θέματα. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι κυρίως επιφορτισμένη με την ευθύνη υλοποίησης της 

νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στα πλαίσια αυτού του ρόλου της, παρέχει στις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης τις αναγκαίες οδηγίες για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της επιθυμητής νομισματικής πολιτικής. Ακόμα η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την 

υποχρέωση να ασκεί ορισμένες εξουσίες που της εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

συμπεριλαμβανομένων και εξουσιών ρυθμιστικού χαρακτήρα. Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή 

                                                 
23 Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009) ‘Τραπεζική Οικονομική’ Τόμος Β, Εκδ. Γ. Μπένου σελ. 227 
24 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_el 
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έχει την ευθύνη για την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

ευθύνη διαχείρισης των τρεχουσών λειτουργιών της ΕΚΤ. 

 Το Γενικό Συμβούλιο 25εξασφαλίζει έναν θεσμικό σύνδεσμο μεταξύ Ευρωσυστήματος 

και Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το κοινό 

ευρωπαϊκό νόμισμα. Η ύπαρξη, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του αντικατοπτρίζουν τα 

διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Το Γενικό Συμβούλιο 

έχει διευρυμένη σύνθεση και περιλαμβάνει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, καθώς 

και τους διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών όλων των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Γενικό Συμβούλιο μπορούν επίσης να συμμετέχουν και άλλα 

τέσσερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Το Γενικό 

Συμβούλιο έχει αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Ινστιτούτου, που στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εκχώρησαν 

στην ΕΚΤ, για όσο διάστημα ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν 

υιοθετήσει το ευρώ.  

Στις κύριες αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η παροχή 

συμβούλων για την προετοιμασία συμμετοχής στο Ευρωσύστημα και η υποβολή εκθέσεων για 

την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα εκτός Ευρωζώνης κράτη μέλη της Ε.Ε. προς την πορεία 

σύγκλισης. Το Γενικό Συμβούλιο  ελέγχει επίσης τη λειτουργία του Μηχανισμού 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, αξιολογεί τα επίπεδα των διμερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

μεταξύ ευρώ και των εκτός Ευρωζώνης νομισμάτων και συναλλαγματικής πολιτικής και την 

διαχείριση των παρεμβάσεων του μηχανισμού χρηματοδότησης,.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2005) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ. 350-353 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 

 

 

4.1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

 

 

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 26ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών το 1880. Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον 

οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο 

εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυμένες 

ανάγκες των πελατών της.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1891 την Ελληνική Εταιρεία Γενικών 

Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Μέχρι την ίδρυση της 

Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν 

υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα 

Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' 

απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία 

είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική 

Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος 

Α.Ε.», με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και 

κτηματικής πίστης.  

                                                 
26 https://www.nbg.gr/ 

https://www.nbg.gr/


28 

 

Από τον Οκτώβριο 1999 η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο 

της Νέας Υόρκης. Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση δι' 

απορροφήσεως της θυγατρικής της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως 

ΑΕ". Στο πλαίσιο του στρατηγικού της προσανατολισμού στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης, η ΕΤΕ 

εξαγόρασε, εντός του 2006, τη Finansbank στην Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka στη 

Σερβία. 

 

 

4.2. Alpha Bank 

 

 

 

 

 

Ο Όμιλος Alpha Bank 27είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού 

τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. 

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και 

μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking, της διανομής 

ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και 

της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. Δραστηριοποιείται στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη 

                                                 
27 https://www.alpha.gr 
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Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στη Μεγάλη 

Βρετανία. 

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε 

μία εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου "Ι. Φ. 

Κωστοπούλου" μετονομάστηκε σε "Τράπεζα Καλαμών". Το 1924 η έδρα της μεταφέρθηκε 

στην Αθήνα, και η Τράπεζα ονομάσθηκε "Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως". Το 1947 

η επωνυμία άλλαξε σε "Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως" ενώ αργότερα, το 1972, σε "Τράπεζα 

Πίστεως" και τέλος τον Μάρτιο του 1994 σε Alpha Τράπεζα Πίστεως. Το 1999 

πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τραπέζης και στις 11 

Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με απορρόφηση από την Alpha 

Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση ονομάσθηκε 

Alpha Bank.  

Την 16 Οκτωβρίου 2012, η Alpha Bank υπέγραψε μετά της Credit Agricole S.A. 

σύμβαση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και κυριότητος 

της Credit Agricole S.A.  Την 1 Φεβρουαρίου 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της 

Εμπορικής Τραπέζης και της λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων, το σύνολο του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής μεταβιβάσθηκε από την Credit Agricole στην Alpha 

Bank. Την 28 Ιουνίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση, δι' απορροφήσεως της 

Εμπορικής Τραπέζης από την Alpha Bank και συγχρόνως επετεύχθη ένα σημαντικό βήμα προς 

την πλήρη λειτουργική ενοποίηση των δύο Τραπεζών.  

Η ενιαία Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο 

Δίκτυο άνω των 1.200 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.  
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4.3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  

 

 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς28 ιδρύθηκε το 1916 και έχει έδρα την Αθήνα. Για πολλές δεκαετίες 

λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε 

μέχρι το 1991. Από τον Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε έχει παρουσιάσει μεγάλη 

ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων.  

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς απασχολεί συνολικά 24.495 εργαζομένους, ενώ το 

σύνολο του δικτύου καταστημάτων αριθμεί 1.653 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρες 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Διεθνώς έχει παρουσία σε περιοχές της Νοτιοδυτικής 

Ευρώπης και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στα οικονομικά κέντρα του Λονδίνου της 

Νέας Υόρκης και της Φρανκφούρτης. 

Σήμερα, μετά τις εξαγορές της «υγιούς» ΑΤΕ Bank, της Γενικής Τράπεζας, των 

εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων των Τράπεζας Κύπρου, Cyprus Popular Bank και 

Ελληνικής Τράπεζας αλλά και την εξαγορά της Millennium Bank Ελλάδας, το συνολικό 

ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς φτάνει τα €93 δισ., οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα 

€62 δισ. και οι καταθέσεις πελατών τα €55 δισ.  

 

 

 

 

                                                 
28 http://www.piraeusbankgroup.com 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CF%86%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Millennium_Bank&action=edit&redlink=1
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4.4. Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 

 

 

 

Ο όμιλος Eurobank29 είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που έχει 

παρουσία σε επτά χώρες, σύνολο ενεργητικού €68,2 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 15.935 

εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία 

ανάπτυξης και συγχωνεύσεων, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη 

διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος.  

Με συνολικό δίκτυο 900 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο 

Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 

ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερεις πυλώνες του 

τραπεζικού συστήματος. Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη 

Ρουμανία και τη Σερβία και διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το 

Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 https://www.eurobank.gr/online/home/ 



32 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Η πιθανότητα ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος30 το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της 

οικονομίας της αγοράς να υποστεί οικονομικές ζημίες λόγω ενός μη αναμενόμενου γεγονότος 

στα χρηματοοικονομικά καλείται  <<κίνδυνος>>. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι οι εξής: α)Κίνδυνος ρευστότητας β) Κίνδυνος αγοράς γ) 

Κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος ε) Νομικός κίνδυνος στ) 

Κίνδυνος αξιοπιστίας ζ) Κίνδυνος φερεγγυότητας η) Επιτοκιακός κίνδυνος θ) Λειτουργικός 

κίνδυνος ι) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

5.1. Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Κίνδυνος ρευστότητας31 των πιστωτικών ιδρυμάτων ορίζεται η αδυναμία τους να καλύψουν 

τις υποχρεώσεις τους καθώς λήγουν, με κόστος σε λογικά επίπεδα και ο <<κίνδυνος 

αναχρηματοδότησης>> ή ο κίνδυνος όπου μία θέση δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί εύκολα ή/και 

άμεσα, χωρίς να έχει σημαντική επίπτωση στην αγοραία αξία της, λόγω χαμηλού βάθους ή 

αναταραχής της αγοράς, γνωστός και ως <<κίνδυνος ρευστότητας αγοράς>>.Ο κίνδυνος 

ρευστότητας παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του κινδύνου αγοράς.  

Πιστεύεται ότι ο κίνδυνος ρευστότητας επιδεινώνει περισσότερο τις αρνητικές 

συνέπειες που προκαλεί ουσιαστικά ο κίνδυνος αγοράς ο οποίος αναφέρεται σε πολλές 

διαστάσεις όπως αδυναμία να αντληθούν κεφάλαια σε κάποιο λογικό κόστος, κίνδυνος 

ρευστότητας περιουσιακού στοιχείου ,κίνδυνος ρευστότητας αγοράς.  

Ο κίνδυνος άντλησης κεφαλαίων εξαρτάται από το πόσο επικίνδυνο θεωρεί η αγορά κάποια 

οικονομική μονάδα που θέλει να αντλήσει κεφάλαια. Ουσιαστικά, η επικινδυνότητα κάποιου 

στο θέμα της άντλησης κεφαλαίων έχει να κάνει, σε πολλές περιπτώσεις με την πιστοληπτική 

του ικανότητα.  

Κάποιος που χρειάζεται κεφάλαια, αλλά δεν έχει καλή πιστοληπτική ικανότητα 

αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες να βρει αυτά τα κεφάλαια που χρειάζεται. Έτσι, ο 

κίνδυνος ρευστότητας σε τέτοιο επίπεδο αυξάνει το κόστος άντλησης κεφαλαίων και έτσι 

                                                 
30 Μελάς Κ. (2009) ‘Εισαγωγή στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοικητική’,Εκδ. Αθήνα σελ. 73-76 
31 Αγγελόπουλος Χρ. Παναγιώτης (2013)‘Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα’ ,Εκδ. Αθ.Σταμούλης σελ. 

771-774 
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μειώνει κάποια επικείμενη κερδοφορία και επιπλέον μελλοντική διευκόλυνση στην άντληση 

επιπλέον κεφαλαίων.  

 Ο κίνδυνος ρευστότητας περιουσιακού στοιχείου έχει να κάνει με το κατά πόσο εύκολη 

είναι η αγοροπωλησία ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ανεξάρτητα από την 

ρευστότητα που υπάρχει στην συγκεκριμένη αγορά που διαπραγματεύεται. Είναι δυνατό, για 

ειδικούς λόγους, κάποιο περιουσιακό στοιχείο να είναι δύσκολο να διαπραγματευτεί για να 

γίνει αντικείμενο αγοροπωλησίας.  

Επίσης, είναι δυνατό να μην μπορεί να διαπραγματευτεί για λόγους συμφωνίας. Για 

παράδειγμα, μια προθεσμιακή κατάθεση έχει πρόστιμο εάν ο καταθέτης θελήσει να έχει τα 

χρήματα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία. Ομοίως, ένα δάνειο να μην μπορεί να 

αποπληρωθεί πριν την προκαθορισμένη λήξη ακόμα και εάν ο δανειζόμενος μπορεί και 

επιθυμεί να το εξοφλήσει πλήρως. Είναι προφανές ότι ο κίνδυνος ρευστότητας περιουσιακού 

στοιχείο έχει ισχυρή αλληλεπίδραση τόσο με τον κίνδυνο ρευστότητας αγοράς, όσο και με τον 

κίνδυνο άντλησης κεφαλαίων.   

 

 

5.2. Κίνδυνος αγοράς 

 

Ο κίνδυνος της αγοράς32 προέρχεται από την αβεβαιότητα σχετικά με τις μεταβολές των 

επιτοκίων, χρηματιστηριακών τιμών, συναλλαγματικών ισοτιμιών και γενικά των παραμέτρων 

της αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς λαμβάνει χώρα στη συναλλαγή στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού εξαιτίας των μεταβολών στα επιτόκια, στην τιμή συναλλάγματος και άλλες τιμές 

περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αγοράς εμφανίζεται όταν το 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα συναλλάσσεται στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αντί να τα 

διατηρεί για μακροπρόθεσμη επένδυση. 

 

5.3. Κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών 

 

 Ο κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών αναφέρεται στην πιθανότητα ο ένας από τους δύο 

αντισυμβαλλόμενους να αθετήσει τη συμφωνία, εφόσον ο άλλος αντισυμβαλλόμενος έχει ήδη 

πληρώσει τα χρήματα. Αυτός ο τύπος κινδύνου αφορά τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα, όπου 

                                                 
32 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2005) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ. 273 
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απαιτείται η μεταφορά μετρητών από το λογαριασμό της μιας τράπεζας στο λογαριασμό της 

άλλης, μέσω των κεντρικών τραπεζών των οποίων τα νομίσματα χρησιμοποιούνται στη 

συναλλαγή.  

Αυτό που γίνεται κατανοητό είναι ότι ο κίνδυνος διακανονισμού είναι εντονότατος στη 

διατραπεζική αγορά, όπου ο όγκος και η αξία των συναλλαγών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Η εξέλιξη των σύγχρονων συστημάτων πληρωμών συμβάλλει ώστε να εξασθενήσει σημαντικά 

ο κίνδυνος διακανονισμού. Τέλος, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου αυτού 

απαιτεί την παρακολούθηση των επενδυτικών και άλλων τραπεζικών δραστηριοτήτων των 

αντισυμβαλλόμενων μερών. 

 

5.4. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

 Σε καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, κάθε «ανοικτή θέση» σε ένα 

συγκεκριμένο νόμισμα εκθέτει ένα τραπεζικό ίδρυμα στο συναλλαγματικό κίνδυνο, που 

αποτελεί μια ειδική περίπτωση του κινδύνου αγοράς. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος 

οφείλεται33 στις διακυμάνσεις της αξίας των νομισμάτων, που επηρεάζουν τις «θέσεις» σε 

συνάλλαγμα που έχει λάβει μια τράπεζα για τη διαχείριση των διαθεσίμων της ή για 

λογαριασμό πελατών της. Οι τράπεζες δραστηριοποιούνται τόσο στην τρέχουσα όσο και στην 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος έχοντας μεγάλες «θέσεις» σε συνάλλαγμα, που 

μεταβάλλονται συνεχώς. 

 

5.5. Νομικός κίνδυνος 

 

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών είναι δυνατό να μεταβάλλεται, 

επηρεάζοντας την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μια δικαστική απόφαση που 

αφορά μια συγκεκριμένη τράπεζα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη διευθέτηση 

σημαντικών τραπεζικών ζητημάτων στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Επίσης, οι 

τράπεζες πρέπει να διερευνούν με προσοχή το νομικό κίνδυνο, όταν αναπτύσσουν νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα εισάγουν νέους τύπους συναλλαγών. Ο νομικός κίνδυνος έχει 

συχνά και διεθνή διάσταση. Το εποπτικό πλαίσιο για τις τραπεζικές δραστηριότητες διαφέρει 

                                                 
33 Αγγελόπουλος Χρ. Παναγιώτης (2013)‘Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα’ ,Εκδ. Αθ.Σταμούλης σελ. 

733-735 
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ευρύτατα μεταξύ χωρών και μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά. Οι εσφαλμένες νομικές 

συμβουλές ή η πλημμελής νομική τεκμηρίωση μπορεί να οδηγήσουν σε υποτίμηση των 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 

 

5.6. Κίνδυνος αξιοπιστίας 

 

 Ο κίνδυνος αξιοπιστίας δημιουργείται από τις συχνές αποτυχίες στο παρελθόν των 

λειτουργικών συστημάτων, της διαχείρισης ή των προϊόντων της τράπεζας. Αναφέρεται στις 

αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη μιας τράπεζας από τις συναλλακτικές της δραστηριότητες και 

πρακτικές. Είναι ο κίνδυνος δηλαδή που προκύπτει από τη μεταβολή της εικόνας που έχει το 

εξωτερικό περιβάλλον, και κυρίως οι πελάτες, για την τράπεζα. Ενέργειες, που μπορεί σωστά 

ή λανθασμένα να ερμηνευτούν από την κοινή γνώμη ότι βλάπτουν τα συμφέροντα των πελατών 

(καταθετών ή επενδυτών) ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Είναι σημαντικός κίνδυνος, εφόσον 

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

είναι φανερό ότι απαιτεί την εμπιστοσύνη όλων όσων συμμετέχουν στην αγορά. 

