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Περίληψη 

 

Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

πορεία της ελληνική οικονομίας. Συνεπώς, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επηρέασε 

σημαντικά στη διαμόρφωση του όπως είναι σήμερα. Σήμερα, περίπου το 97% της 

τραπεζικής αγοράς βρίσκεται υπό τον έλεγχο των τεσσάρων, γνωστών και ως 

«συστημικών» τραπεζών, της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha 

Bank και της EFG Eurobank Ergasias AE. Θεωρώντας ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο 

της τραπεζικής αγοράς, στόχος αυτής της εργασίας ήταν η εκτενής συγκριτική 

χρηματοοικονομική ανάλυση τους με τη χρήση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών 

κατά την περίοδο 2008 – 2015 και η εξαγωγή συμπερασμάτων για το ευρύτερο τραπεζικό 

σύστημα. Μέσα από την ανάλυση και μελέτη που πραγματοποιήθηκε, έγινε αντιληπτό 

ότι οι ελληνικές τράπεζες από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος της περιόδου 

που εξετάστηκε δεν είναι κερδοφόρες και παρουσιάζουν ακόμα σημαντικά προβλήματα 

στην ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, παρότι αντιμετώπισαν 

διάφορες κρίσεις ρευστότητας με τη βοήθεια οικονομικής ενίσχυσης από το ελληνικό 

κράτος και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, συνεχίζουν να έχουν μειωμένη ρευστότητα και 

τέλος η κεφαλαιακή τους επάρκεια παρά το ισχυρό πλήγμα λόγω PSI έχει ανακάμψει σε 

ικανοποιητικό επίπεδο πάλι με κρατική-ευρωπαϊκή βοήθεια με τη μορφή 

ανακεφαλαιοποίησης.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

 

 

Το 2008 το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σκηνικό άλλαξε δραματικά. Η κρίση 

που ξέσπασε στις 14 Σεπτεμβρίου μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, 

δημιούργησε ένα παλιρροϊκό κύμα το οποίου οι επιπτώσεις ήταν τεράστιες και ακόμα 

εμφανείς σε πολλές χώρες του κόσμου. Σε πολλές από αυτές, ήταν η αφορμή για την 

αποκάλυψη βαθύτερων οικονομικών προβλημάτων, όπως στην Ελλάδα. 

 Στην περίπτωση της Ελλάδας, το τραπεζικό σύστημα αποτελεί τον πυρήνα του 

χρηματοοικονομικού της συστήματος και κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς με την παροχή χρηματοδότησης στις ελληνικές επιχειρήσεις, αυτές έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στο  έπακρο των δυνατοτήτων τους. 

Ο ρόλος αυτός όμως, το καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο σε όποια προβλήματα μαστίζουν 

την ελληνική οικονομία καθώς αυτά μεταφέρονται στο εσωτερικό των τραπεζών. Κατά 

συνέπεια, η συνεχής συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την υψηλή 

ανεργία και τις λοιπές δυσμενείς εξελίξεις των τελευταίων χρόνων καθώς και η έλλειψη 

σταθερότητας στο εσωτερικό της χώρας σε πολιτικό επίπεδο, διαμόρφωσαν και 

διαμορφώνουν ένα τοπίο γεμάτο προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες. 

 Οι πολυάριθμες συγχωνεύσεις, εξαγορές και απορροφήσεις μεταξύ των 

ελληνικών τραπεζών που έλαβαν χώρα στην περίοδο 2008-2015, οδήγησαν στη 

διαμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όπως είναι σήμερα. Πλέον, περίπου 

το 97% της τραπεζικής αγοράς βρίσκεται υπό τον έλεγχο των τεσσάρων «συστημικών», 

όπως έχουν χαρακτηριστεί τραπεζών, οι οποίες είναι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα 

Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank Ergasias.  

 Θεωρώντας ότι οι τέσσερεις αυτές τράπεζες αντιπροσωπεύουν το σύνολο της 

τραπεζικής αγοράς στην Ελλάδας, στόχος αυτής της εργασίας είναι η εκτενής 

χρηματοοικονομική ανάλυση τους, με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης τους. Η 

χρηματοοικονομική ανάλυση τους θα είναι συγκριτική και διαχρονική για την περίοδο 

2008 – 2015 και για την πραγματοποίησή της θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των 

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν, έχουν 

ως σκοπό την μέτρηση βασικών χαρακτηριστικών μιας τράπεζας όπως η αποδοτικότητα 
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- κερδοφορία, η ρευστότητα,  η κεφαλαιακή επάρκεια, η παραγωγικότητα και η ποιότητα 

του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

 Θεωρώντας ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 – 2008 και η 

πορεία της ελληνικής οικονομίας πριν και μετά από αυτήν, ήταν στοιχεία που επηρέασαν 

σημαντικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και οδήγησαν στη διαμόρφωσή του όπως 

είναι σήμερα, στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται συνοπτικά και τα δύο αυτά γεγονότα με σκοπό 

την καλύτερη κατανόησή τους και των επιρροών που άσκησαν. Στο Κεφάλαιο 3 

αναλύεται η δομή και η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από παρελθόν έως 

και την περίοδο που εξετάζεται. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται για κάθε μία από τις τέσσερεις 

συστημικές τράπεζες, μία ιστορική αναδρομή με ιδιαίτερη έμφαση στη περίοδο που 

εξετάζεται. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση με 

τη χρήση των αριθμοδεικτών και η διατύπωση παρατηρήσεων και σχολίων.  
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Κεφάλαιο 2: Το παγκόσμιο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον μετά τη 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 – 

2008 και οι εξελίξεις στην τραπεζική 
 

 

 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007- 2008, αποτέλεσε το 

κυρίαρχο γεγονός που οδήγησε στη διαμόρφωση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος 

και κατ’ επέκταση του τραπεζικού τομέα σήμερα, τόσο παγκοσμίως όσο και στην 

Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αφιερωθεί χρόνος για τη σύντομη 

περιγραφή και ανάλυση των αιτιών της, καθώς και των συνεπειών της στην ελληνική και 

παγκόσμια οικονομία με σκοπό την κατανόηση των αλυσιδωτών αντιδράσεων που 

διαμόρφωσαν το σημερινό Ελληνικό τραπεζικό τοπίο.  

 Αντίστοιχα, είναι επιτακτική η ανάλυση της δομής και των χαρακτηριστικών της 

ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, 

καθώς αυτή αποτελεί αναμφισβήτητα τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρέασε το 

εγχώριο τραπεζικό σύστημα για να πάρει τη μορφή που έχει σήμερα. 

 

2.1 Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 
 

Η παγκόσμια οικονομία πριν από τις αρχές του 2007 διάνυε μία περίοδο ακμής 

και υψηλής ανάπτυξης, γεγονός το οποίο αντικατοπτριζόταν σε μεγάλο βαθμό και στην 

άνθιση του χρηματοπιστωτικού τομέα που ολοένα και αναπτυσσόταν. Όπως γίνεται 

πάντα λοιπόν σε περιόδους θετικού χρηματοοικονομικού κλίματος, η αγορά 

διακατεχόταν από υπέρμετρη αισιοδοξία, με αποτέλεσμα η φωνή της λογικής και της 

ανησυχίας για τον ανύπαρκτο υπολογισμό και στάθμιση του κινδύνου των επενδύσεων 

εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος να μην λαμβάνεται υπόψιν από κανέναν. 

Έτσι, ο χρηματοοικονομικός τομέας εμφανιζόταν να έχει ξεπεράσει τα όρια λειτουργίας 

του ως απλού διαμεσολαβητικού μηχανισμού, αλλά και τις δυνατότητες ουσιαστικού 

ελέγχου από τις εποπτικές αρχές, τους διεθνούς οργανισμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις 

(Καραμούζης και Χαρδούβελης, 2011). 
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Το φυσικό επακόλουθο ήταν μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία 

ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. το 2007 και δημιούργησε ένα παλιρροϊκό κύμα που στη συνέχεια 

χτύπησε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και οικονομίες. Αν και δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση, θεωρείται σκόπιμο να 

αναφερθούν οι αιτίες και τα γεγονότα της κρίσης του 2007-2008, καθώς θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι είναι το σημείο που άρχισε και αρνητική πορεία της ελληνικής οικονομίας 

και οδήγησε στην μετέπειτα εγχώρια κρίση. 

Το 2000-2001 στη Αμερική έλαβε χώρα μία μίνι-κρίση, εξαιτίας του 

«σκασίματος» της «φούσκας» των διαδικτυακών εταιριών (dotcom bubble) καθώς και 

εξαιτίας μεγάλων λογιστικών σκανδάλων που ξέσπασαν εκείνη την περίοδο (π.χ. Enron). 

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα για να εμποδίσει την κρίση να εξαπλωθεί και για να την 

καταπολεμήσει, μείωσε τα επιτόκια έντεκα φορές από το Μάιο του 2000 έως τον 

Δεκέμβριο του 2001 από 6,5% στο 1,75% «πλημυρίζοντας» την αγορά με χρήμα. Το 

γεγονός αυτό όμως εκμεταλλεύτηκαν Αμερικάνοι τραπεζίτες, οι οποίοι έχοντας 

πρόσβαση σε «φτηνό» χρήμα άρχισαν να χορηγούν δάνεια σε πελάτες που κανονικά δεν 

θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να δανειστούν (άνεργοι, μικρά εισοδήματα κλπ.). 