 

5.7. Κίνδυνος φερεγγυότητας 

 

Ο κίνδυνος φερεγγυότητας αποτελεί συνέπεια του επιτοκιακού κινδύνου, του κινδύνου 

αγοράς, συναλλάγματος, ρευστότητας, του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου. Πιο 

συγκεκριμένα είναι ο κίνδυνος του χρηματοοικονομικού ιδρύματος να μη διαθέτει αρκετό 

κεφάλαιο να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες τραπεζικές απώλειες στην αξία των περιουσιακών 

στοιχείων σε σχέση με τις υποχρεώσεις. 

 

5.8. Επιτοκιακός κίνδυνος 

 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος προκύπτει34 από την αναντιστοιχία των επιτοκίων τόσο στον όγκο 

όσο και στη διάρκεια των τίτλων, των δανείων και των υποχρεώσεων και των εκτός 

ισολογισμού στοιχείων της τράπεζας. Μια απροσδόκητη μεταβολή στα επιτόκια μπορεί να 

                                                 
34 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2005) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ.274 
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επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία της τράπεζας καθώς και την αξία της μετοχής της. Για 

παράδειγμα, εάν σε μια τράπεζα οι υποχρεώσεις της είναι περισσότερο ευαίσθητες, σε σχέση 

με τις απαιτήσεις της, στις μεταβολές των επιτοκίων, μια αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τα 

κέρδη και μια πτώση των επιτοκίων θα αυξήσει τα κέρδη. 

      

5.9. Λειτουργικός κίνδυνος 

 

Ο λειτουργικός κίνδυνος συμπεριλαμβάνεται35 στους σημαντικούς κινδύνους που 

αναλαμβάνουν οι τράπεζες και κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό 

των ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Σύμφωνα με το πλαίσιο αρχών της νέας συνθήκης 

(Basel II) ως λειτουργικός ορίζεται ο κίνδυνος πιθανής ζημιάς οφειλόμενης σε ελλιπείς ή 

ανεπιτυχείς εσωτερικές στην τράπεζα διαδικασίες ελέγχου, σε ανθρώπινες ενέργειες (λάθος ή 

απάτη), σε ανεπαρκή συστήματα διοίκησης και πληροφορικής και σε εξωτερικά γεγονότα.  

 

5.10. Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Οι χρηματοδοτήσεις, τραπεζικές 36ή εναλλακτικές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος όπως και ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει από την 

παραδοσιακή λειτουργία των τραπεζών, δηλαδή από την παρέμβαση αυτών στη διαδικασία 

μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ των αποταμιευτών ή πλεονασματικών οικονομικών μονάδων 

και των δανειζόμενων ή ελλειμματικών οικονομικών μονάδων για την άντληση κεφαλαίων από 

τους πρώτους και τη μεταφορά στους δεύτερους.  

Τόσο κατά τη διαδικασία της άντλησης όσο και κατά τη διαδικασία μεταφοράς τα 

κεφάλαια αλλάζουν μορφή και μετασχηματίζονται σε κατάλληλα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα, ώστε να μεταφέρονται, να τίθενται σε διαπραγμάτευση και να τιμολογούνται εύκολα. 

Είναι φανερό, ότι η διαμεσολαβητική λειτουργία των τραπεζών (πιστωτικών ιδρυμάτων) 

σχετίζεται με την έμμεση χρηματοδότηση ή με την έμμεση μεταφορά κεφαλαίων37. 

Η διαμεσολάβηση και η μετατροπή των κεφαλαίων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα 

διαφοροποιεί τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά τους ή προσθέτει σ ’αυτά νέα χαρακτηριστικά, 

                                                 
35 Αγγελόπουλος Χρ. Παναγιώτης (2013)‘Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα’ ,Εκδ. Αθ.Σταμούλης σελ. 

759-761 
36 Μελάς Κ. (2009) ‘Εισαγωγή στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοικητική’,Εκδ. Αθήνα σελ. 337-339 
37 Ζοπουνίδης Κ. (2009) ‘Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου’, Εκδ. Κλειδάριθμος σελ. 32-35 
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σχετιζόμενα με τις λέξεις (διάρκεια) , το μέγεθος, τη ρευστότητα και το ύψος του κινδύνου. Η 

διαφοροποίηση αυτή αποτελεί τη βάση και την αφετηρία των παραδοσιακών κινδύνων, οι 

οποίοι ήταν και οι μοναδικοί κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν τα πιστωτικά ιδρύματα προ της 

απελευθερώσεως των αγορών και οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται και σήμερα σε ιδιαίτερα 

αυξημένο βαθμό. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι συνυφασμένος με την ίδια τη μεταφορά των κεφαλαίων 

και την επιστροφή αυτών από τους τελικούς δανειζόμενους στην τράπεζα. Ο πιστωτικός 

κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανή ή αναμενόμενη ζημιά που προέρχεται από την αδυναμία των 

δανειζόμενων να επιστρέψουν τα κεφάλαια ή/και τους τόκους των κεφαλαίων που 

δανείστηκαν, δηλαδή από την αδυναμία να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται σε κάθε μορφή τοποθέτησης ή επένδυσης της τράπεζας, είτε 

πρόκειται για κάποιο είδος χρηματοδότησης είτε για αγορά χρεογράφων και 

χρηματοπιστωτικών μέσων.  

Αποτέλεσμα του πιστωτικού κινδύνου ή της ζημιάς από τον αναλαμβανόμενο 

πιστωτικό κίνδυνο, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλον κίνδυνο, είναι η μεταβολή της καθαρής 

θέσης ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας ή της αξίας του χαρτοφυλακίου. 
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6.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

Οι βασικές πολιτικές των τραπεζών38 αναφέρονται στη συλλογή των χρηματικών πόρων, στο 

δανεισμό, στη ρευστότητα και στο κεφάλαιο. Η προσέλκυση των χρηματικών πόρων είναι 

σημαντική για τη διαχείριση των τραπεζών, αφού κάθε τράπεζα πρέπει να έχει τους 

απαιτούμενους χρηματικούς πόρους για την εκπλήρωση των λειτουργιών της. Διάφοροι 

περιορισμοί διοικητικοί και άλλοι επηρεάζουν την ανεξαρτησία των τραπεζών στην έλκυση 

κεφαλαίων. Ωστόσο απομένουν ορισμένοι παράγοντες που δίνουν στην τράπεζα τη δυνατότητα 

να επηρεάσει το συνολικό τους όγκο. Υπάρχουν διάφορα όργανα άντλησης κεφαλαίων, όπως 

τα διάφορα είδη καταθέσεων, ο δανεισμός από την κεντρική τράπεζα και η αγορά διάφορων 

χρεογράφων. 

 Η κάθε τράπεζα θα πρέπει να εκτιμήσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις 

διάφορες πηγές, την ελαστικότητα της προσφοράς τους, τους παράγοντες που τα επηρεάζουν, 

ώστε να αποφασίσει για τη διάρθρωσή τους αλλά και για να εξασφαλίσει ικανοποιητική 

απόδοση από την χρήση των κεφαλαίων αυτών. Ας σημειωθεί ακόμα ο ανταγωνισμός που 

υπάρχει σήμερα στα διάφορα χρηματοδοτικά ιδρύματα για άντληση κεφαλαίων. 

Ο δανεισμός κεφαλαίων από τις τράπεζες αποτελεί την πρωταρχική τους λειτουργία και 

απαιτεί την εκτέλεση μιας καλά σχεδιασμένης πιστωτικής πολιτικής, για την απόκτηση υψηλής 

απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Η τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει για το 

μέγεθος του χαρτοφυλακίου των δανείων, κάτι που προσδιορίζεται από τος ανάγκες της 

οικονομίας και την ικανότητα της τράπεζας. 

Επίσης πρέπει να αποφασίσει για τη διανομή των κεφαλαίων της ανάμερα στα διάφορα 

είδη δανείων, τα οποία διαφέρουν σε διάρκεια και κίνδυνο, και επηρεάζονται από το 

περιβάλλον, τις καταθέσεις των δανειζόμενων στη δεδομένη τράπεζα και από άλλους 

παράγοντες. Απαιτείται ανάλυση των αγορών και προσοχή από την πλευρά των τραπεζών αφού 

δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά για τα περισσότερα είδη. Θα πρέπει ακόμα να ληφθούν υπόψη 

η εμπειρία από τον συγκεκριμένο πελάτη, αλλά και οι ατέλειες που επικρατούν στις αγορές και 

δημιουργούν αβεβαιότητες και κινδύνους.  

Σημαντικές αποφάσεις αφορούν και τους όρους που επιβάλλει η τράπεζα για να 

δανείσει τα κεφάλαια της στις ελλειμματικές μονάδες. Παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα των 

                                                 
38 Κοσμίδου Κ., Ζαπουνίδης Κ. (2003), ‘Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων : Η περίπτωση του Αsset 

Liability Management’, Εκδ. Κλειδάριθμος σελ, 35-37 
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επιτοκίων προσδιορίζονται από παράγοντες τους οποίους η τράπεζα δεν μπορεί να επηρεάσει,  

έχει ωστόσο κάποιο βαθμό ευκαμψίας για τον καθορισμό της πολιτικής της ως προς τα 

επιτόκια. 

Τα τελευταία επιβάλλονται σε επίπεδα που καλύπτουν την πληρωμή για τη χρήση του 

χρήματος, τον κίνδυνο που σχετίζεται με το δανειζόμενο και άλλες επιβαρύνσεις που 

σχετίζονται με τις ατέλειες της αγοράς. Οι παράγοντες αυτοί λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα 

είδη των δανείων ανάλογα με την αξιοπιστία του πελάτη. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα 

δυσκολίες για τον προσδιορισμό των επιτοκίων δανεισμού παρά τη γενική αποδεκτή θέση ότι 

το οριακό κόστος δανεισμού θα πρέπει να αποτελεί το κατώτατο σημείο για τα τραπεζικά 

επιτόκια των δανείων. Η εμπειρία δείχνει ότι οι εμπορικές τράπεζες ακολουθούν το 

προεξοφλητικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, καθώς και το επιτόκιο δανεισμού που 

επιβάλλουν στους καλύτερους πελάτες τους. Τελευταία υποστηρίζεται η επιβολή των 

κυμαινόμενων επιτοκίων δανεισμού, αφού το κόστος μιας μεγάλης αναλογίας των τραπεζικών 

δανείων επηρεάζεται από το γενικό επίπεδο των επιτοκίων. 

Μια άλλη βασική πολιτική των τραπεζών αναφέρεται στη διαχείριση της ρευστότητας 

τους και συγκεκριμένα στη μέτρηση των αναγκών τους που σχετίζεται με την πορεία στις 

καταθέσεις και τα δάνεια. Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής οι τράπεζες προχωρούν τη 

διαχείριση των στοιχείων του παθητικού. Η τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα στα 

διάφορα είδη χρεογράφων σε ότι αφορά την ποσότητα, την ποιότητα, την ημερομηνία λήξης 

και την απόδοση. Θα πρέπει ακόμα να τονιστεί ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας, η οποία 

ενεργεί ως τελευταίος τραπεζίτης για τις τράπεζες για να καλύψει τις ανάγκες τους σε 

ρευστότητα. 

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων για μια τράπεζα είναι σημαντική 

αφού οι επενδύσεις σε χρεόγραφα είναι σημαντικές ως πηγή ρευστότητας, πηγή εισοδήματος, 

ενώ συχνά οι απρογραμμάτιστες επενδύσεις οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία μπορεί να μην 

συμβαδίζουν με τους επιθυμητούς στόχους της τράπεζας. 

Η κατάσταση του κινδύνου για την τράπεζα ασκεί ισχυρή επίδραση στα επενδυτικά 

μέσα και στα ποιοτικά επίπεδα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Έτσι ανάλογα με τις 

δυνατότητες μιας τράπεζας πρέπει να καθοριστεί και η ποιότητα των χρεογράφων που θα 

αποκτήσουν και επιδρούν στην απόδοση της τράπεζας. Τα διάφορα είδη χρεογράφων έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την ποιότητά τους -κίνδυνος, απόδοση, αβεβαιότητα. 

Ακόμα η τράπεζα πρέπει να αποφασίσει σε ότι αφορά το είδος και το μέγεθος των χρεογράφων, 

καθώς και τις ημερομηνίες λήξης, την αγορά και πώλησή τους ανάλογα με την πορεία στα 

επιτόκια, την οικονομική πολιτική και την κατάσταση της οικονομίας. Κάποιος βαθμός 
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ευκαμψίας πρέπει να διακρίνει ως προς την επιλογή των παραπάνω, προκειμένου να επιτευχθεί 

αυξανόμενο εισόδημα και κέρδη. 

Τα κεφάλαια είναι αναγκαία για μια τράπεζα κυρίως τόσο για τη δυνατότητα άμεσης 

χρησιμοποίησής του για την επέκταση των τραπεζικών πιστώσεων και την έλκυση χρηματικών 

πόρων, όσο και για την παροχή ασφάλειας, προστασία καταθέσεων και εμπιστοσύνης που 

χρειάζονται για την προώθηση των εργασιών της τράπεζας. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά η 

μεγάλη ποσότητα κεφαλαίου μειώνει την απόδοση της τράπεζας. Οι ορθολογικές πολιτικές 

προσπαθούν να εξισορροπήσουν την προστασία που παρέχει το πρόσθετο κεφάλαιο στο κοινό 

ενάντια στους κινδύνους που υπάρχουν στις τραπεζικές δραστηριότητες και στην υψηλότερη 

απόδοση όταν δεσμεύεται περισσότερο κεφάλαιο. 

 

 

6.1. Η συλλογή κεφαλαίων 

 

Η συλλογή κεφαλαίων39 αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής διαχείρισης των τραπεζών. 

Οι περισσότερες τράπεζες ανταγωνίζονται επιθετικά για την προσέλκυση καταθέσεων, αφού η 

έλκυση κεφαλαίων είναι εξίσου σημαντική με τη διαχείριση των κεφαλαίων. 

 Οι τράπεζες δεν έχουν πλήρη έλεγχο στο επίπεδο των καταθέσεων αλλά έχουν την 

ικανότητα να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό το ποσό τους. Πολλοί από τους παράγοντες που 

προσδιορίζουν το επίπεδο των καταθέσεων μιας τράπεζας νομισματικοί και δημοσιονομικοί 

κανονισμοί, καθώς και το γενικό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας ξεφεύγουν από τον 

έλεγχό τους. Μπορούν ωστόσο να ασκήσουν κάποια επίδραση σε μια ενδιάμεση ομάδα 

παραγόντων, όπως το μέγεθος και η φυσική τοποθεσία των τραπεζών, καθώς και παράγοντες 

όπως τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, ενώ μπορούν να προσδιορίσουν άμεσα παράγοντες όπως 

το προσωπικό, τις προσπάθειες προώθησης των εργασιών τους και το επίπεδο των υπηρεσιών 

που επιθυμούν να προσφέρουν στους καταθέτες τους. 

 Σημαντικό ρόλο στη συλλογή καταθέσεων διαδραματίζει και η επιθυμία των τραπεζών 

να δανείζουν. Η διαθεσιμότητα πιστώσεων είναι ουσιαστική για τις περισσότερες 

δραστηριότητες. Όταν υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων οι τράπεζες προτιμούν τους πελάτες που 

διατηρούν καταθέσεις μαζί τους. Η πιστωτική διευκόλυνση είναι βασικός παράγοντας της 

διαδικασίας καταθέσεων. Οι τράπεζες είναι συχνά έτοιμες να προσφέρουν πιστωτικές 

                                                 
39 Κοσμίδου Κ., Ζαπουνίδης Κ. (2003), ‘Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων : Η περίπτωση του Αsset 

Liability Management’, Εκδ. Κλειδάριθμος σελ, 38 
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διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις που δεν έχουν παρούσα ανάγκη να δανεισθούν, ενώ οι 

επιχειρήσεις αυτές διατηρούν καταθέσεις με τις τράπεζες, προβλέποντας έτσι την πιθανή 

ανάγκη να δανεισθούν στο μέλλον. 

 Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου είναι ένα άλλο είδος τραπεζικών καταθέσεων. Στην αγορά 

αυτή δραστηριοποιούνται και άλλα μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως είναι ταχυδρομικά 

ταμιευτήρια, στα οποία συχνά επιτρέπεται να πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια από αυτά των 

τραπεζών. Οι τράπεζες προκειμένου να ανταγωνισθούν τα ιδρύματα αυτά δίνουν έμφαση στη 

μεγαλύτερη άνεση που προσφέρουν με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων. Το γεγονός ότι οι 

εμπορικές τράπεζες ακόμη και όταν βρίσκονται σε στενό ανταγωνισμό με τα ιδρύματα αυτά 

ελκύουν σημαντικά ποσά τέτοιων καταθέσεων, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων που προσφέρουν.  

 Μια άλλη κατηγορίας αναφέρεται στις καταθέσεις προθεσμίας, όπου έχουν 

συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Οι τραπεζικοί κανονισμοί επιτρέπουν την πληρωμή 

υψηλότερων επιτοκίων στην προσπάθεια να παραμείνουν τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις τράπεζες. Η κατηγορία αυτή συνδυάζεται και με το 

κατατεθειμένο ποσό. Έτσι μεγαλύτερα ποσά, ιδιαίτερα όταν αναφέρονται σε μακροπρόθεσμες 

χρονικές περιόδους αποκομίζουν υψηλότερα επιτόκια. 

 Οι αγορές σχετικά με τις καταθέσεις είναι ευκολότερο να διαχωριστούν, σε σύγκριση 

με τις αγορές για τα ενεργητικά διαθέσιμα της τράπεζας, γιατί συχνά διαχωρίζονται σύμφωνα 

με το χρηματοδοτικό μέσο και την ημερομηνία λήξης. Τα ίδια τα χρηματοδοτικά μέσα 

ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της ζήτησης που σχετίζεται με αυτά. Ωστόσο, η 

αβεβαιότητα διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Για παράδειγμα, οι καταθέσεις όψεως είναι 

επιθυμητές για λόγους συναλλαγών και για το λόγο αυτό αυτοί που τις ζητούν δεν είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα επιτόκια που πληρώνονται είτε στις καταθέσεις όψης είτε σε άλλες 

βραχυπρόθεσμες κατηγορίες λογαριασμών. Επίσης οι καταθέσεις ταμιευτηρίου 

χρησιμοποιούνται ως ένα προσωπικό μέσο αγοραστικής δύναμης ή ως μέσο διακράτησης 

διαθέσιμων για λόγους ασφάλισης. Αν και κάποιος ρυθμός απόδοσης είναι ίσως επιθυμητός 

για τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα, δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα επιτόκια, εκτός εάν τα 

επιτόκια που πληρώνονται διαφέρουν σημαντικά από τα επιτόκια αγοράς για άλλους 

βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς. 

 Η αβεβαιότητα διαδραματίζει κάποιο ρόλο στις αγορές αυτές. Είναι ίσως πιο φανερή 

στη μεταβλητότητα των καταθέσεων όψεως. Τα κεφάλαια στους λογαριασμούς αυτούς 

παραχωρούνται σε κάθε ζήτηση και αντιπροσωπεύουν σε πολλές τράπεζες το πιο μεταβλητό 

μέρος των στοιχείων του παθητικού. 
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6.2. Ο δανεισμός 

 

Ο δανεισμός40 αποτελεί τη σημαντικότερη λειτουργία των τραπεζών, μια καλά σχεδιασμένη 

πολιτική δανεισμού είναι ουσιαστική για την επιτυχή εκτέλεση της πιστωτικής πολιτικής μιας 

τράπεζας, για την απόκτηση υψηλής απόδοσης και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου που 

προέρχεται από την πιστωτική επέκταση. 

 Θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στα τραπεζικά δάνεια.41 Τα 

τραπεζικά δάνεια είναι σημαντικά για την έλκυση καταθέσεων και πελατών για άλλες 

τραπεζικές υπηρεσίες. Η απόδοση από τα δάνεια ρυθμίζεται έτσι ώστε να αποζημιώνει την 

τράπεζα από τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα δάνεια, αλλά και περιλαμβάνει απόδοση από 

επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται στο δανειζόμενο πελάτη, 

 Οι τράπεζες ακολουθούν το επίπεδο των επιτοκίων που απορρέει από το προεξοφλητικό 

επιτόκιο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρά το διαχωρισμό των πελατών 

της, ανάλογα με το προϊόν και τον κλάδο, την αγορά του προϊόντος και άλλους παράγοντες, οι 

τράπεζες έχουν ατελή πληροφόρηση σχετικά με τον κίνδυνο που απορρέει από αυτούς στους 

οποίους δανείζουν καθώς και για τη θέση τους στις πιστωτικές αγορές. 

 Οι όροι ενός δανείου δεν περιλαμβάνουν μόνο το επιτόκιο που επιβάλλεται αλλά επίσης 

και το μέγεθος των καταθέσεων που συχνά απαιτεί η τράπεζα να διατηρεί ο δανειζόμενος με 

αυτή, στο πρόγραμμα εξόφλησης του δανείου και στις εγγυήσεις. Επίσης θα πρέπει να τονισθεί 

για μια φορά ακόμα η επίδραση της αβεβαιότητας, η οποία είναι σημαντική για τις τράπεζες 

λόγω του κινδύνου της αθέτησης για τα τραπεζικά δάνεια, της μεταβλητότητας της ζήτησης 

για δάνεια και της έλλειψης επαρκούς γνώσης πάνω στην ελαστικότητα της ζήτησης για 

κατηγορίες δανείων.  

 

 

 

 

 

   

 

                                                 
40 Ψυχομάνης Δ. Σπύρος (2006) ‘Οι τράπεζες και η εποπτείας τους : Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος’, Εκδ. 

Σάκκουλας σελ. 158-160 
41 Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009) ‘Τραπεζική Οικονομική’ Τόμος Α, Εκδ. Γ. Μπένου σελ. 70-76 



43 

 

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2015 

 

 

Τα τραπεζικά ιδρύματα 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 των αγαθών και υπηρεσιών από τους παραγωγούς προς 

τους καταναλωτές, καθώς και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της κυβέρνησης. Με τον 

τρόπο αυτό συμβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία μιας χώρας, ενώ αποτελούν και μέσα 

εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Το τραπεζικό σύστημα είναι κρίσιμο για τη λειτουργία 

της οικονομίας μιας χώρας.  

 

 

7.1. Κερδοφορία και Αποδοτικότητα 

 

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

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

που διατρέχουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η κερδοφορία αποτελεί την ζωογόνο 

δύναμη κάθε τραπεζικού ιδρύματος, καθώς παρουσιάζοντας κέρδη είναι ικανή να παραμείνει 

φερέγγυα και να καταφέρει να αναπτυχθεί και να ακμάσει. Η διοίκηση μιας τράπεζας επιδιώκει 

να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια από τις πηγές χρηματοδότησης του 

παθητικού, με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος χρήματος, τα οποία στη συνέχεια οφείλει να 

διαθέσει σε κερδοφόρες εργασίες του ενεργητικού με τη χαμηλότερη δυνατή έκθεση σε 

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

 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = 
Καθαρά κέρδη μετά  φόρων

Ίδια κεφάλαια
 

 

Ο δείκτης ROE42 αποκαλύπτει το πόσο αποδοτικά χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κεφάλαια της 

τράπεζας, τη χρηματοοικονομική μόχλευση που αναπτύχθηκε αλλά και την επίδραση της 

φορολογίας πάνω στη διαμόρφωση των καθαρών κερδών, δηλαδή του συνολικού καθαρού 

εισοδήματος της τράπεζας. Ως καθαρά κέρδη της τράπεζας νοείται το συνολικό καθαρό 

εισόδημά της, που προκύπτει από το σύνολο των δραστηριοτήτων της αφαιρουμένων όλων των 

εξόδων που αφορούν τη δραστηριότητά της, καθώς και των φόρων που αναλογούν στη 

συγκεκριμένη χρήση.  

 

      Πίνακας 1 : Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)(%) 
Δείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων 

(ROE)  

(%) 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 33.2 17.3 16.2 14.8 

2006 24.9 12.1 15.3 16.7 

2007 19.6 19.2 19.8 15.5 

2008 10.9 19.1 19.5 14.6 

2009 5.6 9.8 5.8 5.1 

2010 -0.64 4.1 1.4 1.3 

2011 241.3 258.2 -193.7 214.6 

2012 21.9 105.21 -140.5 106.71 

2013 29.8 10.2 34.9 -24.7 

2014 -26.9 1.1 -4.27 -15.3 

2015 -18.5 -26.3 -15.1 -16.1 

    Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 

 

                                                 
42 Ζοπουνίδης Κ. (2009) ‘Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικού Μάνατζμεντ’,Εκδ. Κλειδάριθμος σελ.64-65 
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Διάγραμμα  1 : Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων 

Κεφαλαίων (ROE) των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο 

από το 2005 έως και το 2015. 

Ο δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει 

μικρές αυξομειώσεις για τις τέσσερεις τράπεζες κατά τα έτη 2005 έως και το 2008. Στα 

προαναφερθέντα έτη επικρατεί μία κανονικότητα στις μεταβολές του δείκτη σε αντίθεση με τα 

μεταγενέστερα έτη. Το έτος 2009 αρχίζει η πτώση του δείκτη για το σύνολο των τραπεζικών 

ιδρυμάτων που οφείλεται στην έναρξη της οικονομικής κρίσης στην χώρα που συνδυάζεται 

από την μείωση των κερδών των τραπεζών.   

Το έτος 2010 είναι κρίσιμη χρονιά καθώς η τιμή του δείκτη παρουσιάζει για την 

τράπεζα Πειραιώς αρνητική τιμή και οφείλεται στις ζημίες που παρουσιάζει ο Όμιλος της 

Πειραιώς, καθοδική πορεία παρουσιάζει ο δείκτης για τα υπόλοιπα τρία τραπεζικά ιδρύματα 

που οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών κερδών τους. 

Το έτος 2011 η Ελληνική Κυβέρνηση υλοποίησε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση 

δημοσίου χρέους στην ιστορία, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά υψηλή εθελοντική συμμετοχή των 

ιδιωτών κατόχων ελληνικού χρέους (PSI). Η απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 

επέφερε ζημιές και στις τέσσερις τράπεζες με αποτέλεσμα ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων (ROE) να εμφανίσει εξαιρετικά ακραίες τιμές. Τις υψηλότερες συνολικά ζημιές για 

το τρέχον έτος εμφάνισε η Εθνική τράπεζα ύψους -12,15 δις ευρώ. Να σημειωθεί ότι όλες οι 

τράπεζες πλην της Alpha bank για το έτος 2011 εμφάνισαν και αρνητικά ίδια κεφάλαια. 
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Το 2012 οι τράπεζες εμφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια με μικρότερες όμως ζημιές στα 

αποτελέσματα τους, όπου κύριος λόγος είναι η πολιτική αστάθεια. Οι τιμές του δείκτη 

συνεχίζουν να είναι ακραίες αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

Το 2013 αποτέλεσε καθοριστικό έτος για τη δομή του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος καθώς οι αναμενόμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές τελεσφόρησαν υπό το πρίσμα 

της πιεστικής ανάγκης για ανακεφαλαίωση των ελληνικών τραπεζών. Το 2013 έπειτα από την 

ανακεφαλαίωση των ελληνικών τραπεζών οι τράπεζες εμφανίζουν θετικά ίδια κεφάλαια και 

κέρδη πλην της Eurobank που εμφάνισε ζημιές. 

Το 2014 έως και το 2015 οι τέσσερις τράπεζες  παρά τα θετικά αποτελέσματα του 

προηγούμενου έτους εμφάνισαν και πάλι ζημιές καθώς η οικονομική ύφεση συνεχίζει να ασκεί 

σημαντικές πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα. Για το 2015 ο δείκτης της Πειραιώς 

και της Εθνικής τράπεζας παρουσιάζει τις πιο αρνητικές τιμές και έχει διαμορφωθεί στο -18.5% 

και –26.3%  αντίστοιχα. 

 

 

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

 

 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού = 
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

Ενεργητικό
  

 

 

Ο δείκτης ROA43 αποκαλύπτει τη διοικητική αποτελεσματικότητα μιας τράπεζας να 

μετατρέπει τις εργασίες του ενεργητικού σε καθαρό εισόδημα, δηλαδή σε καθαρά κέρδη μετά 

από φόρους. Ο δείκτης ROA χρησιμεύει συχνά στην πράξη για να συγκρίνουμε δύο τράπεζες 

που λειτουργούν στο ίδιο καθεστώς κινδύνων. Οι τράπεζες με ROA μικρότερο του 0,5% 

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

πολύ καλές. 

 

 

 

                                                 
43 Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009) ‘Τραπεζική Οικονομική’ Τόμος Α, Εκδ. Γ. Μπένου σελ. 182-183 
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    Πίνακας 2: Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA)(%) 
Δείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ενεργητικού 

(ROΑ) 

(%) 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 1.2 1.2 1.1 1.1 

2006 1.4 1.6 1.1 1.1 

2007 1.4 1.8 1.5 1.2 

2008 0.6 1.5 1.1 0.8 

2009 0.3 0.8 0.5 0.3 

2010 -0.01 0.3 0.1 0.1 

2011 -13.4 -11.5 -6.4 -7.3 

2012 0.7 -2.1 -1.8 -2 

2013 2.7 0.7 2.1 -1.4 

2014 -2.2 0.1 -0.4 -1.2 

2015 -2.1 -2.3 -1.9 -1.5 

    Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 

 

 

Διάγραμμα  2 : Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) 

 
 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Αποδοτικότητας 

Ενεργητικού(ROΑ) των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο 

από το 2005 έως και το 2015. 
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Ο δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROΑ) διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει μικρές 

αυξομειώσεις για τις τέσσερεις τράπεζες κατά τα έτη 2005 έως και το 2008. Τα έτη 2009 και 

2010 παρατηρείται μια σημαντική μείωση του δείκτη. 

 Τα έτη 2011 και 2012 οι τιμές του δείκτη παρουσιάζουν μεγάλη μείωση και αυτό 

φαίνεται και στα αρνητικά αποτελέσματα των δεικτών για το σύνολο των οικονομικών 

ιδρυμάτων και οφείλεται στις ζημιές που εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες καθώς και στη 

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα συμμετοχής Ιδιωτικού τομέα στην αναδιάταξη του Ελληνικού 

Χρέους (PSI).  Η τιμή του δείκτη της Πειραιώς διαμορφώθηκε στο -13.4% για το 2011 εξαιτίας 

των μεγάλων ζημιών που παρουσιάζει η τράπεζα ,σε παρόμοια αρνητική τιμή κυμαίνεται ο 

δείκτης της Εθνικής τράπεζας και έχει διαμορφωθεί στο -11.5% . Χαρακτηριστικό για το 2011 

είναι ότι στο σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων ο δείκτης παρουσιάζει αρνητικές τιμές. 