Όπως είναι φυσιολογικό, πολλοί άνθρωποι θέλησαν να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο 

ζωής τους και αγόρασαν σπίτι με τέτοια στεγαστικά δάνεια. Οι τράπεζες όμως δεν 

σταμάτησαν εκεί και προχώρησαν στη δημιουργία χρεογράφων που είχαν ως υποκείμενα 

περιουσιακά στοιχεία (underlying assets) τα παραπάνω στεγαστικά δάνεια, τα οποία και 

εμπορεύονταν στη δευτερογενή αγορά και έγιναν πολύ δημοφιλή λόγω της υψηλής 

απόδοσή τους.  

Το αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων ήταν ότι αυξήθηκε υπέρμετρα ο βαθμός 

μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών (leverage), γεγονός στο οποίο συνετέλεσε 

και η χαλάρωση του περιορισμού στη μόχλευση πέντε μεγάλων επενδυτικών τραπεζών 

από την Security Exchange Commission. Αυτό σε συνδυασμό με την υπερβολική 

πιστωτική επέκτασή τους στην αγορά των στεγαστικών αυτών δανείων χαμηλής 

πιστοληπτικής αξιολόγησης (subprime mortgages), αλλά και η έκθεση πολλών άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτά λόγω επένδυσης σε χρεόγραφα βασισμένα σε 

αυτά (Collateralised Debt Obligations - CDOs ) και στις μελλοντικές αποπληρωμές 

αυτών, δημιούργησαν μία «επικίνδυνη» κατάσταση.  

Η κρίση ξεκίνησε όταν με την άνοδο των επιτοκίων από την αμερικανική 

κεντρική τράπεζα το 2004, πολλοί δανειολήπτες βρέθηκαν να μην μπορούν να 

πληρώσουν τα νέα υψηλότερα επιτόκια και έτσι πολλοί ιδρύματα-χορηγοί κήρυξαν 

πτώχευση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μόλις ξεκίνησε η χιονοστιβάδα ήταν πολύ 
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δύσκολο να σταματήσει, καθώς πλέον όλα τα «τοξικά», όπως χαρακτηρίστηκαν, 

χρεόγραφα που είχαν ως υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία τέτοια δάνεια, βρέθηκαν να 

μην αξίζουν τίποτα, λόγω μεγάλης προσφοράς και μηδενικής ζήτησης. Ιδρύματα 

κολοσσοί πτώχευσαν (Lehman Brothers), άλλα εξαγοράστηκαν (Bear Stearns, Merrill 

Lynch) και άλλα τέθηκαν υπό κρατικό έλεγχο (Fannie Mae, Freddie Mac).  

Η Ευρώπη δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την χρηματοοικονομική κρίση. Την 

περίοδο 2008-2009 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είτε ζητούν βοήθεια από το κράτος και 

τελικά εν μέρει κρατικοποιούνται (Lloyds, Dexia, UBS κ.α.) είτε εξαγοράζονται από 

άλλα σε Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ελβετία, Βέλγιο, Ισλανδία κ.α. Έχει γίνει πλέον 

κατανοητό ότι καμία χώρα δεν ήταν εκτός κινδύνου και όλες οι κεντρικές τράπεζες και 

οι κυβερνήσεις συνδυάζουν τις δυνάμεις τους και λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό 

της εξάπλωσης και επιδείνωσης της κρίσης. Παρά την συνδυασμένη προσπάθειά τους, 

στις αρχές του 2009 η κρίση όχι μόνο συνεχίζει να υπάρχει αλλά επιπλέον εντείνεται, 

καθώς ακόμα υπάρχει ο φόβος ότι τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα 

αντέξουν και θα καταρρεύσουν με ολέθριες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.  

Η κρίση λοιπόν συνεχίζεται και για πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο το 

2009 η παγκόσμια οικονομία καταγράφει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η 

χρηματοπιστωτική κρίση περνούσε στην πραγματική οικονομία όλων των χωρών με 

δυσμενή αποτελέσματα για ολόκληρη την οικονομία (Καραμούζης και Χαρδούβελης, 

2011). Η τραπεζική παγκοσμίως και συνεπώς και στην Ελλάδα παρουσίασε το λεγόμενο 

«credit crunch», δηλαδή την ξαφνική απότομη αποστροφή προς τον κίνδυνο και την 

μείωση της προσφοράς δανεισμού. Η απροθυμία των τραπεζικών ιδρυμάτων να 

χορηγήσουν δάνεια, σε συνδυασμό με την καταστροφή-μείωση του πλούτου των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων λόγω του σκασίματος των χρηματοοικονομικών 

φουσκών οδήγησε σε τεράστια μείωση της κατανάλωσης και κατ’ επέκταση του 

εμπορίου. Οι συνέπειες αυτών των δύο συμβάντων μεγάλες, ιδιαίτερα για τις πιο 

«ανοιχτές» οικονομίες καθώς το 2009 καταγράφεται ραγδαία πτώση περίπου 10,7% του 

παγκοσμίου εμπορίου, με σημαντική μείωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας. 

Τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης από την παγκόσμια κρίση εμφανίζονται το 2010 

και με την πάροδο του χρόνου αποδεικνύεται, ότι ενώ χώρες με υγιή βασικά οικονομικά 

δεδομένα θα κατορθώσουν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να βρεθούν εκ νέου σε 

τροχιά ανάπτυξης, χώρες με μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες και διαρθρωτικές 

αδυναμίες θα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες και σε ορισμένες 

περιπτώσεις θα είναι απαραίτητη εξωτερική οικονομική βοήθεια. Έτσι, βλέπουμε τρία 

κράτη-μέλη της ΕΕ, την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία να κάνουν χρήση του 
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μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών του 

συμβουλίου ECOFIN τη διετία 2008-2009 με ευνοϊκά αποτελέσματα για τις οικονομίες 

τους. 
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2.2 Η πορεία της ελληνικής οικονομίας πριν και μετά την 

κρίση 
 

Η Ελλάδα το 2000, είχε χρέος ύψους 102,7% του ΑΕΠ της και ως γνωστό την 

επόμενη χρονιά εισήλθε στη Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) η οποία της 

προσέφερε πολλά πλεονεκτήματα. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν οι προσδοκίες, ότι η 

συμμετοχή της σε μία οικονομική ένωση με τις πιο προηγμένες και ισχυρές ευρωπαϊκές 

χώρες, θα λειτουργούσε ως καταλύτης και θα συνεισέφερε στην σύγκλισή της με αυτές 

τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη της 

οικονομίας επήλθε άλλα δεν ήταν της μορφής που όλοι θα επιθυμούσαν. 

Μέχρι το 2007 η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, αλλά δυστυχώς όχι 

βασιζόμενη σε ένα βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο αλλά δείχνοντας μία φανερή προτίμηση 

προς την κατανάλωση. Η οικονομία της Ελλάδας, αντίθετα με τις περισσότερες χώρες 

της ΟΝΕ έχει τα χαρακτηριστικά μίας κλειστής οικονομίας καθώς το εξαγωγικό εμπόριο 

δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε 

αυξήσεις της ζήτησης, οι οποίες τροφοδοτούνταν από την ευκολότερη πρόσβαση των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις χάρη στα χαμηλά επιτόκια, και 

συνυπήρξε με την εμφάνιση δίδυμων  ελλειμμάτων, δηλαδή δημοσιονομικού 

ελλείμματος και ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (Ζωγραφάκης και 

Σπάθης, 2011). Επιπλέον, η αύξηση της κατανάλωσης ολοένα και περισσοτέρων 

εισαχθέντων προϊόντων οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη απομάκρυνση από ένα 

ισοσκελισμένο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται 

συνεχώς, με τα κρατικά έσοδα να αδυνατούν να τις καλύψουν, δημιουργώντας ολοένα 

και μεγαλύτερα ελλείμματα και αυξάνοντα υπέρμετρα το δημόσιο χρέος. Είναι άξιο να 

αναφερθεί ότι από το 2000 έως το 2007 παρατηρείται συνεχής και σημαντική αύξηση του 

δημοσίου χρέους (Διάγραμμα 1). 