To 2012 τα αρνητικά αποτελέσματα μετριάστηκαν αλλά και πάλι οι τιμές του δείκτη 

είναι αρνητικές ως αποτέλεσμα της μακροοικονομικής επιδείνωσης της χώρας και της 

πολιτικής αστάθειας που επανέφεραν τη συζήτηση περί εξόδου της χώρας από την ζώνη του 

ευρώ, η τιμή της Πειραιώς κυμαίνεται με θετικό πρόσημο και έχει διαμορφωθεί στο 0.7%. 

Το 2013 και μετά από δύο χρόνια που εμφάνισαν ζημίες ,οι τράπεζες παρουσιάζουν 

καθαρά κέρδη ,αλλά το 2014 και το 2015 χαρακτηρίστηκε και πάλι από  ζημίες όπου και αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στις τιμές του δείκτη που είναι αρνητικές και κύριος λόγος είναι οι 

ευμετάβλητες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία.  

 

7.1.3. Δείκτης Αποδοτικότητας  

 

 

Δείκτης Αποδοτικότητας = 
Λειτουργικά έξοδα

Λειτουργικά έσοδα
 

 

Ο δείκτης αποδοτικότητας δείχνει κατά πόσο η τράπεζα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους 

της. Ο αριθμητής αποτελείται από τα λειτουργικά έξοδα που περιλαμβάνουν τις δαπάνες 

προσωπικού, έξοδα διοίκησης και λοιπές προβλέψεις, έξοδα προμηθειών , τόκους έξοδα και 

έξοδα για ασφαλιστικές δραστηριότητες κ.α. και στον παρανομαστή τα λειτουργικά έσοδα που 

περιλαμβάνουν έσοδα από μερίσματα, έσοδα προμηθειών , έσοδα από τόκους κ.α. Όσο 

μικρότερος είναι ο εν λόγω δείκτης τόσο αποδοτικότερα χρησιμοποιούνται οι πόροι για να 

αποφέρουν έσοδα. 
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  Πίνακας 3: Δείκτης Αποδοτικότητας(%) 

Δείκτης 

Αποδοτικότητας  

(%) 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 66.3 54.8 47.2 47.8 

2006 54.6 52.2 45.6 47.5 

2007 52.2 57.7 45.9 48.7 

2008 77.7 61.1 45.8 47.7 

2009 53.7 74.8 50.3 48.3 

2010 58.9 86.2 41.1 48.7 

2011 67.3 76.9 48 50.4 

2012 67.2 77.4 78.2 59.9 

2013 69.1 78.3 60.3 66.5 

2014 61 85.2 67.3 55.8 

2015 63.5 84.2 67.2 56.2 

  Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας  

 

Διάγραμμα  3 : Δείκτης αποδοτικότητας 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Αποδοτικότητας των 

τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 

2015. 

 Ο δείκτης Αποδοτικότητας διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις για τις 

τέσσερεις τράπεζες κατά τα έτη 2005 έως και το 2007. Τα έτη 2008 έως και 2010 ο δείκτης για 
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την Εθνική τράπεζα αυξάνεται σημαντικά, ενώ αντίθετα η Alpha bank και η Eurobank 

διατηρούν τον δείκτη στα ίδια επίπεδα. Για το έτος 2011 ο δείκτης αυξάνεται για την Πειραιώς 

ενώ μειώνεται για την Εθνική  ,για το συγκεκριμένο έτος ο δείκτης για την Alpha bank και την 

Eurobank κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα.  

 Τα έτη 2012 έως και 2015 ο δείκτης παρουσιάζει μία αύξηση της τιμής του και για τις 

τέσσερις Ελληνικές τράπεζες. Η Eurobank κατάφερε να διατηρήσει το δείκτη σε χαμηλότερα 

επίπεδα για την τριετία. Κύριος στόχος των τραπεζών είναι ο περιορισμός των λειτουργικών 

εξόδων, ο οποίος επετεύχθη με το κλείσιμο καταστημάτων. Ωστόσο σημαντικές είναι οι 

μειώσεις για τα λειτουργικά έσοδα των τραπεζών που είναι αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που 

απορρέει από την ελληνική δημοσιονομική κρίση.  

 

 

7.1.4. Δείκτης Δαπανών Προσωπικού 

 

 

Δαπάνες Προσωπικού = 
Δαπάνες για μισθούς

Αριθμός απασχολούμενων
 

 

Ο δείκτης Δαπάνες Προσωπικού είναι μια σημαντική παράμετρος για τα λειτουργικά έξοδα 

ενός τραπεζικού ιδρύματος. Με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου δείκτη έχουμε εικόνα 

για τις δαπάνες σε αμοιβές προσωπικού σε συνάρτηση με τον αριθμό των απασχολούμενων.  

 

       Πίνακας 4: Δείκτης Δαπανών Προσωπικού ανά Εργαζόμενο(€) 
Δείκτης Δαπανών 

Προσωπικού  

ανά Εργαζόμενο 

(€) 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 32.497 41.710 37.631 32.645 

2006 34.680 43.351 39.446 34.414 

2007 30.672 42.671 40.825 34.706 

2008 31.011 40.369 37.741 34.439 

2009 31.763 43.359 37.292 33.340 

2010 30.853 42.073 36.844 33.615 
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2011 30.414 45.055 37.372 37.011 

2012 22.465 40.977 40.056 35.556 

2013 38.948 42.141 39.067 29.372 

2014 34.504 33.582 43.612 31.528 

2015 37.256 36.522 36.072 30.192 

      Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας  

 

Διάγραμμα  4 : Δείκτης δαπανών προσωπικού 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Δαπανών προσωπικού 

των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο από το 2005 έως 

και το 2015. 

 Ο δείκτης Δαπανών προσωπικού διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις 

για τις τέσσερεις τράπεζες κατά τα έτη 2005 έως και το 2008. Το 2009 ο δείκτης για την Εθνική 

τράπεζα παρουσιάζει μια αύξηση η οποία οφείλεται στην πρόσληψη 521 υπαλλήλων. Το έτος 

2010 ο δείκτης κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα και για τις τέσσερις τράπεζες.  

 Το 2011 ο δείκτης παρουσιάζει σημαντική αύξηση τόσο για την Εθνική όσο και για την 

Eurobank ,καθώς οφείλεται σε μείωση των δαπανών για μισθούς που συνδυάστηκε και με 

μείωση στους εργαζομένους των δύο τραπεζών. Η Πειραιώς και η Alpha bank κινούνται στα 

ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. 

 Το 2012 ο δείκτης για την τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζει σημαντική μείωση που 

οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των εργαζομένων από 12.806 το 2011 στους 18.872 το 2012 

όπου σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισαν και οι συγχωνεύσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων 

που έγιναν το 2012 στον Ελληνικό τραπεζικό χώρο. Η Εθνική παρουσιάζει μείωση του δείκτη 
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που οφείλεται στις δραστικές μειώσεις των δαπανών για μισθούς. Το 2013 ο δείκτης για την 

Eurobank μειώθηκε σημαντικά , ενώ για την Πειραιώς αυξήθηκε καθώς αυξήθηκαν οι δαπάνες 

για μισθούς.  

Το 2014 ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας και της Πειραιώς μειώθηκε αρκετά λόγω της 

μεγάλης μείωσης του αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας , ενώ μικρές αυξήσεις 

παρουσιάζει  ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank. Το 2015 ο δείκτης για την 

Πειραιώς και την Εθνική παρουσιάζει ανοδική πορεία ενώ αντίθετη πορεία έχει ο δείκτης για 

την Alpha bank και την Eurobank. 
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7.2. Η ρευστότητα 

 

Οι τράπεζες θα πρέπει να εκτιμούν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα καθώς και τον τρόπο που 

θα καλυφθούν οι ανάγκες τους. Οι ανάγκες αυτές καθορίζονται από τη διαφορά ανάμεσα στις 

αυξήσεις για παροχές δανείων και στην ανάπτυξη των καταθέσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του παρελθόντος και σε διάφορες προσαρμογές 

που γίνονται σε διάφορες κυκλικές διακυμάνσεις. 

 Οι τράπεζες44 θα πρέπει να προβαίνουν στις εκτιμήσεις αυτές αφού η συμπεριφορά των 

δανείων και των καταθέσεων ακολουθούν αντίθετη πορεία σε περιόδους υψηλής και χαμηλής 

οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό και με την κυβερνητική πολιτική. 

 Η διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ρευστότητας είναι μια επίπονη διαδικασία και 

απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες που συχνά οι τράπεζες δυσκολεύονται να πετύχουν. Μια 

μέθοδος που εφαρμόζουν αναφέρεται στη διαχείριση των στοιχείων του παθητικού, δηλαδή 

την απόκτηση παθητικού στην αγορά για την κάλυψη της ζήτησης για δάνεια ή των αναλήψεων 

και των καταθέσεων.  

Οι δραστηριότητες αυτές αναφέρονται στην απόκτηση καταθέσεων, συχνά σε αρκετά 

υψηλά επιτόκια, από την αγορά κεφαλαίων, από την κεντρική τράπεζα. Ωστόσο, μια τέτοια 

πολιτική θα μπορούσε να είναι δαπανηρή ιδιαίτερα για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους 

τράπεζες. Οι τράπεζες αυτές στηρίζονται κυρίως σε στοιχεία του ενεργητικού για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες για ρευστότητα και διατηρούν ένα επαρκές ποσό ρευστών 

διαθέσιμων. Αν και με τη μέθοδο αυτή υπάρχει απώλεια εισοδήματος, οι τράπεζες αποφεύγουν 

το πιθανό υψηλότερο κόστος από τις πωλήσεις των υποτιμημένων ομολογιών, ιδιαίτερα σε 

περιόδους σημαντικής επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ψυχομάνης Δ. Σπύρος (2006) ‘Οι τράπεζες και η εποπτείας τους : Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος’, Εκδ. 

Σάκκουλας σελ. 222-223 
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7.2.1. Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Πελατών 

 

 

Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Πελατών = 
Χορηγήσεις

Καταθέσεις πελατών
 * 100 

 

 

Ο δείκτης Χορηγήσεις σε πελάτες προς Καταθέσεις Πελατών 45δείχνει τον βαθμό στον οποίο 

τα κεφάλαια δεσμεύονται για την Χορήγηση δανείων. Ο δείκτης παρουσιάζει τις δυσκολίες 

που θα αντιμετωπίσει το τραπεζικό ίδρυμα σε ενδεχόμενη ζήτηση ανάληψης των χρημάτων 

από τους καταθέτες ανάλογα με το ύψος του δείκτη, όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο 

μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζει το τραπεζικό ίδρυμα. 

 

 

 Πίνακας 5: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις(%) 
Δείκτης 

Χορηγήσεις προς 

Καταθέσεις  

(%) 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 117.1 68.1 126.3 138.2 

2006 122.1 80.1 136.6 142.3 

2007 137.2 90.3 121.3 126.2 

2008 134.9 108.1 119.1 122.3 

2009 125.3 104.9 119.7 119.2 

2010 127.6 113.5 128.7 126.6 

2011 156.1 120.1 152.6 148.1 

2012 120.6 117.7 142.3 140.3 

2013 114.8 106.9 121.6 109.8 

2014 104.4 104.8 115.5 103.1 

2015 129.8 105.6 146.9 126.8 

 Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 

 

 

 

 

                                                 
45 Ζοπουνίδης Κ. (2009) ‘Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικού Μάνατζμεντ’,Εκδ. Κλειδάριθμος σελ. 64-66 
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Διάγραμμα  5 : Δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις 

 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Χορηγήσεις προς 

Καταθέσεις πελατών των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική 

περίοδο από το 2005 έως και το 2015. 

 Ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις πελατών διαπιστώνουμε ότι για το έτος 2005 

είναι σε χαμηλά επίπεδα για την Εθνική τράπεζα ,ενώ οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται σε 

υψηλότερα επίπεδα τόσο για την Πειραιώς όσο για την Alpha bank και την Eurobank. To 2006 

ο δείκτης παρουσιάζει μία ανοδική πορεία για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

 Το έτος 2007 έως το 2008 ο δείκτης κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης της 

Πειραιώς είναι αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι τιμές του δείκτη για την Εθνική 

τράπεζα συνεχίζουν να έχουν μία ανοδική πορεία η οποία συνεχίζεται από το 2005, ενώ αξίζει 

να επισημάνουμε ότι ο δείκτης για το έτος 2008 είναι πρώτη φορά πάνω από την μονάδα Οι 

τιμές του δείκτη για την Alpha bank παρουσιάζουν μια μικρή μείωση σε σχέση με το έτος 2006 

αλλά συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Οι τιμές του δείκτη για την Eurobank 

διαπιστώνουμε ότι ακολουθεί παρόμοια πορεία με τον δείκτη της Alpha bank όπου είναι 

ελαφρά μειωμένος σε σχέση με το 2006 όπου για το έτος 2008 έχει διαμορφωθεί στο 122,3%. 

 Το έτος 2009 λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η 

Ελληνική οικονομία ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις πελατών παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο αριθμός των δανείων για τους πελάτες 

αυξήθηκε και αυτό φαίνεται και στις τιμές του δείκτη όπου παραμένει σταθερά πάνω από την 

μονάδα. Η Πειραιώς διαπιστώνουμε ότι  ο δείκτης έχει μικρή μείωση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 125,3% . Ο δείκτης για την Εθνική τράπεζα 
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παρουσιάζει μία σταθεροποίηση σε σχέση με την ανοδική πορεία που διατηρούσε τα 

προηγούμενα τρία χρόνια. Η Alpha bank και η Eurobank παραμένουν στα ήδη υψηλά επίπεδα 

όπως και τα προηγούμενα έτη και ο δείκτης διαμορφώνεται στο 119,7% για την Alpha bank 

και στο 119,2% για την Eurobank. 

 Το 2010 που η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε οικονομική ύφεση και η ρευστότητα 

για τα τραπεζικά ιδρύματα μειώνεται συνεχώς και ο δείκτης παρουσιάζει μια ανοδική πορεία. 

Ο δείκτης για την τράπεζα Πειραιώς είναι αυξημένος σε σχέση με το 2009 και έχει διαμορφωθεί 

στο 127,6% όπου αυτό οφείλεται στη μείωση της ρευστότητας της τράπεζας. Η Εθνική τράπεζα 

κινείται σε ανοδική πορεία  όπως αντίστοιχα κινούνται τόσο η Alpha bank όσο και η Eurobank 

και ο δείκτης βρίσκεται πάνω από την μονάδα και για τις τέσσερις τράπεζες. 

 Το 2011 είναι μία δύσκολη οικονομική χρονιά μιας και τα τραπεζικά ιδρύματα δέχονται 

μεγάλες πιέσεις λόγω της δημοσιονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Ο δείκτης της Πειραιώς 

για το έτος 2011 βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα του μιας και οι καταθέσεις των πελατών 

έχουν μειωθεί ενώ αντίστοιχα οι χορηγήσεις δανείων για τους πελάτες έχουν αυξηθεί και ο 

δείκτης διαμορφώθηκε στο  156,1%. Η Εθνική τράπεζα αντιμετωπίζει μεγάλες πιέσεις και ο 

δείκτης συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank 

βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και αντίστοιχα έχει 

διαμορφωθεί στο 152,6% και 148,1% για τις δύο τράπεζες. 

 Τα έτη 2012 και 2013 χαρακτηρίζονται από έντονη οικονομική και πολιτική 

αβεβαιότητα. Οι τράπεζες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές ζημίες και τη διαρροή 

καταθέσεων. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη και είναι μειωμένος για τις τέσσερις τράπεζες. Το έτος 2013 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε για την Πειραιώς στο 114,8% που είναι χαμηλότερος σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Παρόμοια πορεία ακολουθούν και τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα μιας και 

ο δείκτης όπως φαίνεται στο διάγραμμα είναι μειωμένος και για τις τέσσερις τράπεζες. 

 Το έτος 2014 ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις πελατών βρίσκεται στα καλύτερα 

επίπεδα του συνεχίζοντας την ανάκαμψη των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο δείκτης για την 

Πειραιώς διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα του σε σχέση με τα τελευταία έτη κοντά 

στην μονάδα στο 104,4 % . Η Εθνική και η Alpha bank συνεχίζουν την ίδια πορεία μιας και ο 

δείκτης μειώνεται, ενώ αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και η Eurobank όπου ο δείκτης της 

κυμαίνεται στο 103.1 % . 

 Το έτος 2015 ο δείκτης παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο και αυτό οφείλεται στην 

πολιτική αβεβαιότητα και στις συζητήσεις περί εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

που οδήγησε μεγάλο αριθμό πολιτών στην απόσυρση των καταθέσεων τους από τα τραπεζικά 
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ιδρύματα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Ιούλιο του 

2015 οι καταθέσεις υποχώρησαν συνολικά κατά 45 δις ευρώ από  τις τράπεζες. Το γεγονός 

αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τιμή του δείκτη για το 2015 , καθώς ο δείκτης έχει εκτοξευτεί 

για την Πειραιώς ,την Alpha bank και την Eurobank , ενώ πιο σταθερή τιμή παρουσιάζει ο 

δείκτης της Εθνικής τράπεζας που έχει διαμορφωθεί στο 105.6%. 

 

 

7.2.2. Δείκτης Καταθέσεων Πελατών προς Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

Καταθέσεις πελατών προς σύνολο Ενεργητικού = 
Καταθέσεις πελατών

Σύνολο Ενεργητικού
 *100 

 

Ο δείκτης Καταθέσεις πελατών προς σύνολο Ενεργητικού46 μας παρουσιάζει την ρευστότητα 

που παρουσιάζουν τα τραπεζικά ιδρύματα μιας και οι καταθέσεις των πελατών αποτελούν την 

κύρια πηγή χρηματοδότησης για την χορήγηση δανείων προς τους πελάτες. Οι τράπεζες θα 

πρέπει να εκτιμούν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα καθώς και τον τρόπο που θα καλυφθούν οι 

ανάγκες τους. Οι ανάγκες αυτές καθορίζονται από τη διαφορά ανάμεσα στις αυξήσεις για 

παροχές δανείων και στην ανάπτυξη των καταθέσεων. 

 

   Πίνακας 6 : Δείκτης Καταθέσεις προς Ενεργητικό(%) 

Δείκτης 

Καταθέσεις προς 

Ενεργητικό  

(%) 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 56.1 71.7 49.1 43.3 

2006 54.1 69.5 47.3 44.4 

2007 47.5 66.9 63.3 52.8 

2008 51.7 66.4 65.1 55.5 

2009 55.3 62.7 61.6 55.5 

2010 51.1 56.3 57.3 50.9 

2011 44.1 55.7 49.7 42.2 

                                                 
46Golin J. (2001) ‘The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors’, First 

Edition John Wiley σελ. 327-329 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwxc-6r-zRAhXB6xoKHUEID18QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley.com%2FWileyCDA%2FWileyTitle%2FproductCd-0470821574.html&usg=AFQjCNFSSOzMzqYJsj7XuTMnPQ0bRohTxg&bvm=bv.145822982,d.d2s
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2012 52.5 56.1 48.7 45.4 

2013 58.9 56.6 57.6 53.5 

2014 61.2 56.2 58.8 54.1 

2015 44.5 38.6 45.3 42.7 

   Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 

 

Διάγραμμα  6 : Δείκτης καταθέσεις προς ενεργητικό 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Καταθέσεις προς 

Σύνολο Ενεργητικού των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική 

περίοδο από το 2005 έως και το 2015. 

 Ο δείκτης Καταθέσεις προς Σύνολο Ενεργητικού για το έτος 2005 έως και το έτος 2008 

παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις και για τις τέσσερις τράπεζες. Ο δείκτης της Εθνικής έχει 

υποχωρήσει σταδιακά και από το 71.7% που βρισκόταν το 2005 έχει διαμορφωθεί στο 66.45 

για το έτος 2008. Ο δείκτης της Πειραιώς είναι μειωμένος σε σχέση με το 2005 και η τιμή του 

κυμαίνεται στο 51.7% για το έτος 2008. Ο δείκτης τόσο για την Alpha bank όσο και για την 

Eurobank παρουσιάζει μια συνεχιζόμενη ανοδική πορεία καθώς η τιμή του δείκτη για την 

Alpha bank από 49.1% για το έτος 2005 έχει διαμορφωθεί στο 65.1% για το έτος 2008 ενώ για 

την Eurobank από 43.3% για το έτος 2005 έχει ανέβει στο 55.5% για το έτος 2008. 

 Το 2009 ο δείκτης για την Πειραιώς παρουσιάζει μια μικρή άνοδο και κυμαίνεται στο 

55.3%. Η τιμή του δείκτη για την Εθνική και την Alpha bank διαπιστώνουμε ότι μειώθηκε σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος και αυτό οφείλεται στις άσχημες οικονομικές συνθήκες που 
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ισχύουν στην Ελληνική οικονομία . Ο δείκτης της Eurobank παραμένει στα ίδια επίπεδα σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 Το 2010 θεωρείται μια χρονιά όπου τα τραπεζικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ισχυρές 

πιέσεις και εμφανίζουν προβλήματα ρευστότητας στην καρδιά της οικονομικής κρίσης μιας 

και οι καταθέσεις των πελατών μειώνονται λόγω τις πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. 

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται και στις τιμές του δείκτη που παρουσιάζει καθοδική 

πορεία. Ο δείκτης της Πειραιώς είναι μειωμένος σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη και έχει 

διαμορφωθεί στο 51.1 %.  Παρόμοια πορεία ακολουθούν και τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα 

μιας και ο δείκτης τόσο για την Εθνική όσο και για την Alpha bank έχει μειωθεί σημαντικά σε 

σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η τιμή του δείκτη για την Eurobank έχει διαμορφωθεί στο 

50.9% καθώς και οι καταθέσεις των πελατών είναι μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά.   

 Το 2011 ο δείκτης βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα και για τα τέσσερα τραπεζικά 

ιδρύματα καθώς οι τράπεζες παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας καθώς οι καταθέσεις των 

πελατών έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας αναφορικά με την 

βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ο δείκτης της Πειραιώς είναι 44.1% που βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται ο 

δείκτης και για την Εθνική που έχει διαμορφωθεί στο 55.7% . Ο δείκτης της Alpha bank έχει 

επιστρέψει σε επίπεδα που κυμαινόταν το 2005 με τιμή στο 49.7%. Αρνητική πορεία 

παρουσιάζουν και οι τιμές για την  Eurobank όπου έχει διαμορφωθεί στο 42.2%. 

 Το 2012 ο δείκτης έχει σταθεροποιηθεί και παρουσιάζει μικρές αυξήσεις για την 

πλειοψηφία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο δείκτης της Πειραιώς αυξήθηκε σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και παρόμοια πορεία ακολουθούν η Εθνική και η Eurobank με μικρές 

αυξήσεις του δείκτη για την συγκεκριμένη χρονιά. Ο δείκτης της Alpha bank κυμάνθηκε σε 

ίδια χαμηλά επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 

 Το 2013 η συνολική καταθετική βάση της ελληνικής οικονομίας ανέκαμψε και τα 

καταθετικά υπόλοιπα κατέγραψαν αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες δύσκολες χρονιές. Οι 

καταθέσεις πελατών για την τράπεζα Πειραιώς αυξήθηκαν σημαντικά μετά και από την 

εξαγορά του υγιούς κομματιού της Αγροτικής Τράπεζας και ο δείκτης για την τράπεζα έχει 

διαμορφωθεί στο 58.9%. Ο δείκτης της Εθνικής κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Το έτος 2013 η τιμή του δείκτη τόσο για την Alpha bank όσο και για την 

Eurobank παρουσιάζει μια ανοδική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

 Το 2014 ο δείκτης για την Πειραιώς και για την Alpha bank παρουσιάζει μικρές 

αυξήσεις και έχει σταθεροποιηθεί μιας και οι καταθέσεις των πελατών στα τραπεζικά ιδρύματα 
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έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς. Ο δείκτης της Εθνικής είναι 

ελαφρώς μειωμένος ενώ για την Eurobank παρουσιάζει μια μικρή αύξηση και έχει διαμορφωθεί 

στο 54.1%. 

 Το 2015 ο δείκτης για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων παρουσιάζει σημαντική 

πτώση και οφείλεται στην φυγή καταθέσεων από τα τραπεζικά ιδρύματα, ο δείκτης της 

Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 44.5% ενώ σημαντικές είναι οι μειώσεις και για τα υπόλοιπα 

τραπεζικά ιδρύματα, ο δείκτης της Εθνικής διαμορφώθηκε στο 38.6% ενώ παρόμοια πορεία 

ακολουθεί ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank ο οποίος αντίστοιχα έχει 

διαμορφωθεί στο 45.3% και 42.7% αντίστοιχα. 

 

7.2.3. Δείκτης Καταθέσεων Πελατών 

 

Οι καταθέσεις πελατών αποτελούν την κύρια πηγή ρευστότητας για τα τραπεζικά ιδρύματα 

καθώς και το κύριο μέσο για την χρηματοδότηση των δανείων των πελατών. Η πορεία του 

δείκτη μας δείχνει πως επηρεάστηκαν τα τραπεζικά ιδρύματα από την οικονομική ύφεση και 

τις πιέσεις που δέχτηκαν τα τραπεζικά ιδρύματα στα έτη ανάλυσης μας. 

Πίνακας 7: Δείκτης Καταθέσεων Πελατών(Εκατ. €) 

Δείκτης 

Καταθέσεων 

Πελατών 

(Εκατ. €) 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 13.196 43.350 21.644 19.255 

2006 16.734 53.233 23.573 23.914 

2007 22.067 60.530 34.665 36.151 

2008 28.380 67.656 42.546 45.656 

2009 30.063 71.194 42.915 46.808 

2010 29.474 68.039 38.292 44.435 

2011 21.795 59.543 29.399 32.459 

2012 36.971 58.721 28.451 30.752 

2013 54.279 62.876 42.484 41.535 

2014 54.732 64.929 42.900 40.878 

2015 38.951 42.959 31.434 31.446 

Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 
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Διάγραμμα  7 : Δείκτης καταθέσεων πελατών 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Καταθέσεων Πελατών 

των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο από το 2005 έως 

και το 2015. 

 Ο δείκτης Καταθέσεων Πελατών απεικονίζει την ρευστότητα των τραπεζικών 

ιδρυμάτων. Επίσης ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει την ικανότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων 

να χορηγήσουν δάνεια στους πελάτες μιας και οι καταθέσεις πελατών αποτελούν την κύρια 

πηγή χρηματοδότησης των τραπεζών.  

Το έτος από το 2005 έως και το έτος 2006 ο δείκτης παρουσιάζει μια ανοδική πορεία 

και για τις τέσσερις τράπεζες. Ο δείκτης της Εθνικής αυξήθηκε ιδιαίτερα το έτος 2006 σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank κινήθηκε σε παρόμοια 

επίπεδα για τα δύο τραπεζικά ιδρύματα μιας και διαμορφώθηκε για την Alpha bank στις 

23.573€ ενώ για την Eurobank στις 23.914€. Ο δείκτης για την Πειραιώς έφτασε στις 16.734€. 

Το έτος 2007 έως και το έτος 2009 όλες οι τράπεζες παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Ο 

δείκτης της Εθνικής τράπεζας παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανοδική πορεία σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα τρία τραπεζικά ιδρύματα και διαμορφώθηκε για το έτος 2009 στις 71.194€. 

Αξιοσημείωτη είναι και η ανοδική πορεία που παρουσιάζει τόσο η Alpha bank  όσο και η 

Eurobank. Ο δείκτης για την Πειραιώς για το έτος 2009 ακολούθησε ανοδική πορεία και οι 

καταθέσεις των πελατών έφτασαν τις 30.063€. 

Το έτος 2010 είναι μια κομβική χρονιά για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς 

λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία οι 

καταθέσεις πελατών στα τραπεζικά ιδρύματα μειώνονται. Ο δείκτης για την Πειραιώς είναι 
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ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μεγαλύτερες μειώσεις παρουσιάζει 

ο δείκτης για την Εθνική και την Alpha bank και έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα στις 68.039€ και 

38.292€. Ο δείκτης της Eurobank για το συγκεκριμένο έτος είναι στις 44.435€ 

Το έτος 2011 αποτυπώνει τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική 

οικονομία καθώς οι καταθέσεις πελατών μειώνονται σε μεγάλο βαθμό και τα τραπεζικά 

ιδρύματα εμφανίζουν προβλήματα ρευστότητας. Κύριος λόγος των προβλημάτων είναι η 

πολιτική αβεβαιότητα καθώς και οι συζητήσεις που γίνονται για πιθανή αποχώρηση της 

Ελλάδος από το Ευρώ. Ο δείκτης για την Πειραιώς μειώθηκε σημαντικά για το συγκεκριμένο 

έτος και διαμορφώθηκε στις 21.795€. Σημαντικές μειώσεις στις καταθέσεις πελατών 

αντιμετωπίζουν η Εθνική και η Alpha bank αφού οι καταθέσεις των πελατών υποχώρησαν σε 

μεγάλο βαθμό. Στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκε ο δείκτης και για την Eurobank που είναι 

μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Το έτος 2012 χαρακτηρίζεται από σταθεροποίηση του δείκτη καταθέσεων πελατών και 

η χρονιά στιγματίστηκε από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Ιδιαίτερη είναι το συγκεκριμένο έτος για την τράπεζα Πειραιώς καθώς συγχωνεύτηκε με το 

υγιές κομμάτι της Αγροτικής Τράπεζας και ο δείκτης της παρουσιάζει σημαντική αύξηση και 

διαμορφώθηκε στις 36.971€. Ο δείκτης για τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα παρουσιάζει 

μικρή  υποχώρηση. 

Το έτος 2013 αρχίζει η ανάκαμψη για τις τέσσερις τράπεζες μιας και ο δείκτης 

καταθέσεων πελατών παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζει ο 

δείκτης για την Πειραιώς και διαμορφώνεται στις 54.279€. Ο δείκτης της Εθνικής έχει ανοδική 

πορεία και κυμαίνεται σε επίπεδα του έτους 2007. Σημαντικές αυξήσεις παρουσιάζει ο δείκτης 

για την Alpha bank και την Eurobank καθώς έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα στις 42.484€ και 

στις 41.535€. 

Το έτος 2014 χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ο δείκτης για την Πειραιώς 

κυμαίνεται σε επίπεδα όπως το προηγούμενο έτος. Ανοδική πορεία ακολουθεί η Εθνική 

τράπεζα παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στην ελληνική οικονομία. Ο δείκτης για την 

Alpha bank διαμορφώθηκε στις 42.900€ ελάχιστα αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Πτωτική πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Eurobank καθώς έχει επηρεαστεί από τις 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει από την συγκεκριμένη ανάλυση είναι ότι η Εθνική τράπεζα παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη κεφαλαιακή βάση και επίσης ότι η συγχώνευση της Πειραιώς με τη Αγροτική 

τράπεζα αύξησε σημαντικά τις καταθέσεις πελατών για την Πειραιώς. 
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Το έτος 2015 χαρακτηρίζεται από μεγάλη πτώση των καταθέσεων στο σύνολο των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Τεράστιες είναι οι απώλειες για την Πειραιώς και την Εθνική τράπεζα 

μιας και οι καταθέσεις έχουν υποχωρήσει περίπου 16 δις και 24 δις αντίστοιχα. Σημαντική 

πτώση παρουσιάζουν και οι καταθέσεις τόσο για την Alpha bank όσο και για την Eurobank και 

έχουν διαμορφωθεί οι απώλειες στα 11 δις και 9 δις αντίστοιχα. 