Η εκδήλωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007 δεν είχε άμεσες 

καταστροφικές επιπτώσεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς ελληνικές 

οι τράπεζες στην πλειοψηφία τους δεν είχαν υπερβολική μόχλευση ούτε και μεγάλη 

έκθεση στα αναφερθέντα σε προηγούμενη ενότητα «τοξικά» χρεόγραφα. Σίγουρα όμως 

μεταλλάχθηκε ταχέως σε κρίση δημοσίου χρέους, φέρνοντας στην επιφάνεια την «λάθος» 

δημοσιονομική πορεία της χώρας τα προηγούμενα χρόνια, που είχε οδηγήσει σε πολύ 

άσχημη κατάσταση το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών και σε ακόμα 

χειρότερη την ανταγωνιστικότητα της χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες τόσο στην 

Ευρώπη, όσο και στο κόσμο γενικότερα. 
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Ήδη από το 2008, γίνεται φανερό ότι χωρίς σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές βάσει 

ενός αυστηρού προγράμματος, η ελληνική οικονομία δεν θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει τα πολλαπλά της οικονομικά προβλήματα και ότι ο κίνδυνος της 

χρεοκοπίας είναι όχι μόνο υπαρκτός αλλά και πιθανός. Η κλιμάκωση της κατάστασης 

παίρνει παράταση, βασιζόμενη κυρίως σε χρηματοδότηση από τις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές. Στις αρχές όμως του 2010, καθίσταται πρόδηλο ότι η χρηματοδότηση 

από τις αγορές δεν επαρκεί για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος. Έτσι ενώ 

όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες ανά τον κόσμο είναι σε πορεία ανάκαμψης και 

παρουσιάζουν ανάπτυξη, τον Απρίλιο του 2010 η Ελλάδα προσφεύγει στις χώρες της 

ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ζητώντας χρηματοδοτική στήριξη 

και τον Μάιο του 2010 υπογράφει το πρώτο Μνημόνιο Οικονομικών και 

Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών. Βραχυπρόθεσμος στόχος του είναι η αποφυγή της 

χρεοκοπίας, υιοθετώντας μέτρα απότομης οικονομικής προσαρμογής, ενώ βάζοντας 

τώρα την Ελλάδα σε μία αρχική ορθή πορεία στοχεύει μακροπρόθεσμα στην επίτευξη 

δημοσιονομικής ισορροπίας. 

Στις 2 Μαΐου 2010 οι ευρωπαίοι εταίροι και το ΔΝΤ προχωρούν στην έγκριση 

ενός πακέτου οικονομικής βοήθειας €110 δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα, που 

αποσκοπούσε από τη μία πλευρά στην αποφυγή της χρεοκοπίας της και από την άλλη 

στην προστασία άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία 

και η Πορτογαλία από ενδεχόμενη μετάδοση της οικονομικής κρίσης. Προαπαιτούμενο 

για την χορήγηση του πακέτου βοηθείας είναι η λήψη σειρά δημοσιονομικών μέτρων και 

διαρθρωτικών ρυθμίσεων με σκοπό τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, 

Τράπεζα της Ελλάδος - ΕΛΣΤΑΤ 
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την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την ανάκτηση 

της εμπιστοσύνης των αγορών. 

Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται το 2010 και τα οποία πετυχαίνουν μία μείωση 

6% περίπου στο δημοσιονομικό έλλειμμα που παρουσιάζει η γενική κυβέρνηση, η 

ελληνική οικονομία συνεχίζει σε τροχιά συρρίκνωσης με μείωση του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 4,5%, που χαρακτηρίζεται από σημαντική πτώση της 

ιδιωτικής και δημόσιας εγχώριας κατανάλωσης, αύξηση του πληθωρισμού κατά 3,5% 

κυρίως λόγω της αύξησης των έμμεσων φόρων, αλλά και τη ραγδαία άνοδο του ποσοστού 

ανεργίας κατά 3%.  

Το 2011, η συρρίκνωση συνεχίζεται με περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ κατά 6,9%, 

με κύριο χαρακτηριστικό την εκτόξευση της ανεργίας στο 17,7% από 12,5% την 

προηγούμενη χρονιά. Παρά τα θετικά βήματα τα οποία κάνει η Ελλάδα προς την μείωση 

του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και της γενικής κυβέρνησης είναι 

φανερό πλέον ότι λόγω του υπερβολικού ύψους του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ 

και της επακόλουθης εκτίμησης αδυναμίας πρόσβασης στις αγορές για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, είναι απαραίτητη η επιπλέον οικονομική βοήθεια της.  

Έτσι, το 2012 αφενός υπογράφεται ένα δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής 

βοήθειας-προσαρμογής της Ελλάδας ύψους €130 δισεκατομμυρίων και αφετέρου 

συμφωνείται η εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του ιδιωτικού τομέα, 

γνωστού ως PSI (Private Sector Involvement) με σκοπό την απομείωση του ελληνικού 

χρέους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του PSI, οι ιδιώτες κάτοχοι Ομολόγων Ελληνικού 

Δημοσίου (ΟΕΔ) που συμμετείχαν, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, έλαβαν νέα ΟΕΔ 

ονομαστικής αξίας ίσης με το 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων και 

ομόλογα εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) 

αξίας ίσης με το 15% της ονομαστικής αξίας των ανταλλάξιμων ομολόγων. Το 2013 η 

ελληνική οικονομία συνεχίζει την αρνητική της πορεία με μείωση του ΑΕΠ κατά 3,9%, 

η ανεργία πλέον βρίσκεται στο 27,3% ενώ ο πληθωρισμός παρουσιάζει μείωση όπως και 

στον προηγούμενο χρόνο.  

Κατά τη διάρκεια του 2014 για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης 

καταγράφεται ανάκαμψη του πραγματικού ΑΕΠ με ρυθμό 0,8%, πρωτογενές πλεόνασμα 

στα δημοσιονομικά στοιχεία και μικρή πτώση της ανεργίας. Για πρώτη φορά υπάρχει η 

αισιοδοξία ότι η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται και ξεκινά την ανοδική πορεία. 

Δυστυχώς όμως στις αρχές του 2015 διενεργούνται βουλευτικές εκλογές που προκαλούν 

εντάσεις και ανησυχία στις αγορές και μειώνουν την «πίστη» στην ελληνική ανάκαμψη. 

Η εκλεγμένη κυβέρνηση, καθυστερεί στην επίτευξη της συμφωνίας με τους εταίρους, με 
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αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη αβεβαιότητα τόσο εντός όσο και εκτός της 

χώρας. Με τη σειρά της αυτή προκαλεί την φυγή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, 

λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και φόβου απώλειας από μεριάς των πολιτών, και οδηγεί 

την κυβέρνηση στην προκήρυξη του δημοψηφίσματος και στην επιβολή της τραπεζικής 

αργίας και των περιορισμών ανάληψης και μεταφοράς κεφαλαίων (capital controls). Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες αβεβαιότητας με αποκορύφωμα τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές 

που λαμβάνουν χώρα το Σεπτέμβριο του 2015 είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην 

ελληνική οικονομία, οι οποίες εν μέρει μετριάστηκαν μετρά την υπογραφή του 

Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρίτο 

πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τριετούς διάρκειας τον Αύγουστο του 2015. 

Κλείνοντας αυτή την ιστορική αναδρομή για την ελληνική οικονομία, είναι 

δυνατό να ειπωθεί ότι η κρίση χρέους στην Ελλάδα ξεκίνησε με αφορμή την παγκόσμια 

οικονομική κρίση, αλλά ήταν σίγουρα αποτέλεσμα μίας ασυλλόγιστης δημοσιονομικής 

πολιτικής επί σειρά ετών, που με την απουσία οποιουδήποτε είδους εποπτικού ελέγχου 

και ενσυνείδητης πειθαρχίας, οδήγησε στη δημιουργία τεράστιου δημοσίου χρέους και 

δημοσιονομικού ελλείμματος. 
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Κεφάλαιο 3: Το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα στην Ελλάδα 
 

 

 

Με στόχο την καλύτερη κατανόηση της δομής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και τη μετέπειτα άντληση συμπερασμάτων από την ανάλυση επιμέρους 

στοιχείων του, θεωρείται σκόπιμο να εξηγηθεί συνοπτικά η γενική έννοιά του, ο λόγος 

ύπαρξής του και ο ρόλος που επιτελεί στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες και που 

το καθιστούν τόσο σημαντικό για αυτές. 

Η ανάγκη ύπαρξής του και κατά συνέπεια η δημιουργία του, θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι ήταν αποτέλεσμα την μετάβασης από τις αγροτικές και βιομηχανικές 

κοινωνίες του παρελθόντος στις σημερινές όπου κυρίαρχος τομέας είναι οι υπηρεσίες, με 

βασικό χαρακτηριστικό την εξειδίκευση. Η ανάγκη των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση 

σε ολοένα και περισσότερα καταναλωτικά αγαθά και οι αυξανόμενες ανάγκες για ταχεία 

και εύκολη διακίνηση του χρήματος στις σύγχρονες κοινωνίες, οδήγησε στη διαμόρφωση 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως το ξέρουμε σήμερα. Οι χρηματοπιστωτικές 

αγορές επιτελούν την σημαντική οικονομική λειτουργία της διοχέτευσης πλεοναζόντων 

χρημάτων πόρων από τα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που τα έχουν 

αποταμιεύσει ξοδεύοντας λιγότερα από το εισόδημά τους, σε αυτούς που έχουν έλλειψη 

χρηματικών πόρων επειδή επιθυμούν να ξοδεύουν περισσότερα από το εισόδημά τους 

(Frederick S. Mishkin και Standley G. Eaking, 2012). 

Ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα αναλύεται στο τραπεζικό, στο σύστημα της 

κεφαλαιαγοράς και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Παρά τις εθνικές διαφορές των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων η βιβλιογραφία έχει αναδείξει δύο εναλλακτικά γενικά 

σχήματα (Allen και Gale, 2000). Στο πρώτο το χρηματοπιστωτικό σύστημα βασίζεται και 

αναπτύσσεται μέσω των κεφαλαιαγορών (ΗΠΑ) και στο δεύτερο μέσω των τραπεζικών 

ιδρυμάτων (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα). Καθώς η Ελλάδα ανήκει ξεκάθαρα στη 

δεύτερη κατηγορία, θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος ως εκπροσώπου του ευρύτερου ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος 

καθώς «οι λοιποί τομείς του (ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, 

χρηματιστηριακές και επενδυτικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής ασφάλισης κ.α.) 
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αποτελούν μικρό μόνο τμήμα του ..» (ΤτΕ Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική 

Σταθερότητα (ΕΧΣ), Ιούνιος 2009). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η βασική λειτουργία μίας τράπεζας, εκτός από το 

διεκπεραιωτικό της ρόλο στις πληρωμές, συνίσταται στην λήψη πλεοναζόντων χρημάτων 

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τη μορφή καταθέσεων και την χρηματοδότηση άλλων 

που τα έχουν ανάγκη με τη μορφή δανείων, με στόχο οι μεν αποταμιευτές να 

απολαμβάνουν απόδοση επί των χρημάτων τους, οι δε δανειζόμενοι να έχουν πρόσβαση 

σε χρήμα που κανονικά δεν είχαν, έναντι αμοιβής. Η τράπεζα ως χρηματοπιστωτικός 

διαμεσολαβητής (financial intermediary) είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο 

αυτών ομάδων και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη 

και ευημερία της κοινωνίας. 

Στη συγκεκριμένη ενότητα και πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μας δίνει σημαντικές 

πληροφορίες για τους συμμετέχοντες σε αυτό: «Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) 

περιλαμβάνονται οι κεντρικές τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως ορίζονται από το 

Κοινοτικό Δίκαιο) και κάποια άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δέχονται 

καταθέσεις και/ή στενά υποκατάστατά τους από το κοινό, χορηγούν πιστώσεις για δικό 

τους λογαριασμό και/ή επενδύουν σε τίτλους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, στα ΝΧΙ 

περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα αμοιβαία 

κεφάλαια διαθεσίμων του ν.3203/2004 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2007). Πιο 

συγκεκριμένα, το άρθρο 2 του ν.3601/2007 μας δίνει ένα ξεκάθαρο ορισμό για το τι είναι 

ένα πιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με το νόμο αυτόν, ορίζεται ότι «Πιστωτικό ίδρυμα είναι 

η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 

επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για 

λογαριασμό της, καθώς και το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος.» (Γλύκας Μ. – 

Ξηρογιάννης Γ. – Σταϊκούρας Χ. , 2006) 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη τα χρόνια πριν 

από την παγκόσμια κρίση του 2007-2008. Λόγω μερικού κορεσμού της ελληνικής 

αγοράς, οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες στρέφουν το επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον και 

διοχετεύουν τα κεφάλαιά τους στα Βαλκάνια, στην Τουρκία και άλλες σε γειτονικές και 

μη αναπτυσσόμενες χώρες. Το μοντέλο τους δεν διαφοροποιείται από το παραδοσιακό 

τραπεζικό και βλέπουμε την ανάπτυξη και διεύρυνση δικτύου τραπεζικών 

υποκαταστημάτων σε διάφορες χώρες. Έτσι, οι ελληνικές τράπεζες φτάνουν 

δραστηριοποιούνται σε 16 χώρες με σημαντικό αριθμό τραπεζικών υποκαταστημάτων 
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και θυγατρικών τραπεζών. Αυτή η επεκτατική πολιτική των ελληνικών τραπεζών στο 

εξωτερικό και κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη απορροφούσε μεγάλο μέρος των 

ρευστών διαθεσίμων τους για την εξυπηρέτηση αναγκών όπως: 

 

 η ανοικτή γραμμή χρηματοδότησης ενεργητικού των θυγατρικών 

τραπεζών και εκχώρησης υποχρεωτικών διαθεσίμων (minimum reserve 

requirements) στις τοπικές κεντρικές τράπεζες,  

 η τακτική κεφαλαιακή ενίσχυση διαφόρων μορφών (πρωτογενή και 

δευτερογενή κεφάλαια), και  

 η διαρκής κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Μιχαλόπουλος Γ., 2011) 

 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007-2008, δεν επηρέασε 

άμεσα αρνητικά τις ελληνικές τράπεζες, καθώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι επεκτατική 

πολιτική τους στο εξωτερικό ίσως και να ήταν η αιτία που «έσωσε» τις τράπεζες από την 

έκθεσή τους σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου, όπως τα «τοξικά» χρεόγραφα που 

προξένησαν την προξένησαν. Σίγουρα, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης του κοινού και 

των αγορών απέναντι στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, δεν 

άφησε ανεπηρέαστη και την ελληνική αγορά και έτσι βλέπουμε και στην Ελλάδα πτώση 

της αξίας τους στο χρηματιστήριο, σημαντική άνοδο των διατραπεζικών επιτοκίων και 

αυξημένες αναλήψεις κεφαλαίων.  

Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ελληνικός τραπεζικός κλάδος κατάφερε και 

διαχειρίστηκε με επιτυχία τις επιπτώσεις της κρίσης του 2007-2008, αλλά στη συνέχεια 

ο στενός δεσμός του με το ελληνικό κράτος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην μετέπειτα 

αρνητική πορεία του. Βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι ή έλλειψη 

εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων και ουσιαστικά η πρακτική παύση του 

διατραπεζικού δανεισμού. Πλέον οι ελληνικές τράπεζες βασίζονται για βραχυπρόθεσμη 

χρηματοδότηση σε εμπορικά γραμμάτια και στη χρήση repos, ενώ για μακροπρόθεσμη 

αναγκαστικά σε διάφορες μορφές δανεισμού καθώς οι ιδιωτικές επενδύσεις αδυνατούν 

να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που έχει προκύψει.  

Η ολοένα και χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους λόγω 

της συνεχούς διόγκωσης του εθνικού χρέους καθώς και οι φήμες που ξέσπασαν σε 

παγκόσμιο επίπεδό για τη δυνατότητα της Ελλάδας να το αποπληρώσει, σε συνδυασμό 

με το υπάρχων κλίμα φόβου και έλλειψης εμπιστοσύνης από τη μεριά των επενδυτών, 

επηρεάζει άμεσα και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έτσι, οι διεθνείς οίκοι 

αξιολόγησης προχωρούν σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας τόσο της 
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Ελλάδας όσο και του τραπεζικού συστήματός της. Τον Δεκέμβριο του 2009 η Fitch, 

Standard & Poor’s και Moody υποβαθμίζουν διαδοχικά τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές 

τράπεζες, με κύριο λόγο την άσχημη χρηματοοικονομική τους κατάσταση αλλά την 

αναγνωρίσιμη από όλους πλέον αδυναμία της κυβέρνησης να τις στηρίξει. Οι ελληνικές 

τράπεζες πλέον βρίσκονται να μην έχουν πρόσβαση στη διεθνή διατραπεζική αγορά και 

έτσι για καταφέρουν καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες αναγκάζονται να 

στραφούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ως γνωστόν από τη βιβλιογραφία, 

τα επιτόκια δανεισμού από την ΕΚΤ δεν είναι ποτέ ελκυστικά σε σχέση με τα επιτόκια 

της διατραπεζικής αγοράς, καθώς είναι η ύστατη λύση δανεισμού για μία τράπεζα και 

στέλνει δυνατά μηνύματα για την άσχημη κατάστασή της. 

Το 2010, οι ελληνικές τράπεζες λόγω της ισχυρής επενδυτικής συμμετοχής του 

σε ομόλογα  του Ελληνικού Δημοσίου, δυστυχώς ακολουθούν μία παράλληλη πορεία με 

αυτή της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, η εκτόξευση των spreads των ελληνικών 

ομολόγων και ο υπαρκτός κίνδυνος χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους συμπαρασύρει 

και το τραπεζικό σύστημα προκαλώντας διαδοχικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής του 

ικανότητας, τόσο αυτή τη χρονιά όσο και τα επόμενα χρόνια. Σε αυτά τα δεδομένα 

έρχεται να προστεθεί η συνεχώς μειούμενη καταθετική βάση των ελληνικών τραπεζών, 

καθώς μόνο την περίοδο Δεκεμβρίου του 2009 έως τον Ιούνιο του 2012 χάθηκαν 

καταθέσεις ύψους 87 δις ευρώ, με τον ρόλο του καταλύτη να παίζουν οι εκλογικές 

αναμετρήσεις σε αυτή τη χρονική περίοδο, που προκαλούν αβεβαιότητα και φόβο στους 

καταθέτες. Παράλληλα, η ολοένα και χειρότερη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, σε 

συνδυασμό με την εκτόξευση της ανεργίας στα ύψη, οδηγεί πολλούς πολίτες σε 

αδυναμίας πληρωμής δανείων που έχουν λάβει πολλές φορές χωρίς τον απαιτούμενο 

πιστωτικό έλεγχο και ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ολοένα και 

χειροτερεύει, δυσχεραίνοντας παραπάνω την χρηματοοικονομική κατάσταση των 

ελληνικών τραπεζών. 