 

7.3. Κεφαλαιακή Επάρκεια 

 

 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα47 από την έναρξη της λειτουργίας τους διατηρούν σε όλη τη 

διάρκεια τους ελάχιστα ίδια κεφάλαια στο απαιτούμενο ύψος για την απόκτηση της άδειας 

λειτουργίας τους. Αν τα κεφάλαια αυτά μειωθούν κάτω από το ισχύον όριο, οι αρμόδιες αρχές 

απαιτούν την εντός συντόμου χρονικού διαστήματος επαναφορά τους στο προβλεπόμενο όριο, 

καθώς σε διαφορετική περίπτωση το εν λόγω ίδρυμα θα παύσει τη δραστηριότητά του. 

 Η κεφαλαιακή επάρκεια κατά κινδύνων θεωρείται η ύπαρξη και η διατήρηση ιδίων 

κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος, σε ύψος το οποίο με βάση οικονομικά κριτήρια αρκεί 

για την αντιμετώπιση πιθανών ζημιών από τη διέλευση πάσης φύσεως κινδύνων που ενέχουν 

οι δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος. Στην ουσία πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία 

του πιστωτικού ιδρύματος τα οποία μπορούν να διατεθούν για κάλυψη ζημιών, που 

ενδεχομένως θα προκύψουν από κάποιες περισσότερο ή λιγότερο επισφαλείς απαιτήσεις του 

έναντι πελατών, με τέτοιο τρόπο που δε θα διακινδυνεύετε η ετοιμότητα εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του, η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του. 

 Η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί διαρκές αντικείμενο ελέγχων των εποπτικών 

αρχών των τραπεζών, λόγω της φύσης και της έντασης των κινδύνων που διατρέχουν αυτές. 

Το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων καθώς και η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 

ιδρυμάτων αποτελούν ιδιαίτερο ρυθμιστικό και εποπτικό μέλημα των διατάξεων και εργασιών 

της επιτροπής της Βασιλείας, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να 

διατηρούν ρο λεγόμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

 

                                                 
47 Ψυχομάνης Δ. Σπύρος (2006) ‘Οι τράπεζες και η εποπτείας τους : Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος’, Εκδ. 

Σάκκουλας σελ. 225-226 
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7.3.1. Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

 

 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = 
Βασικά Κεφάλαια(Tier I)+Συμπληρωματικά Κεφάλαια (Tier II)

Σταθμισμένο Ενεργητικό
*100 

 

Στο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας II διατηρείται ο κανόνας της Βασιλείας I, που 

προσδιορίζεται ότι ένας πιστωτικός οργανισμός διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια αν διατηρεί 

εποπτικά ίδια κεφάλαια ισοδύναμα τουλάχιστον με 8% του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο 

(πιστωτικό, αγοράς, λειτουργικό) ενεργητικό του. Στο εποπτικό κεφάλαιο48 

συμπεριλαμβάνεται τόσο το βασικό ή κύριο κεφάλαιο (Tier I) όσο και το δευτερεύον ή 

συμπληρωματικό κεφάλαιο (Tier II). 

 Στο νέο εποπτικό πλαίσιο τα αποδεκτά στοιχεία εποπτικού κεφαλαίου διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες : σε στοιχεία πρωτογενούς ή κύριου (Tier I) και σε στοιχεία δευτερογενούς ή 

συμπληρωματικού κεφαλαίου(Tier II).  

Το κύριο εποπτικό κεφάλαιο (Tier I) περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο και τα 

δημοσιευμένα αποθεματικά, όπως αυτά παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες λογιστικές 

καταστάσεις κάθε πιστωτικού οργανισμού. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία αυτά 

αποτελούν τα μόνα κοινά στοιχεία σε όλα τα τραπεζικά συστήματα του κόσμου και αποτελούν 

το βασικό κριτήριο της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Επίσης, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα 

περιθώρια κέρδους τους και την ανταγωνιστική τους θέση. 

Το συμπληρωματικό κεφάλαιο (Tier II) περιλαμβάνει τις προβλέψεις για επισφαλή 

δάνεια, τα αφανή αποθεματικά, τα αποθεματικά από αναπροσαρμογή, τις προνομιούχες 

μετοχές και τα μετατρέψιμα ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στο κύριο εποπτικό κεφάλαιο 

(Tier I). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το δευτερεύον κεφάλαιο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το κύριο κεφάλαιο, δηλαδή δε θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό ανώτερο του 

50% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων του πιστωτικού οργανισμού.  

Εφόσον ο CAR49 είναι μεγαλύτερος από 8%, η τράπεζα λογίζεται ως επαρκώς 

κεφαλαιοποιημένη και μπορεί να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενες ζημιές που θα προκύψουν 

εξαιτίας των τραπεζικών κινδύνων.  

 

                                                 
48 Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009) ‘Τραπεζική Οικονομική’ Τόμος Β, Εκδ. Γ. Μπένου σελ. 250-254 
49 Golin J. (2001) ‘The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors’, First 

Edition John Wiley σελ. 282-284 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwxc-6r-zRAhXB6xoKHUEID18QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley.com%2FWileyCDA%2FWileyTitle%2FproductCd-0470821574.html&usg=AFQjCNFSSOzMzqYJsj7XuTMnPQ0bRohTxg&bvm=bv.145822982,d.d2s
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Πίνακας 8 : Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας(%) 
Δείκτης 

Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 

(%)  

 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 12.5 18.5 13 12.3 

2006 13 18.6 12.8 12.8 

2007 13.5 18.8 12.5 12.9 

2008 11.2 17 10.8 13 

2009 11.4 16.5 13.1 13.2 

2010 11.2 16.8 13.8 13.8 

2011 9.2 11.2 9.1 13.9 

2012 10.8 11 8.8 13.8 

2013 14.8 16.5 16.1 12.8 

2014 14 19.2 14.8 17.9 

2015 17.7 21.2 16.5 18.4 

Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 

 

Διάγραμμα  8 : Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας  

 
 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Κεφαλαιακής 

Επάρκειας των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο από το 

2005 έως και το 2015. 
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 Το έτος από το 2005 έως και το έτος 2007 ο δείκτης είναι πάνω από 8% και για τις 

τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα. Ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 

τιμές κεφαλαιακής επάρκειας και διαμορφώθηκε στο 18.8% για το 2007. Ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς παρουσιάζει μια ανοδική πορεία σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank κυμαίνεται στα ίδια περίπου 

επίπεδα από το 2005 έως το 2007 και έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα στο 12.5% και στο 12.9% 

για τις δύο τράπεζες. 

 Το έτος 2008 ο δείκτης για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων (πλην της Eurobank) 

έχει καθοδική πορεία. Ο δείκτης της Πειραιώς έχει τιμή 11.2% για το έτος 2008 ενώ παρόμοια 

πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Εθνική και την Alpha bank. Αντίθετη πορεία παρουσιάζει 

ο δείκτης για την Eurobank μιας και έχει διαμορφωθεί στο 13%. 

 Το έτος 2009 χαρακτηρίζεται από ανοδική πορεία του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

για την πλειοψηφία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο δείκτης της Πειραιώς έχει αυξηθεί ελάχιστα 

στο 11.4%. Ο δείκτης της Εθνικής έχει υποχωρήσει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ενώ 

αντίθετη πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank και είναι αυξημένος 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος και έχει διαμορφωθεί στο 13.1% και στο 13.2% για τις δύο 

τράπεζες. 

 Το έτος 2010 ο δείκτης για τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα 

με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης της Πειραιώς μειώθηκε στο 11.2% ενώ η τιμή του δείκτη 

παρουσιάζει αύξηση για τα υπόλοιπα τρία τραπεζικά ιδρύματα. 

 Το έτος 2011 και λόγω της συμμετοχής των ελληνικών τραπεζών στο PSI τόσο τα ίδια 

κεφάλαια τους όσο και η κεφαλαιακής τους επάρκεια υπέστησαν σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις. Ο δείκτης είναι επηρεασμένος από τις αρνητικές επιπτώσεις και αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στις τιμές του δείκτη για τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα που είναι 

μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο δείκτης της Πειραιώς παρουσιάζει σημαντικές 

μειώσεις και έχει διαμορφωθεί στο 9.2%. Καθοδική πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Εθνική 

και την Alpha bank που έχει διαμορφωθεί στα πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα 

έτη στο 11.2% και 9.1%. Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται ο δείκτης για την Eurobank. 

 Tο έτος 2012 ο δείκτης κυμαίνεται σε καλύτερα επίπεδα για την Πειραιώς και έχει 

διαμορφωθεί στο 10.8%. Ο δείκτης της Εθνικής  κυμαίνεται σε ίδια επίπεδα σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Ο δείκτης της Alpha bank παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και έχει 

διαμορφωθεί στο 8.8% ενώ η Eurobank παρουσιάζει σταθερή τιμή 13.8% για το έτος 2012. 

 Το έτος 2013 και μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στον 

τραπεζικό κλάδο και έπειτα από τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων που ολοκληρώθηκαν οι 
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τιμές του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αποκαταστάθηκαν και διαμορφώθηκαν σε επίπεδα 

πάνω από τα ελάχιστα όρια. Ο δείκτης της Πειραιώς παρουσιάζει σημαντική άνοδο και μετά 

την συγχώνευση με την Αγροτική τράπεζα έχει διαμορφωθεί στο 14.8%. 

 Ο δείκτης της Εθνικής εμφανίζει το μεγαλύτερο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρία τραπεζικά ιδρύματα και έχει διαμορφωθεί στο 

16.5%. Ο δείκτης της Alpha bank παρουσιάζει αξιοσημείωτη άνοδο μιας και έχει σχεδόν 

διπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και έχει διαμορφωθεί στο 16.1%. Στα ίδια 

επίπεδα κυμαίνεται ο δείκτης της Eurobank. 

 Το έτος 2014 και παρά την οικονομική ύφεση που επικρατεί στην ελληνική οικονομία 

ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε για την Εθνική τράπεζα και την Eurobank και έχει 

διαμορφωθεί αντίστοιχα με τιμές 19.2% και 17.9% αντίστοιχα. Η Eurobank παρουσιάζει την 

πιο βελτιωμένη τιμή και ο δείκτης βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα του σε σχέση με όλα τα 

προηγούμενα έτη ανάλυσης. Αντίθετη πορεία ακολουθεί ο δείκτης της Πειραιώς και της Alpha 

bank όπου είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

 Το έτος 2015 έπειτα από την ανακεφαλαίωση στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής και τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα παρουσιάζουν αρκετά 

υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια από το 8% που ορίζεται ως το ελάχιστο όριο σύμφωνα με 

την Βασιλεία III. Ο δείκτης της Εθνικής  κυμαίνεται στα πιο υψηλά επίπεδα και έχει 

διαμορφωθεί στο 21.2% ,ενώ την χαμηλότερη τιμή παρουσιάζει ο δείκτης της Alpha bank που 

έχει διαμορφωθεί στο 16.5%. Ο δείκτης της Πειραιώς και της Eurobank κυμαίνεται επίσης σε 

υψηλά επίπεδα και έχει διαμορφωθεί στο 17.7% και 18.4% αντίστοιχα. 

 

7.3.2. Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο ενεργητικού = 
Ίδια κεφάλαια

Σύνολο ενεργητικού
*100 

 

Ο δείκτης Ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο Ενεργητικού δείχνει50 την σχέση ιδίων κεφαλαίων 

και στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας. Υψηλή τιμή του δείκτη σημαίνει χαμηλή ανάγκη 

για εξωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή υψηλή αποδοτικότητα.  

                                                 
50 Ζοπουνίδης Κ. (2009) ‘Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικού Μάνατζμεντ’,Εκδ. Κλειδάριθμος σελ. 64-65 
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Πίνακας 9: Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ενεργητικό(%) 
Δείκτης Ιδίων 

Κεφαλαίων προς 

Ενεργητικό 

(%)  

 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 7.3 7.1 7.1 7.6 

2006 6.2 11.5 7.2 6.7 

2007 7.1 9.4 7.8 7.8 

2008 5.5 8.1 6.1 5.6 

2009 6.6 8.6 8.5 7.5 

2010 5.6 9.1 8.6 6.9 

2011 -4 -0.2 3.3 1.1 

2012 -3.2 -1.8 1.3 -1 

2013 9.2 7.1 11.3 5.8 

2014 8.2 9.1 10.5 8.3 

2015 11.4 8.8 13 9.6 

Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 

Διάγραμμα  9 : Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο ενεργητικού 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων προς 

Σύνολο Ενεργητικού των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική 

περίοδο από το 2005 έως και το 2015. 

 Το έτος 2005 έως και το 2007 ο δείκτης για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων 

παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Εθνική τράπεζα 

παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 Το έτος 2008 ο δείκτης παρουσιάζει μια καθοδική πορεία για τις τέσσερις τράπεζες. Ο 

δείκτης της Πειραιώς βρίσκεται στα πιο χαμηλά του επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη 

-5

0

5

10

15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού (%)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA EUROBANK



69 

 

και έχει διαμορφωθεί στο 5.5%. Ο δείκτης της Εθνικής παρουσιάζει μία υποχώρηση καθώς 

παρόμοια πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank. 

 Το έτος 2009 παρατηρούμε ότι οι τιμές του δείκτη είναι βελτιωμένες σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Ο δείκτης για την Εθνική και την Alpha bank κυμαίνεται σε ίδια επίπεδα και 

έχει διαμορφωθεί στο 8.6% και 8.5% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη βελτίωση παρουσιάζει ο 

δείκτης της Eurobank ο οποίος έχει διαμορφωθεί στο 7.5%. 

 Το έτος 2010 και εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου οι τιμές του δείκτη για το 

σύνολο των τραπεζών συνεχίζουν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Αναλυτικότερα ο δείκτης 

για την Εθνική και την Alpha bank βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και έχει διαμορφωθεί στο 9.1% 

και 8.6% αντίστοιχα που σημαίνει ότι είναι χαμηλή η ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση. 

Αντίθετη πορεία ακολουθεί ο δείκτης για Πειραιώς και την Eurobank που είναι μειωμένος σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 Το έτος 2011 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάστηκε από τις συνέπειες της 

πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης της χώρας και για πρώτη φορά παρατηρούμε αρνητικές 

τιμές του δείκτη. Ο δείκτης της Πειραιώς διαμορφώθηκε στο -4% και αντικατοπτρίζει πλήρως 

την ανάγκη του τραπεζικού ιδρύματος για εξωτερική χρηματοδότηση. Αρνητική είναι η τιμή 

του δείκτη και για την Εθνική που έχει διαμορφωθεί στο -0,2%. Ο δείκτης της Alpha bank και 

της Eurobank βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δύο τραπεζικά 

ιδρύματα καθώς έχει διαμορφωθεί στο 3.3% και 1.1% αντίστοιχα. 

 Το έτος 2012 χαρακτηρίστηκε από έντονη οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα και το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις χαμηλές τιμές του δείκτη , το οποίο σημαίνει ότι τα 

τραπεζικά ιδρύματα έχουν μεγάλη ανάγκη από εξωτερική χρηματοδότηση. Ο δείκτης είναι 

αρνητικός για την πλειοψηφία των τραπεζών πλην της Alpha bank που έχει διαμορφωθεί στο 

1.3%. 

 Το έτος 2013 έως και το 2014 ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη και φαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα είναι πιο σταθερό και έχει χαμηλή 

ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση. Ο δείκτης της Πειραιώς και της Eurobank κυμαίνεται 

σε παρόμοια επίπεδα και έχει διαμορφωθεί στο 8.2% και 8.3% αντίστοιχα. Σημαντικά 

βελτιωμένος είναι ο δείκτης της Alpha bank ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο δείκτης για 

την Εθνική που έχει διαμορφωθεί στο 9.1%.   