Την επόμενη χρονιά, μετά από πολύπλευρες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ, ΕΚΤ, 

ΔΝΤ και της ελληνικής κυβέρνησης, στις 21 Ιουλίου 2011 προσφέρεται ένα νέο πακέτο 

βοήθειας ύψους 109 δις ευρώ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, με απαραίτητη 

προϋπόθεση την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, στα αγγλικά Private Sector Involvement 

(PSI). Σημείο σταθμός για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αυτή την περίοδο, είναι η 

πρώτη κρατικοποίηση ελληνικής τράπεζας, της Proton Bank, στις 11 Οκτωβρίου 2011 

ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους στην Ελλάδας και λαμβάνει χώρα μετά από απόφαση 

του υπουργού οικονομικών μετά από απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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Με την ολοκλήρωση του PSI στις 9 Μαρτίου 2012 με το τελικό ποσοστό 

συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα να φτάνει το 96,6%, η Ελλάδα καταφέρνει και μειώνει 

σημαντικά το χρέος της κατά 90,53 δις ευρώ. Δυστυχώς όμως οι ελληνικές τράπεζες λόγω 

της ισχυρής παρουσίας των ελληνικών ομολόγων στα χαρτοφυλάκιά τους, καταγράφουν 

τεράστιες κεφαλαιακές ζημίες με αποτέλεσμα να κλονισθεί σημαντικά η κεφαλαιακή 

επάρκειά τους. Η συμμετοχή των τραπεζών στο PSI ήταν η παρακάτω: 

 

 Εθνική Τράπεζα 14,8 δις 

 Τράπεζα Πειραιώς 7,7 δις 

 Alpha Bank 6 δις 

 Eurobank 7,3 δις 

 

Λίγο πιο μετά, τον Δεκέμβριο του 2012 οι ελληνικές τράπεζες «αναγκάζονται» 

να συμμετάσχουν στην επαναγορά ομολόγων με ποσό συμμετοχής 14 δις ευρώ, καθώς 

αυτό ήταν προαπαιτούμενο για την έγκριση εκταμίευσης της δεύτερης δόσης του 

πακέτου οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, πράγμα που χειροτερεύει ακόμα 

περισσότερο την χρηματοοικονομική τους κατάστασή. Οι ζημίες προ φόρων των 

ελληνικών τραπεζών έχουν φτάσει πλέον περίπου τα 38 δις ευρώ, εξαιτίας της 

συμμετοχής τους στο PSI, την επαναγορά ομολόγων και στην συνεχιζόμενη φυγή των 

καταθέσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2012 και έπειτα, έλαβαν χώρα στην Ελλάδα 

διάφορες εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων που πλέον δεν ήταν 

βιώσιμα. Αυτές αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και 

αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Στα τέλη του 2012, πραγματοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) σε 

συνεργασία με την εταιρία συμβούλων BlackRock Solutions, η οποία εκπόνησε 

διαγνωστική μελέτη για τα χαρτοφυλάκια εγχώριων δανείων των ελληνικών τραπεζών, 

μία αρχική μελέτη ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με την οποία 

οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες τους μέχρι το 2014, εκτιμήθηκαν σε 40,5 δις ευρώ. 

Για την κάλυψη αυτών, την άνοιξη του 2013 το ελληνικό κράτος, προχωρεί στην 

ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων «συστημικών», όπως ονομάζονται πλέον, τραπεζών 

παρέχοντας τους κεφάλαια ύψους 27,5 δις ευρώ. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2012 λαμβάνει 

χώρα η μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridge recapitalisation) από το ΤΧΣ., που 

ουσιαστικά είναι μία προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που 

έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου και τελικά 

ολοκληρώνονται στα τέλη του Ιουνίου του 2013. Τα κεφάλαια αυτά στη μορφή 
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ομολόγων εκδόσεως EFSF, διατίθενται μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ) και τελικά μετά τις συμμετοχές ιδιωτών επενδυτών 

διαμορφώνονται σε 25,5 δις. H κατανομή τους μεταξύ των τραπεζών, μετά τον 

συμψηφισμό της συμμετοχής των τραπεζών στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου (Buyback): 

 

 Εθνική Τράπεζα 8,7 δις 

 Τράπεζα Πειραιώς 7 δις 

 Alpha Bank 4 δις 

 Eurobank 5,8 δις 

 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έπειτα από σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών 

και έχοντας ολοκληρώσει μια πρωτοφανή σε ταχύτητα και εύρος συγκέντρωση, έχει 

πλέον επικεντρωθεί στον λειτουργικό εξ ορθολογισμό, στην επίτευξη συνεργειών, καθώς 

και στη διαχείριση των συσσωρευμένων προβληματικών απαιτήσεων ως συνέπεια της 

κρίσης.  

Δυστυχώς, παρά την μεγάλη οικονομική ενίσχυση που έλαβαν οι τράπεζες με την 

ανακεφαλαιοποίηση του 2013, λόγω της μη βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης στη 

χώρα, τα μη εξυπηρετούμενα γνωστά και ως «κόκκινα δάνεια», συνεχίζονται και 

αυξάνονται ακόμα και αν ο ρυθμός αύξησής τους έχει αρχίσει και μειώνεται. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα δάνεια αυτά την ίδια περίοδο στην Ευρώπη διαμορφώνονται 

στο 6,1%, ενώ στην Ελλάδα ξεπερνούν το 30%. Με εφαλτήριο λοιπόν, την ανάγκη 

περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των εγχώριων τραπεζών, προκειμένου να 

κατορθώσουν να ανταπεξέλθουν στο κύμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και με 

απώτερο στόχο την ταχύτερη επιστροφή των τραπεζών σε ιδιώτες, κάτι που αναφέρεται 

ρητά και στο μνημόνιο που υπογράφτηκε με τους ευρωπαίους εταίρους μας, την άνοιξη 

του 2014 λαμβάνει χώρα η 2η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων «συστημικών» 

τραπεζών, χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το οποίο σκόπιμα παραιτήθηκε των 

"δικαιωμάτων" του για να αφήσει χώρο στους ιδιώτες. Το σύνολο των αυξήσεων 

κεφαλαίου ήταν 8,3 δις €, ενώ οι τιμές αγοράς των νέων μετοχών ήταν πολύ χαμηλότερες 

από τις αντίστοιχες της 1ης ανακεφαλαιοποίησης (με εξαίρεση την Alpha), με 

αποτέλεσμα το ΤΧΣ, να υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά αλλά και να μειωθούν 

σημαντικά τα ποσοστά συμμετοχής του και στις 4 τράπεζες. Τα ποσά που αντιστοιχούν 

στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για τις τράπεζες αυτές είναι τα παρακάτω: 
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 Εθνική Τράπεζα 2,5 δις 

 Τράπεζα Πειραιώς 1,75 δις 

 Alpha Bank 1,2 δις 

 Eurobank 2,86 δις 

 

Σημαντικό σημείο για τις ελληνικές τράπεζες την ίδια χρονιά είναι η ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων των λεγόμενων «τεστ αντοχής» των τεσσάρων τραπεζών (stress 

tests) και όλων των συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών που έγιναν από την ΕΚΤ, τον 

Οκτώβριο του 2014. Οι 4 ελληνικές πέρασαν "επιτυχώς", κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι 

δεν παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων ή αν υπάρχει καλύπτεται από την καθαρή 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου νωρίτερα τον Απρίλιο του 2014. 

Το 2015, όπως κρίνεται εκ των υστέρων, αποτελεί μία χρονιά με τεράστιες 

προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς χαρακτηρίζεται από έντονες 

εξελίξεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Οι βουλευτικές εκλογές που 

προκηρύσσονται εκτοξεύουν την αβεβαιότητα στα ύψη. Αποτέλεσμα η έντονη εκροή 

καταθέσεων που είχε ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2014, να αναγκάσει την ΤτΕ, μετά 

από αιτήσεις ελληνικών τραπεζών, στις 16 Ιανουαρίου 2015 να στραφεί στην ΕΚΤ 

ζητώντας ενίσχυση ρευστότητας μέσω του εκτάκτου μηχανισμού ρευστότητας ELA 

(Emergency Liquidity Assistance), η οποία και εγκρίνεται στις 21 Ιανουαρίου με 

διάρκεια 2 εβδομάδων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι μία τράπεζα καταφεύγει στον 

έκτακτο μηχανισμό όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας και δεν έχει καλής 

ποιότητας εγγυήσεις ώστε να αντλήσει ρευστότητα από τη βασική χρηματοδότηση της 

ΕΚΤ. Επίσης το ELA βαρύνεται με σημαντικά υψηλότερο κόστος, επιτόκιο 1,55% έναντι 

επιτοκίου 0,05% με το οποίο δίδεται η βασική χρηματοδότηση. 