 Το έτος 2015 ο δείκτης συνεχίζει την ανοδική πορεία για το σύνολο των τραπεζικών 

ιδρυμάτων πλην της Εθνικής της οποία ο δείκτης έχει σταθεροποιηθεί στο 8.8%. Ανοδική είναι 

η τιμή για την Πειραιώς που έχει διαμορφωθεί στο 11.4% ενώ παρόμοια πορεία ακολουθεί ο 

δείκτης τόσο για την Alpha bank όσο και για την Eurobank. 
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7.4. Ποιότητα Ενεργητικού 

 

 

Η ποιότητα του ενεργητικού51 είναι από τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας μιας τράπεζας. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο συγκεντρώνει την 

μεγαλύτερη προσοχή για τους αναλυτές καθώς από αυτό προέρχεται η πλειοψηφία των εσόδων 

για ένα τραπεζικό ίδρυμα , επίσης από αυτά αναμένεται να καλυφθούν και οι υποχρεώσεις που 

έχει η τράπεζα απέναντι στους πελάτες της. Η κακή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου 

επηρεάζει αρνητικά όλες τις ποσοτικές μετρήσεις της πιστοληπτικής της ικανότητας. Ο 

αυξημένος αριθμός των μη- εξυπηρετούμενων δανείων σημαίνει μειωμένα έσοδα για το 

τραπεζικό ίδρυμα και έχει ως αποτέλεσμα η τράπεζα να δυσκολευτεί να καλύψει τις 

υποχρεώσεις τις προς τους πελάτες. 

 

 

7.4.1. Δείκτης Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών 

 

 

Τα Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τα τραπεζικά 

ιδρύματα και από τα έσοδα αυτά αναμένεται να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που έχει η τράπεζα 

προς τους καταθέτες . Ο λογαριασμός Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών περιλαμβάνει τα 

στεγαστικά δάνεια, τα καταναλωτικά δάνεια , τις πιστωτικές κάρτες και τις χορηγήσεις σε 

μικρές επιχειρήσεις. 

Πίνακας 10 : Δείκτης Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών (Εκατ. €) 
Δείκτης Δάνεια και 

Απαιτήσεις κατά 

Πελατών 

(Εκατ. €) 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 15.451 29.528 27.356 26.624 

2006 20.426 42.624 32.223 34.046 

2007 30.288 54.693 42.072 45.638 

2008 38.312 73.076 50.704 55.878 

                                                 
51 Ζοπουνίδης Κ. (2009) ‘Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικού Μάνατζμεντ’,Εκδ. Κλειδάριθμος σελ. 65 
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2009 37.688 74.752 51.399 55.837 

2010 37.638 77.261 49.304 56.268 

2011 34.005 71.496 44.875 48.094 

2012 44.612 69.135 40.465 43.171 

2013 62.365 67.250 51.678 45.610 

2014 57.143 68.109 49.556 42.133 

2015 50.591 45.375 46.186 39.893 

Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 

 

Διάγραμμα  10 : Δείκτης δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Δάνεια και Απαιτήσεις 

κατά Πελατών των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο από 

το 2005 έως και το 2015. 

 Το έτος 2005 ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας έχει την υψηλότερη τιμή σε σύγκριση με 

τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα. Ο δείκτης της Alpha bank παρουσιάζει το δεύτερο 

μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο που έχει διαμορφωθεί στα 27.356€. Η τιμή του δείκτη της 

Πειραιώς είναι η χαμηλότερη και κατέχει το μικρότερο χαρτοφυλάκιο σε δάνεια. Ο δείκτης της 

Eurobank έχει διαμορφωθεί στα 26.624€. 
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 Το έτος 2006 έως και το έτος 2008 χαρακτηρίζεται από μια κατακόρυφη ανοδική πορεία 

για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων που σημαίνει μεγάλος αριθμός πολιτών στρέφεται 

στην επιλογή των δανείων για να καλύψει κάποιες προσωπικές του ανάγκες είτε για στέγαση 

είτε για κάποια πιθανή επιχειρηματική επένδυση. Ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας έχει 

εκτοξευτεί σε σχέση με προηγούμενα έτη και έχει φτάσει στα 73.076€ όπου η τιμή του έχει 

διπλασιαστεί και παραπάνω σε σύγκριση με το έτος 2005. Ο δείκτης της Πειραιώς παρουσιάζει 

ανοδική πορεία και έχει διαμορφωθεί στα 38.312€. Ο δείκτης της Eurobank έχει αυξηθεί 

σημαντικά και το έτος 2008 κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πίσω από την 

Εθνική τράπεζα. Ο δείκτης της Alpha bank έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2005 και 

ακολουθεί ίδια ανοδική πορεία με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα. 

 Το έτος 2009 είναι μια χρονιά που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα υψηλά δανειακά χαρτοφυλάκια σε συνδυασμό με την μη 

εξυπηρέτηση τους από τους πελάτες και ο δείκτης έχει σταθεροποιηθεί σε σχέση με το 

προηγούμενος έτος. Ο δείκτης της Πειραιώς κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Ο δείκτης της 

Εθνικής τράπεζας παρουσιάζει μια μικρή άνοδο και έχει διαμορφωθεί στα 74.752€. Σταθερή 

πορεία ακολουθεί ο δείκτης τόσο για την Alpha bank όσο και για την Eurobank και κινείται σε 

ίδια επίπεδα όπως το προηγούμενο έτος. 

 Το έτος 2010 το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να κατέχει η Εθνική 

τράπεζα βέβαια αξίζει να επισημάνουμε ότι ο κύριος λόγος που κατέχει το μεγαλύτερο 

χαρτοφυλάκιο αποτελεί και η συγχώνευση της με την πρώην Κτηματική Τράπεζα που κατείχε 

το παλαιότερο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο. Η Eurobank κατέχει το δεύτερο σε μέγεθος 

χαρτοφυλάκιο και έχει διαμορφωθεί στα 56.268€. Ο δείκτης της Alpha bank παρουσιάζει μικρή 

μείωση και έχει διαμορφωθεί στα 49.304€. Ο δείκτης της Πειραιώς κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα 

με πέρυσι και έχει διαμορφωθεί στα 37.638€. 

 Το έτος 2011 έως και το 2012 παρουσιάζει καθοδική πορεία για το σύνολο των 

τραπεζικών ιδρυμάτων πλην της Πειραιώς. Ο δείκτης της Πειραιώς έχει διαμορφωθεί στα 

44.612€. Καθοδική πορεία ακολουθεί ο δείκτης της Εθνικής σε σχέση με τα προηγούμενα δύο 

έτη. Ο δείκτης της Alpha bank και της Eurobank έχει διαμορφωθεί στα 40.495€ και 43.171€. 

 Το έτος 2013 είναι μια χρονιά συγχωνεύσεων και εξαγορών και ο τραπεζικός κλάδος 

παρουσιάζει ανακατατάξεις στις θέσεις των τεσσάρων τραπεζικών ιδρυμάτων  με βάση το 

δανειακό τους χαρτοφυλάκιο. Ο δείκτης της Πειραιώς παρουσιάζει αξιοσημείωτη άνοδο η 

οποία σε κύριο βαθμό οφείλεται στη συγχώνευσή της με την Αγροτική Τράπεζα και το 

δανειακό της χαρτοφυλάκιο έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Η Εθνική τράπεζα συνεχίζει να 

κατέχει το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει διαμορφωθεί στα 67.250€. Ο 
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δείκτης της Alpha bank έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έχει 

διαμορφωθεί στα 51.678€. Το μικρότερο δανειακό χαρτοφυλάκιο κατέχει η Eurobank σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα. 

 Το έτος 2014 ο δείκτης της Πειραιώς έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

και έχει διαμορφωθεί στα 57.143€. Ο δείκτης της Εθνικής συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο 

χαρτοφυλάκιο και είναι αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Καθοδική πορεία 

ακολουθεί ο δείκτης δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών τόσο για την Alpha bank όσο και για 

την Eurobank και έχει διαμορφωθεί στα 49.556€ και στα 42.133€ αντίστοιχα.    

 Το έτος 2015 η Πειραιώς κατέχει το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει 

διαμορφωθεί στα 50.591 δις. Σημαντική πτώση παρουσιάζει το δανειακό χαρτοφυλάκιο της 

Εθνικής τράπεζας το οποίο έχει διαμορφωθεί στα 45.375 δις. Καθοδική πορεία παρουσιάζει το 

δανειακό χαρτοφυλάκιο και για τις άλλες δύο τράπεζες. 

 

 

7.4.2. Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPL Ratio) 

 

 

Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων = 
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Συνολικά δάνεια
*100 

 

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων52 απεικονίζει το ποσοστό των δανείων που οι πελάτες 

των τραπεζικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην τράπεζα λόγω 

οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Οι υψηλές τιμές του δείκτη δείχνουν ότι τα 

έσοδα των τραπεζών είναι μειωμένα και όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη τόσο χαμηλότερο 

σε ποιότητα είναι το ενεργητικό της τράπεζας.  

Σύμφωνα με τα τραπεζικά ιδρύματα ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια θεωρούνται τα 

καταναλωτικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες, που παρουσιάζουν καθυστέρηση 100 ημερών 

και άνω και τα επιχειρηματικά δάνεια με καθυστέρηση 180 ημερών και άνω. Για τα στεγαστικά 

δάνεια από 1.1.2002 ως μη εξυπηρετούμενα θεωρούνται αυτά που δεν εξυπηρετούνται για 180 

ημέρες και άνω, ενώ το αντίστοιχο διάστημα μέχρι τότε ήταν 360 ημέρες. 

 

 

                                                 
52 Golin J. (2001) ‘The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors’, First 

Edition John Wiley σελ. 236-239 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwxc-6r-zRAhXB6xoKHUEID18QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley.com%2FWileyCDA%2FWileyTitle%2FproductCd-0470821574.html&usg=AFQjCNFSSOzMzqYJsj7XuTMnPQ0bRohTxg&bvm=bv.145822982,d.d2s
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Πίνακας 11 : Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων(%)  

Δείκτης Μη 

Εξυπηρετούμενων 

Δανείων 

(%)  

 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 5.8 6.2 7.2 7.1 

2006 5.7 5.1 6.8 7.3 

2007 5.3 4.8 6.7 6.8 

2008 4.8 4.3 5.5 6.2 

2009 4.7 5.1 5.9 5.8 

2010 6.8 7.8 6.2 6.9 

2011 10.1 13.9 9.3 8.8 

2012 18.3 24.2 18.3 19.2 

2013 27.2 30.1 28.8 26.3 

2014 34.8 38.2 32.2 30.2 

2015 35.6 38.1 33.5 31.5 

Οι υπολογισμοί του δείκτη έγιναν από το συγγραφέα της εργασίας 

 

Διάγραμμα  11 : Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων 

Δανείων των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο από το 

2005 έως και το 2015. 

 Το έτος 2005 ο δείκτης κινείται σε χαμηλά επίπεδα για το σύνολο των τραπεζικών 

ιδρυμάτων που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών εξυπηρετούν τα δάνεια τους. Ο δείκτης 
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της Πειραιώς κυμαίνεται στα πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και έχει διαμορφωθεί στο 5.8%. Τη δεύτερη καλύτερη τιμή του δείκτη έχει η Εθνική 

τράπεζα, ο οποίος έχει διαμορφωθεί στο 6.2%. Ο δείκτης της Alpha bank και της Eurobank 

κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα για τις δύο τράπεζες και έχει διαμορφωθεί στο 7.2% και 7.15 

αντίστοιχα. 

 Το έτος 2006 έως και το έτος 2007 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσιάζει 

καθοδική πορεία. Ο δείκτης της Πειραιώς παρουσιάζει μικρή μείωση και έχει διαμορφωθεί στο 

5.3%. Σημαντική μείωση έχει παρουσιάσει ο δείκτης της Εθνικής ο οποίος είναι μειωμένος σε 

σημαντικό ποσοστό και έχει διαμορφωθεί στο 4.8%. Ο δείκτης για την Alpha bank και την 

Eurobank έχει διαμορφωθεί στο 6.7% και 6.8% αντίστοιχα. 

 Το έτος 2008 χαρακτηρίζεται από μια σημαντική μείωση του δείκτη και για τις τέσσερις 

τράπεζες. Ο δείκτης της Πειραιώς και της Εθνικής κυμαίνεται σε παρόμοιο επίπεδο για τις δύο 

τράπεζες και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο δείκτης 

της Eurobank έχει την υψηλότερη τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα και έχει 

διαμορφωθεί στο 6.2% ενώ ο δείκτης της Alpha bank είναι μειωμένος κατά μια μονάδα σε 

σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. 

 Το έτος 2009 είναι μια χρονιά που κυριαρχούν δυσμενής οικονομικές συνθήκες παρόλα 

αυτά το τραπεζικό σύστημα απέδειξε ανθεκτικότητα και οι τιμές του δείκτη μη 

εξυπηρετούμενων δανείων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.  

Ο δείκτης της Πειραιώς μειώθηκε ελάχιστα και διαμορφώθηκε στο 4.7%. Ο δείκτης της 

Εθνικής  αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενος έτος. Ο δείκτης για την Alpha bank και την 

Eurobank κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τα δύο τραπεζικά ιδρύματα και διαμορφώθηκε 

στο 5.9% και 5.8% αντίστοιχα. 

 Το έτος 2010 έως και το 2011 εξαιτίας των οικονομικών πιέσεων που δέχτηκαν τα 

τραπεζικά ιδρύματα και την οικονομική ύφεση που κυριαρχεί στην ελληνική οικονομία 

δημιούργησε νέες αδυναμίες πληρωμών των πελατών των τραπεζών. Ο δείκτης της Πειραιώς 

αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 10.1 % για το 2011. Το μεγαλύτερο δείκτη κατέχει 

η Εθνική τράπεζα ο οποίος έχει διαμορφωθεί στο 13.9%. Καλύτερη τιμή του δείκτη έχει η 

Eurobank ενώ σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα διατηρείται ο δείκτης για την Alpha bank. 

 Το έτος 2012 που χαρακτηρίζεται από πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα και σε 

συνδυασμό με τις συζητήσεις για έξοδο της χώρας από τη ζώνη του Ευρώ έχουν εκτοξεύσει τις 

τιμές του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων.  

Ο δείκτης της Πειραιώς έχει αυξηθεί σημαντικά και έχει διαμορφωθεί στο 18.3% για 

το έτος 2012. Ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση 
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με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα και έχει διαμορφωθεί στο 24.2%. Η τιμή του δείκτη για 

την Alpha bank και την Eurobank κυμαίνεται σχετικά σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με 

τις δύο άλλες τράπεζες και έχει διαμορφωθεί στο 18.3% και 19.2% αντίστοιχα. 

 Το έτος 2013 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνέχισαν τα αυξάνονται καθώς ο δείκτης 

της Πειραιώς έχει φτάσει σε επίπεδο 27.2% και αντικατοπτρίζει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα. Ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας διατηρείται στα 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα. Ανοδική πορεία 

παρουσιάζει ο δείκτης τόσο για την Alpha bank όσο και για την Eurobank. 

 Το έτος 2014 ο δείκτης συνεχίζεται η ανοδική πορεία για το σύνολο των τραπεζικών 

ιδρυμάτων. Ο δείκτης της Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 34.8% για το 2014 και διατηρείται σε 

υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας έχει αυξηθεί σημαντικά και κυμαίνεται στο 

38.2%. Ανοδική πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank αλλά με 

χαμηλότερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και έχει διαμορφωθεί στο 32.2% 

και 30.2% αντίστοιχα.  