Η αβεβαιότητα και η πολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με τις αποτυχημένες, 

κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, διαπραγματευτικές τεχνικές της νέο-εκλεγμένης 

κυβέρνησης στην επίτευξη συμφωνίας με τους ευρωπαίους εταίρους, οδηγούν σε 

γεγονότα πρωτόγνωρα για τη χώρα, όπως η τραπεζική αργία και η επιβολή περιορισμών 

ανάληψης και μεταφοράς κεφαλαίων (capital controls). Στις 19 Αυγούστου 2015, έπειτα 

από μεγάλη κοινωνική αναταραχή λόγω του διενεργηθέντος δημοψηφίσματος τον 

προηγούμενο μήνα, υπογράφεται συμφωνία μεταξή της ελληνικής κυβέρνησης και του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM) το 

τρίτο Μνημόνιο Συνεννόησης για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας.  

Το τέλος του έτους χαρακτηρίσθηκε από τη Συνολική Αξιολόγηση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των 
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τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που 

ολοκληρώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2015, οι 4 ελληνικές τράπεζες πέτυχαν να 

συγκεντρώσουν € 10 δισ μέσω έκδοσης κοινών μετοχών, εκ των οποίων € 8 δισ 

καλύφθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική 

απορρόφησαν επιπρόσθετα κεφάλαια € 4 δισ μέσω υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών 

από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την κάλυψη του δυσμενούς 

σεναρίου της Συνολικής Αξιολόγησης. 

Κλείνοντας, η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη καμπή για τη 

μετάβαση από την παρατεταμένη ύφεση προς βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στενά συνυφασμένο με 

την πορεία του ελληνικού κράτους και οικονομίας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

υπάρχουν ακόμα μεγάλες προκλήσεις στη διαχείριση της άσχημης οικονομικής 

κατάστασης από τη μεριά των τραπεζών, δεδομένης της μεγάλης πολιτικής και 

οικονομικής αστάθειας. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι ελληνικές τράπεζες θα φανούν 

αντάξιοι των περιστάσεων. 
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Κεφάλαιο 4: Σύντομη περιγραφή των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζών 
 

 

 

4.1 Η Εθνική Τράπεζα 
 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε 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 διευρυνόμενες 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. 

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. 

Κατά την περίοδο της κρίσης, σημεία σταθμοί για την Εθνικοί Τράπεζα είναι τα 

παρακάτω γεγονότα: 
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 Το 2009, προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δις δις, 

αυξάνοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια. Την ίδια χρονιά, προχώρησε 

σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών 1,5 δις ευρώ. Η συγκεκριμένη 

έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που 

πραγματοποιήθηκε από ελληνική τράπεζα σε ευρύ φάσμα επενδυτών. 

 Τον Οκτώβριο του 2010 άντλησε κεφάλαια 1,8 δις ευρώ μέσω αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα εκδίδει και  διαθέτει ομόλογα 

10ετους διάρκειας, ύψους 450 εκατ. ευρώ, το οποίο ενισχύει περαιτέρω 

την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας. 

 Το 2011, συμμετείχε στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου (PSI) με το σύνολο των επιλέξιμων τίτλων ύψους 

€14,8 δις. Η συνολική σχετική απομείωση που αναγνωρίστηκε στη 

χρήση 2011 ανήλθε στα €11,78 δις προ φόρων. Τον Δεκέμβριο της ίδια 

χρονιάς ενίσχυσε την κεφαλαιακή του θέση μέσω της αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δισ., με την έκδοση εξαγοράσιμων 

προνομιούχων μετοχών που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό 

Δημόσιο, αλλά και μέσω της επαναγοράς μέρους των καλυμμένων 

ομολογιών και υβριδικών τίτλων τον Ιανουάριο του 2012. 

 Στις 19 Ιουνίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας 

πιστοποίησε την καταβολή ποσού 1,079 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τους 

ιδιώτες επενδυτές και ποσού 8,677 εκατ. ευρώ από το ΤΧΣ, γνωστή και 

ως 1η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. 

 Κατά τη διάρκεια του 2014, η κεφαλαιακή επάρκεια της ενισχύεται 

σημαντικά κυρίως μέσω της επιτυχούς άντλησης 2,5 δις ευρώ από τους 

ιδιώτες μετόχους στα μέσα του έτους, χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ, με 

τη γνωστή και ως 2η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. 

 Το 2015 ολοκληρώνει με επιτυχία της διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής 

της αντλώντας κεφάλαια ύψους 457 εκατ. ευρώ από τη διεθνή αγορά, 

300 εκατ. από το ελληνικό επενδυτικό κοινό και 2,7 δις από το ΤΧΣ. 

 

Η βασική επιδίωξη του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, είναι όπως αναφέρει και η 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Λούκα Κατσέλη, «αποτελεί το να 

διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο και να συμβάλει ενεργά, με όρους 

αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας, στη στήριξη των επενδύσεων για την 
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επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και τον βιώσιμο οικονομικό και 

τεχνολογικό μετασχηματισμό της Ελληνικής παραγωγικής βάσης». 

 

 

 4.2 Η Τράπεζα Πειραιώς 
 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και έχει έδρα την Αθήνα. Από την ίδρυσή 

της και μέχρι το 1975 λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα, ενώ έπειτα 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. Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του 1990 

και 2000, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό 

την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των 

εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-

Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές 

του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των 

εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 

πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, 

μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου. To 

2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑ bank, ενώ η απορρόφησή της 

ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 (Ιστοτόπος Τράπεζας Πειραιώς, 2016). 

Παράλληλα με τις εγχώρια ανάπτυξη μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ως ναυαρχίδα 

του, ο όμιλος Πειραιώς εφάρμοσε με επιτυχία επεκτατική στρατηγική στις αγορές της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, με ισχυρή παρουσία σε χώρες 

όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ουκρανία, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Η 

πορεία του ομίλου δεν θα εξεταστεί περαιτέρω σε αυτή την μελέτη, καθώς επιδιώκεται η 

ανάλυση της πορείας της ελληνικής τράπεζας.  

Παρακάτω αναφέρονται τα γεγονότα σταθμοί της Τράπεζας Πειραιώς στα χρόνια 

της κρίσης: 

 Το 2009, ολοκλήρωσε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

(ΑΜΚ) ύψους €0,8 δισ. Έκδοση πρόσθετων προνομιούχων μετοχών 

χωρίς ψήφο, ύψους €380 εκατ., υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, στο 

πλαίσιο του Ν. 3723/2008. 

 Το 2011, συμμετείχε στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής 

Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) με το σύνολο των επιλέξιμων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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τίτλων ύψους €7,7 δις. Η συνολική σχετική απομείωση που 

αναγνωρίστηκε στη χρήση 2011 ανήλθε στα €5,9 δισ. προ φόρων. 

 Το 2012, απέκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού) η οποία τελούσε υπό ειδική εκκαθάριση, σε συνέχεια 

σχετικής απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ. Την 

ίδια χρονιά αποκτά το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Société 

Générale (99,1%) της Γενικής Τράπεζας στην Ελλάδα. 

 Τον Μάρτιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε 

στην απόκτηση των καταθέσεων, δανείων, καταστημάτων και 

ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus 

Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των 

δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, 

factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG). Στις 19 Ιούνιο του 

2013, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει την εξαγορά του συνολικού 

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

στην Ελλάδα Millennium Bank S.A., μετά τη λήψη όλων των 

απαιτούμενων εγκρίσεων. Στις 28 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η 

άντληση κεφαλαίων ποσού €8,4 δισ, με το αντληθέν ποσό από ιδιώτες 

επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να ανέρχεται σε €1,4 δισ, ήτοι 20% 

της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης των €7,3 δισ. Το υπόλοιπο ποσό της 

ΑΜΚ καλύφθηκε με την εκ μέρους του ΤΧΣ εισφορά σε είδος και 

συγκεκριμένα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF. 

 Το 2014, πραγματοποιεί έκδοση και διάθεση στις διεθνείς 

αγορές 3ετούς ομολόγου κύριου χρέους ποσού €0,5 δισ., για την 

άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας και Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Τράπεζας με άντληση κεφαλαίων ύψους €1,75 δισ. 

Επίσης προχωράει στην αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών 

Ελληνικού Δημοσίου €750 εκατ. (Ν. 3723/2008). 

 Τον Απρίλιο του 2015 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το 

«υγιές» μέρος της Πανελλήνιας Τράπεζας. Την ίδια χρονιά επιστρέφει 

στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (OΔΔHX) το συνόλου 

των Ειδικών Τίτλων που είχε λάβει η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του 

Πυλώνα ΙΙΙ του Ν. 3723/2008, συνολικής ονομαστικής αξίας €2,2 δις. 

Επιπρόσθετα ολοκληρώνει άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €4,7 

https://particuliers.societegenerale.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
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δισ. με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, κεφαλαιοποίηση 

υποχρεώσεων εξομοιούμενης με καταβολή μετρητών και εισφορά σε 

είδος ομολόγων ESM, καθώς και έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων 

ομολογιών που καλύφθηκαν αποκλειστικά από το ΤΧΣ. 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναγράφεται και στον ιστοτόπο της επιδιώκει να 

συμβάλλει στην επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας, προσφέροντας τους καινοτόμες 

τραπεζικές λύσεις, ενώ ταυτόχρονα να λειτουργεί αποτελεσματικά και με συνετή χρήση 

των εποπτικών κεφαλαίων της. Το όραμά της είναι «να γίνει και να παραμείνει η Νο1 

τράπεζα εμπιστοσύνης, η ισχυρότερη χρηματοοικονομικά και η τράπεζα με την ευρύτερη 

πελατειακή βάση στην Ελλάδα.» 