 Το έτος 2015 ο δείκτης παρουσιάζει μικρή άνοδο για την πλειοψηφία των τραπεζικών 

ιδρυμάτων πλην της Εθνικής τράπεζας που έχει σταθεροποιηθεί στο 38.1%. Ο δείκτης για την 

Πειραιώς παρουσιάζει μικρή άνοδο και η τιμή του είναι 35.6%, ενώ παρόμοια πορεία 

ακολουθεί ο δείκτης τόσο για την Alpha bank όσο και για την Eurobank που οι τιμές τους είναι 

ελάχιστα αυξημένες σε σύγκριση με το 2014. 
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8.          ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι επιχειρήσεις που παρέχουν χρηματοδοτικές υπηρεσίες 

στην οικονομία με κύριο χαρακτηριστικό τη χρηματοδοτική μορφή του ενεργητικού τους που 

τα διαχωρίζει από άλλες παραγωγικές μονάδες. Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

αφορά στην κάλυψη αναγκών των δανειστών και των δανειζόμενων στην οικονομία. Η 

παρουσία τους συμβάλλει στη συσσώρευση κεφαλαίου και την ανάπτυξη της οικονομίας σε 

μεγάλο βαθμό.  

Οι Ελληνικές τράπεζες γνώρισαν μεγάλη άνθηση και υπερμεγέθη ανάπτυξης έπειτα από 

την ένταξη της Ελλάδος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και ακολούθησαν μία 

συνεχόμενη ανάπτυξη και κερδοφορία..  Ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν για την οικονομία 

καθώς το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων βρέθηκε αντιμέτωπο με 

την μεγάλη οικονομική κρίση που έκανε αισθητή την παρουσία της στα τέλη του 2008, η οποία 

ξεκίνησε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και εξελίχθηκε με την κρίση δανεισμού 

στην Ελλάδα. Αν και στην αρχή το ελληνικό πρόβλημα ήταν πρόβλημα χρηματοδότησης 

σύντομα εξελίχθηκε σε πρόβλημα αξιοπιστίας και σε κρίση φερεγγυότητας και το οποίο 

οδήγησε στον αποκλεισμό της χώρας από τις διεθνείς αγορές, την προσφυγή στη 

χρηματοδοτική στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ και στην υπογραφή του 

Μνημονίου. Οι ελληνικές τράπεζες επηρεάστηκαν σημαντικά από την ελληνική κρίση χρέους 

που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της διαθέσιμης ρευστότητας και με επακόλουθο το 

υψηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων. Τα τελευταία έτη το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

ενισχύθηκε δύο φόρες παρόλα αυτά όμως συνεχίζει να παρουσιάζει σημεία αδυναμίας με κύριο 

χαρακτηριστικό την χαμηλή ρευστότητα και το μεγάλο αριθμό των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε ανάλυση αριθμοδεικτών για 

τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες του Ομίλου της Πειραιώς, της Εθνικής 

Τράπεζας, της Alpha bank και της Eurobank  για την περίοδο 2005-2015. Τα ευρήματα της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης για το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ήταν συνοπτικά τα 

ακόλουθα: 

Όμιλος της Πειραιώς : Η τράπεζα Πειραιώς ως αναπόσπαστο και πρωταγωνιστικό κομμάτι 

του ελληνικού τραπεζικού κλάδου υπέστη σημαντικές πιέσεις που οφείλονται στην παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση και την ελληνική κρίση χρέους. Οι δείκτες κερδοφορίας και 
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αποδοτικότητας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και η τράπεζα παρουσιάζει σημαντικά κέρδη 

για τα έτη 2005-2008, το κλίμα άλλαξε άρδην από το 2009-2012 όπου οι δείκτες παρουσιάζουν 

ακραίες τιμές και απεικονίζουν τις πιέσεις που δέχεται το τραπεζικό ίδρυμα λόγω της χαμηλής 

ρευστότητας και την οικονομική ύφεση που κυριαρχεί στην Ελληνική οικονομία. Το έτος 2013 

έως το 2015 η τράπεζα Πειραιώς προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και να επιστρέψει σε θετικά 

αποτελέσματα. Οι δείκτες ρευστότητας κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα για την περίοδο 2005-

2009, αντίθετη πορεία ακολουθούν από το 2010 έως και το 2012 όπου η τράπεζα φανερά 

επηρεασμένη από την οικονομική κρίση και σε συνδυασμό με την οικονομική και πολιτική 

αβεβαιότητα παρουσιάζει προβλήματα ρευστότητας με τις καταθέσεις των πελατών να έχουν 

μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Το έτος 2013-2015 το τραπεζικό ίδρυμα προσπαθεί να 

ανακάμψει αλλά η εν λόγω ανάκαμψη δεν αντανακλά ένα υγιές αναπτυξιακό πρότυπο και η 

αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους σε όρους βιωσιμότητας παραμένει ζητούμενο. Οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα για τα έτη 2005-

2010 ,η συνέχεια όμως δεν είναι ίδια μιας και η διετία 2011-2012 χαρακτηρίζεται από  έντονη 

μείωση των δεικτών. Η κρίση στην ελληνική οικονομία και οι ζημιές απομείωσης που 

αναγνωρίστηκαν λόγω της ολοκλήρωσης του PSI επηρέασαν αρνητικά τα εποπτικά ίδια 

κεφάλαια της τράπεζας. Από το 2013-2015 έπειτα από την αύξηση κεφαλαίων που 

ολοκληρώθηκε, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αποκαταστάθηκαν, ωστόσο η Τράπεζα της 

Ελλάδος διεξήγαγε νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Test) 

προκειμένου να εξετάσει τις κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας. Οι δείκτες ποιότητας 

ενεργητικού της τράπεζας ακολουθούν παρόμοια πορεία με το σύνολο των υπόλοιπων δεικτών. 

Το 2005-2009 οι δείκτες τις τράπεζας βρίσκονται σε κανονικές τιμές και απεικονίζουν την υγιή 

εικόνα της τράπεζας. Από το 2010-2015 οι δείκτες παρουσιάζουν μια συνεχιζόμενη ανοδική 

πορεία και φέρει στην επιφάνεια το μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων που διατηρεί 

στο χαρτοφυλάκιο της η τράπεζα. 

Εθνική Τράπεζα : Ξεκινώντας με τους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας της τράπεζας 

παρατηρούμε ότι για την τριετία 2005-2008 βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα και το 

τραπεζικό ίδρυμα παρουσιάζει σημαντικά κέρδη. Το 2009 που αρχίζει η οικονομική κρίση οι 

δείκτες έχουν καθοδική πορεία και συνεχίζεται μέχρι το 2013. Το 2014 οι δείκτες παρά τα 

θετικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους παρουσιάζουν πάλι ζημιές. Οι δείκτες 

ρευστότητας κυμαίνονται  σε υψηλά επίπεδα από το 2005-2009 και οι καταθέσεις των πελατών 

παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Το έτος 2010 έως το 2012 η τράπεζα αρχίζει και εμφανίζει 

προβλήματα ρευστότητας που συνδέονται με την κρίση χρέους στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν σημαντικά και η τράπεζα αντιμετωπίζει 
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προβλήματα ρευστότητας. Τα έτη 2013-2015 είναι χρονιές οι οποίες οι δείκτες ρευστότητας 

προσπαθούν να σταθεροποιηθούν και το τραπεζικό ίδρυμα να ανακάμψει. Οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας για τα έτη 2005-2010 η τράπεζα παρουσιάζεται πλήρως 

κεφαλαιοποιημένη με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να είναι μεγαλύτερος του 

8%. Τα έτη 2011-2012 το τραπεζικό ίδρυμα δέχεται σημαντικές πιέσεις και οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζουν μείωση που οφείλεται στην αβεβαιότητα που κυριαρχεί 

στην ελληνική οικονομία. Τα έτη 2013-2015 και έπειτα από τις συγχωνεύσεις και αγορές που 

τελεσφόρησαν και μετά τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων που ολοκληρώθηκαν οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αποκαταστάθηκαν και διαμορφώθηκαν σε επίπεδα άνω 

των ελαχίστων ορίων. Οι δείκτες ποιότητας ενεργητικού έχουν ανοδική πορεία για τα έτη 2005-

2010 όπου η τράπεζα αυξάνει συνεχώς τα δάνεια που χορηγεί στους πελάτες της. Τα έτη από 

το 2010 έως και το 2013 οι δείκτες παρουσιάζουν μια σημαντική άνοδο που αποδεικνύει τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει τα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το μεγάλο αριθμό μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Το 2014-2015 είναι δύο χρονιές όπου το τραπεζικό ίδρυμα 

προσπαθεί να σταθεροποιήσει τα μεγέθη του και να ανακάμψει. 

Alpha bank: Σύμφωνα με την χρηματοοικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε οι δείκτες 

κερδοφορίας και αποδοτικότητας κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα για έτη 2005-2009 όπου η 

τράπεζα παρουσιάζει κέρδη. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ελληνική οικονομία 

το τραπεζικό ίδρυμα επηρεάστηκε ιδιαίτερα και για την τριετία 2009-2012 παρουσιάζει ζημιές. 

Τα έτη 2013 έως και το 2014 αποτέλεσαν καθοριστικό έτος για τη δομή του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος καθώς μετά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές το τραπεζικό ίδρυμα κάνει 

προσπάθειες να σταθεροποιηθεί. Οι δείκτες ρευστότητας ακολουθούν παρόμοια πορεία με τους 

δείκτες των υπόλοιπων τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα για 

την τριετία 2005-2009. Τα έτη 2010- 2012 οι δείκτες αντικατοπτρίζουν την χαμηλή ρευστότητα 

και την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του εξαιτίας της 

χαμηλής ρευστότητας αφού λόγω της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας οι καταθέσεις 

των πελατών που αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των τραπεζικών ιδρυμάτων 

έχουν μειωθεί σημαντικά. Από το 2013-2015 η τράπεζα προσπαθεί να ανακάμψει και να 

καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας που υπάρχουν. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειες 

βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα για τα έτη 2005-2009 καθώς το τραπεζικό ίδρυμα διαθέτει 

ικανοποιητικά κεφάλαια για να καλύψει τις ανάγκες του. Τα έτη 2011 έως και το 2012 οι 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας λόγω της συμμετοχής των ελληνικών τραπεζών στο PSI 

υπέστησαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, τη διετία αυτή η τράπεζα κατάφερε οριακά να 

βρίσκεται πάνω από τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας. Τα έτη 2013-2015 έπειτα από 
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τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αποκαταστάθηκαν 

και διαμορφώθηκαν σε επίπεδα άνω των ελαχίστων ορίων. Οι δείκτες ποιότητας ενεργητικού 

παρουσιάζουν συνεχόμενη ανοδική πορεία και το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας 

αυξάνεται σημαντικά για τα έτη 2005-2009. Το τραπεζικό ίδρυμα επηρεασμένο από την 

οικονομική ύφεση αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του μεγάλου αριθμού των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων που έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2010-2015 και αντικατοπτρίζει 

την κακή εικόνα της ελληνικής οικονομίας καθώς οι πελάτες της τράπεζας δεν έχουν την 

δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που τους έχουν χορηγηθεί. 

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. : Οι δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας για την 

τράπεζα κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα για την τράπεζα , η τράπεζα παρουσιάζει 

σημαντικά κέρδη για τα έτη 2005-2009. Τα έτη 2010-2012 οι τιμές των δεικτών παρουσιάζουν 

ακραίες τιμές που οφείλονται στις συζητήσεις περί εξόδου της χώρας από το ευρώ και στην 

οικονομική κρίση , στη διετία αυτή η τράπεζα παρουσιάζει ζημιές. Το 2013 έως και το 2015 το 

τραπεζικό ίδρυμα προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει. Οι δείκτες ρευστότητας για 

τα έτη 2005-2009 παρουσιάζουν ανοδική πορεία η οποία αντικατοπτρίζεται από την ανοδική 

πορεία των καταθέσεων των πελατών που αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Τα έτη 2010-2012 οι δείκτες παρουσιάζουν σημαντική υποχώρηση που 

αναδεικνύει τα προβλήματα ρευστότητας της τράπεζας ,πτωτική πορεία ακολουθούν και οι 

καταθέσεις των πελατών της τράπεζας. Το 2013 η τράπεζα παρουσιάζει ανάκαμψη ενώ το 2014 

ακολουθεί πτωτική πορεία. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για τα έτη 2005-2010 

παρουσιάζουν ικανοποιητικές τιμές και βρίσκονται άνω από τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής 

επάρκειας. Τα έτη 2011-2015 οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζουν μικρές 

αυξομειώσεις ,παρά τις πιέσεις που δέχεται το τραπεζικό ίδρυμα οι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι δείκτες ποιότητας ενεργητικού για τα έτη 

2005-2010 διατηρούν ανοδική πορεία. Ο ρυθμός αύξησης της χορήγησης των δανείων 

κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα κυρίως λόγω της θεαματικής ανόδου των στεγαστικών και 

καταναλωτικών δανείων. Τα έτη 2011 έως και το 2013 βγήκαν στην επιφάνεια σημαντικά 

προβλήματα της τράπεζας λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πελατών της τράπεζας. 

Τα έτη 2013-2015 το τραπεζικό ίδρυμα προσπαθεί να ανακάμψει και να σταθεροποιηθεί , 

επίσης το τραπεζικό ίδρυμα επικεντρώθηκε στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου και 

στην υποστήριξη των πελατών της που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 

αποπληρωμή των οφειλών τους.     

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση σε συνδυασμό με την πολιτική και οικονομική 

αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην ελληνική οικονομία έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
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στα τραπεζικά ιδρύματα. Σημαντικότερα προβλήματα είναι η χαμηλή ρευστότητα και το 

μεγάλο χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που κατέχουν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. 

 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα προκειμένου να εξυγιανθεί και να μπορέσει να 

αναπτυχθεί σε σταθερή βάση θα πρέπει αρχικά να εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια για την 

χορήγηση νέων δανείων, επιπλέον σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χρειάζεται ένα πιο 

αποτελεσματικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ταχύτερη εκκαθάριση τους, καθώς η 

χρησιμοποίηση σύγχρονων αποτελεσματικών τεχνικών και μοντέλων διαχείρισης θα βοηθούσε 

τα τραπεζικά ιδρύματα. Σημαντική επιδίωξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελεί η 

αύξηση των καταθέσεων των πελατών και η επιστροφή των χρημάτων στις τράπεζες ώστε να 

αυξηθεί η ρευστότητα των τραπεζών καθώς οι καταθέσεις των πελατών αποτελούν την κύρια 

πηγή χρηματοδότησης. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει οι τράπεζες να 

διαμορφώσουν ένα κατάλληλο κλίμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο τους ώστε να κερδίσουν 

πάλι την εμπιστοσύνη των πελατών τους. Επίσης η μείωση του λειτουργικού κόστους θα 

μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τον 

επανασχεδιασμό και η απλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εσωτερικών 

διαδικασιών αλλά και η ανάπτυξη ενναλακτικών δικτύων και νέων καινοτόμων τεχνολογιών. 

Κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία και την ανάπτυξη των τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελούν η 

υψηλή ποιότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών 

της που θα παρέχουν. Σημαντικός στόχος αποτελεί η ενίσχυση της πίστης, της αφοσίωσης και 

της εμπιστοσύνης τόσο των πελατών προς τα τραπεζικά ιδρύματα όσο και των εργαζομένων 

που εκπροσωπούν τα τραπεζικά ιδρύματα. Ολοκληρώνοντας, το αρνητικό περιβάλλον που έχει 

διαμορφωθεί στην Ελλάδα  μας διδάσκει πως οι αγορές κινούνται γρηγορότερα από τις 

ρυθμιστικές εποπτικές και νομοθετικές αρχές και πως οι κρίσεις δεν προβλέπονται. 
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Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Πειραιώς από 2005-2015 
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Οικονομικές Καταστάσεις της Εθνικής τράπεζας από 2005-2015 
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Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank από 2005-2015 
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Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. από 

2005-2015 
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