 

 

 4.3 Η Alpha Bank 
 

Η ιστορία της Alpha Bank παρουσιάζει μία πλούσια επιχειρηματική 

δραστηριότητα, η οποία υπερβαίνει τα 130 έτη παρουσίας στην οικονομική ζωή της 

χώρας. Οι ρίζες της Τραπέζης ευρίσκονται στον Εμπορικό Οίκο Ι.Φ. Κωστοπούλου, ο 

οποίος, λίγο καιρό μετά την ίδρυσή του το 1879 στην Καλαμάτα, ανέπτυξε και τραπεζικές 

δραστηριότητες. Σταθμός αυτής της πορείας υπήρξε το έτος 1916, όταν ο Ιωάννης Φ. 

Κωστόπουλος, με τη συνεργασία της Λαϊκής Τραπέζης, δημιούργησε, με έδρα πάντοτε 

την Καλαμάτα, την Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου με τη μορφή της Ετερόρρυθμης 

Εταιρίας, η οποία δύο έτη αργότερα, το 1918, έδωσε τη θέση της στην Τράπεζα 

Καλαμών, που λειτουργούσε πλέον ως Ανώνυμη Εταιρία.  

Το 1924 η Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύθηκε με το τραπεζικό τμήμα του οίκου 

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

έδρα την Αθήνα, που ανέπτυξε ένα περιφερειακό δίκτυο υποκαταστημάτων στην Νότιο 

Πελοπόννησο. Στα χρόνια της οικονομικής ανασυγκροτήσεως που ακολούθησαν τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, η οποία το 1947 

μετονομάσθηκε σε Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, υπήρξε η μοναδική Τράπεζα του 

μεγέθους της που κατάφερε να εξέλθει από τις δύσκολες συνθήκες εκείνης της περιόδου 

και προσανατολίσθηκε πλέον στην ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου υποκαταστημάτων. 

Από τη δεκαετία του 1970, η Τράπεζα Πίστεως, όπως ονομάσθηκε το 1972, υπήρξε 

πρωτοπόρος στον τομέα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 

ενώ μετά την απελευθέρωσή του, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, έχει ήδη διαμορφώσει 



Σελίδα | 24 
 

τη φυσιογνωμία ενός τραπεζικού Ομίλου που της επιτρέπει να παρέχει ευρύ φάσμα 

καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Η Τράπεζα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Πέρα από την 

προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο 

Όμιλο παροχής οικονομικών υπηρεσιών. Τον Ιανουάριο του 1998 άνοιξε το πρώτο 

υποκατάστημα της τράπεζας στα Τίρανα, ενώ τον Ιούλιο του 2000 ξεκίνησε επίσης να 

λειτουργεί και στο Βελιγράδι το πρώτο της κατάστημα. Η επεκτατική στρατηγική της 

συνεχίστηκε με παρουσία και σε Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία κ.α. 

Το έτος 1999 η Alpha Τράπεζα Πίστεως -ονομασία που υιοθετήθηκε το 1994- 

προέβη σε εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τραπέζης, πραγματοποιώντας τη 

μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η συγχώνευση των δύο 

τραπεζικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε το αμέσως επόμενο έτος, ενώ η νέα διευρυμένη 

Τράπεζα που προέκυψε ονομάσθηκε Alpha Bank. Σήμερα η Alpha Bank είναι μια από 

τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα σύγχρονο όμιλο επιχειρήσεων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα ο οποίος προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Γεγονότα σταθμοί κατά την περίοδο της κρίσης που ταλανίζει την χώρα, η οποία 

ξέσπασε με αφορμή την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 είναι τα 

παρακάτω: 

 

 Το 2009, ολοκλήρωσε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) 986 εκατ. 

ευρώ.  Εξ αυτών τα 940 εκατ. μέσω της ένταξης της στο πρόγραμμα 

ενισχύσεως της ρευστότητας του Ν. 3723/2008 και προβαίνοντας στην 

έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο. 

 Το 2011, συμμετείχε στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου (PSI) με το σύνολο των επιλέξιμων τίτλων ύψους 

€6 δις. Η συνολική σχετική απομείωση που αναγνωρίστηκε στη χρήση 

2011 ανήλθε στα €3,8 δισ. μετά φόρων. 

 Την 16 Οκτωβρίου 2012, η Alpha Bank υπέγραψε μετά της Crédit 

Agricole S.A. σύμβαση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της 

Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και κυριότητος της Crédit Agricole S.A. 

Παράλληλα συμμετείχε στο Πρόγραμμα Επαναγοράς Ομολόγων 

(Buyback) για τη μείωση του δημοσίου χρέους, με συμμετοχή ύψους  δις 

ευρώ. 
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 Την 1 Φεβρουαρίου 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της 

Εμπορικής Τραπέζης την 16 Οκτωβρίου 2012 από την Alpha Bank A.E. 

μετά της Crédit Agricole S.A. και της λήψεως των οικείων κανονιστικών 

εγκρίσεων από τις Ελληνικές και Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και 

Επιτροπές Ανταγωνισμού, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εμπορικής μεταβιβάσθηκε από την Crédit Agricole στην Alpha Bank. 

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, ολοκλήρωσε επιτυχώς την 

ανακεφαλαιοποίησής της με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής 

συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού 

χαρακτήρα της, ενώ η συμμετοχή του ΤΧΣ ανήλθε στα 4 δις ευρώ. 

 Η Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

ύψους Ευρώ 1,2 δισ., την 31 Μαρτίου 2014. Η μετοχική σύνθεση της 

Τραπέζης διευρύνεται, με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών 

επενδυτών. 

 Την 17 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του συνόλου των 

προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα, η 

οποία, πρώτη από τις συστημικές τράπεζες, προέβη στην αποπληρωμή 

της συμμετοχής του. Επιπρόσθετα, ολοκληρώνεται την 30 Σεπτεμβρίου 

2014 η εξαγορά από την Alpha Bank των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής 

της Citibank στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των καρτών Diners Club. 

 Το 2015, πραγματοποιήθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με 

καταβολή μετρητών ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως 

ύψους 2,74 δις ευρώ, προκειμένου να καλύψει το αποτέλεσμα της 

Συνολικής Αξιολογήσεως από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) 

υπό το Δυσμενές Σενάριο. Το συνολικό ποσό ανήλθε στα € 2,6 δισ. µε 

την κατά 1 δισ. κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων στα πλαίσια 

της ασκήσεως διαχειρίσεως στοιχείων παθητικού και την κατά € 1,6 δισ. 

συγκέντρωση μετρητών. 

Η Alpha Bank, πλέον αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες 

τράπεζες στην Ελλάδα και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που ξεπέρασε επιτυχώς κατά την 

δύσκολη περίοδο τις κρίσης, έχει να αντιμετωπίσει πληθώρα προκλήσεων, καθώς η 

ελληνική οικονομία παραμένει και πιθανότατα θα παραμείνει για αρκετά χρόνια, ακόμα 

σε ύφεση. 
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4.4 Η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
 

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία 

«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών.  

Με την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα 

επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους. Έκτοτε η Eurobank έχει ακολουθήσει 

μια ανοδική πορεία, μέσα από δυναμική οργανική ανάπτυξη, αλλά και μέσα από 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, καταλαμβάνοντας σήμερα ηγετική θέση στο Ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα, με συστημική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 To 1990 ιδρύεται η Ευρωεπενδυτική Τράπεζα Α.Ε., με ειδίκευση στους 

τομείς της επενδυτικής τραπεζική και του Private Banking. To 1996, εξαγοράζει την 

Interbank Ελλάδος Α.Ε., με δίκτυο 23 καταστημάτων με την οποία και συγχωνεύεται την 

επόμενη χρονιά, από τη μητρική της εταιρία Consolidated Eurofinance Holdings (CEH) 

S.A., Παράλληλα, το 1998 εξαγοράζει το δίκτυο καταστημάτων της Credit Lyonnais 

Grece S.A. και μετονομάζεται από Ευρωεπενδυτική σε EFG Eurobank Α.Ε. Την ίδια 

χρονιά, εξαγοράζει το ποσοστό συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών, ενώ η 

μητρική της CEH εξαγοράζει το 99,8% της Τράπεζας Κρήτης. Στη συνέχεια, μαζί με την 

CEH εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% της Τράπεζας Εργασίας, ενώ η Deutsche 

Bank αποκτά συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank. 

 To 1999, μεταβιβάζεται η Τράπεζα Κρήτης στη EFG Eurobank και 

συγχωνεύονται. Την ίδια χρονιά λαμβάνει χώρα η συγχώνευση δραστηριοτήτων EFG 

Eurobank - Τράπεζας Αθηνών με ανταλλαγή μετοχών δημόσια προσφορά μετοχών και 

εισαγωγή της EFG Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ακόμα, η μητρική της 

CEH αποκτά το 50,1% της Τράπεζας Εργασίας μετά από δημόσια προσφορά. Σημαντικό 

σημείο στην ιστορία της Eurobank είναι η συγχώνευσή της με την Τράπεζα Εργασίας το 

2000, που οδήγησε και στην αλλαγή του ονόματός της σε Τράπεζα EFG Eurobank 

Ergasias Α.Ε. αργότερα το 2012. 

 Τα επόμενα χρόνια, είναι χρόνια ανάπτυξης και επέκτασης για την Eurobank 

Ergasias. Εντός ελληνικού εδάφους, το 2002-2003 εξαγοράζει και συγχωνεύει την 

«Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και το 2005 απορροφά με συγχώνευση την «Πρόοδος 

Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕΕΧ». Παράλληλα, ο όμιλος εφαρμόζει επεκτατική στρατηγική 

και στο εξωτερικό με ισχυρή παρουσία στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Κύπρο, στην 

Πολωνία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και στην Ουκρανία. Δεν θα αναφερθούν 

περισσότερες λεπτομέρειες για το διεθνές κομμάτι του ομίλου, καθώς θα επικεντρωθούμε 

στο εγχώριο τμήμα του. 



Σελίδα | 27 
 

Σημεία σταθμοί για την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά την περίοδο 

της κρίσης είναι τα παρακάτω: 

 

 Στις 12 Ιανουαρίου 2009, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 345.500.000 

προνομιούχων μετοχών, σταθερής μη σωρευτικής απόδοσης 10%, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, μη διαπραγματεύσιμων, μη μεταβιβάσιμων, με 

ονομαστική αξία € 2,75 έκαστη, σύμφωνα με το Ν.3723/2008 

«Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας», οι 

οποίες καλύφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο. 

 Κατά τη διάρκεια του 2010, η Τράπεζα εξέδωσε ομόλογα 

εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου αξίας € 12.050 εκατ. 

 Το 2011, συμμετείχε στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής 

Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) με το σύνολο των επιλέξιμων 

τίτλων ύψους € 7,336 δις. Η συνολική σχετική απομείωση που 

αναγνωρίστηκε στη χρήση 2011 ανήλθε στα €5,779 δισ. μετά φόρων. 

 Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ), κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της 

Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, απέκτησε το 84,35% των κοινών µε 

δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank. Στις 30 Απριλίου της ίδιας 

χρονιάς, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου 3864/2010 και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 

38/9.11.2012, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την 

άντληση συνολικά €5.839 εκατ. με έκδοση 3.789.317.358 νέων κοινών 

μετοχών καλυπτόμενη εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ, έναντι εισφοράς 

ομολόγων ίσης αξίας, κυριότητας του ιδίου και έκδοσης του ΕΤΧΣ. Στις 

15 Ιουλίου 2013, η Τράπεζα υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με το ΤΧΣ 

για την απόκτηση του 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου 

του Νέου ΤΤ έναντι τιμήματος €681 εκατ. και της Νέας Proton έναντι 

τιμήματος €1, με τη μορφή νέων κοινών μετοχών Eurobank. Στις 30 

Αυγόυστου ολοκληρώθηκε η εξαγορά. 

 Το 2014, ολοκληρώνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

ύψους €2.771.612.903,10 και εκδόθηκαν συνολικά 9.238.709.677 νέες 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία. 
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 Τον Νοέμβριο του 2015, πραγματοποιεί επιτυχώς Αύξηση 

Μετοχικού Κεφαλαίου, εκδίδοντας 2.038.920.000 νέες κοινές 

ονομαστικές μετοχές με τιμή 0,30 η καθεμία. 

 

Πλέον, με την ολοκλήρωση της τελευταία ΑΜΚ  το 97,62% της τράπεζας ανήκει 

σε θεσμικούς και ιδιώτες μετόχους και παράλληλα μία ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση. Το 

όραμα της Eurobank «επικεντρώνεται στην καθιέρωσή της ως νούμερο 1 επιλογή στη 

Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, δρώντας υπεύθυνα απέναντι στους πελάτες, τους 

μετόχους και την κοινωνία». Η μεγαλύτερη πρόκληση για την υλοποίησή του, είναι η 

απόκτηση εκ νέου της εμπιστοσύνης των Ελλήνων απέναντι σε αυτή και στο τραπεζικό 

σύστημα γενικότερα. 
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Κεφάλαιο 5: Χρηματοοικονομική 

ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 
 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί συγκριτική χρηματοοικονομική 

ανάλυση για τις 4 τράπεζες, που έχουν χαρακτηριστεί ως συστημικές στην Ελλάδα, 

καλύπτοντας την χρονική περίοδο 2008-2015. Ο στόχος είναι να σχολιαστεί η πορεία 

τους πριν και εν μέσω της κρίσης και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Η ανάλυση αυτή θα γίνει με τη χρήση αριθμοδεικτών (ratio analysis), που 

αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και χρήσιμες μεθόδους χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης. Οι αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι το πηλίκο και όχι μόνο 

μεταξύ επιλεγμένων μεγεθών, τα οποία λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις 

της επιχείρησης και στη συγκεκριμένη ανάλυση της τράπεζας. Υπολογίζονται με σκοπό 

την δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για μεγέθη όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα 

κ.α. Στην παρούσα εργασία οι αριθμοδείκτες και η συνολική ανάλυση αφορούν τις 

ελληνικές τράπεζες και όχι τους ομίλους των τραπεζών, πλην από συγκεκριμένους όπου 

αναφέρεται διαφορετικά. 

 

 

5.1 Δείκτες αποδοτικότητας - κερδοφορίας 
 

Με το όρο αποδοτικότητα εννοείται η σχέση μεταξύ του αποτελέσματος μίας 

δραστηριότητας και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για να προκύψει αυτό. 

Θέτοντας την στο τραπεζικό περιβάλλον, δείχνει το πόσο καλά μία τράπεζα αξιοποίησε 

το σύνολο των πότων της. 

 

 

5.1.1 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου – Net Interest Margin (NIM) 

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υπολογίζεται ως ο λόγος της διαφοράς μεταξύ 

εσόδων και εξόδων τόκων προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που 
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δημιουργούν τόκους ή αλλιώς κερδοφόρων στοιχείων. Δείχνει πόσο καλή είναι η τράπεζα 

στο να δημιουργεί έσοδα από την κύρια διαμεσολαβητική της λειτουργία, δηλαδή το 

λαμβάνει χρηματικά πλεονάσματα από νομικά ή φυσικά πρόσωπα πληρώνοντας τόκους 

και να τα δανείζει σε άλλα που τα χρειάζονται με τη μορφή δανείων. Γενικά, οι τράπεζες 

επιδιώκουν τιμή τουλάχιστον 2%, καθώς έτσι υπάρχουν υψηλά περιθώρια οργανικής 

κερδοφορίας, ενώ σύμφωνα µε τη µμελέτη του Viverita (2008), ο δείκτης ΝΙΜ για μία υγιή 

τράπεζα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4%. 

 

Επιτοκιακό περιθώριο =
Καθαρά έσοδα από τόκους

μ. ό. κερδοφόρων στοιχείων ενεργητικού 
 

 

Σε αυτή τη μελέτη για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη στον παρονομαστή 

χρησιμοποιήθηκε το άθροισμα των δανείων και απαιτήσεων κατά πελάτων και των 

απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο πίνακας 5.1 μας δείχνει τις κινήσεις του 

επιτοκιακού περιθωρίου των συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. 

 

Πίνακας 5.1 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 3,49 3,49 3,72 3,82 3,26 2,91 3,35 3,55 

Τράπεζα Πειραιώς 2,23 2,2 2,14 2,32 1,67 2,21 2,99 3,41 

Alpha Bank 2,67 2,43 2,77 3,16 2,6 2,35 3,16 3,58 

Eurobank Ergasias 2,04 1,63 1,66 2,06 1,8 1,59 2,44 2,63 
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 Από τον πίνακα και σχήμα 5.1, παρατηρείται ότι αν και γενικά και οι τέσσερεις 

τράπεζες που αναλύονται ακολουθούν τις ίδιες διακυμάνσεις στην περίοδο που 

εξετάζεται λόγω των σημαντικών οικονομικών εξελίξεων, είναι προφανές ότι η Eurobank 

ήταν και είναι η τράπεζα με το χαμηλότερο επιτοκιακό περιθώριο. Αντίθετα η Τράπεζα 

Πειραιώς παρά την προσωρινή τελευταία θέση της το 2012, πιθανώς λόγω της μεγάλη 

αύξησης του ενεργητικού της με την απορρόφηση της Αγροτικής Τράπεζας, παρουσίασε 

σημαντική βελτίωση τις επόμενες χρονιές  και τώρα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον κύριο 

ανταγωνισμό. Επίσης, παρατηρείται ότι υπάρχει ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, 

γεγονός το οποίο αποδίδεται στη μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς λόγω εξαγορών 

και συγχωνεύσεων πολλών τραπεζών και συνεπώς στην ύπαρξη δυνατότητας 

μεγαλύτερου καθορισμού των τιμών ως συνέπεια της πιο ολιγοπωλιακής διάρθρωσης του 

τραπεζικού συστήματος. 

 

5.1.2 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού - Return On Assets (ROA) 

Ο ROA δείχνει πόσο κερδοφόρα είναι η τράπεζα σε σχέση με το σύνολο του 

ενεργητικού της και μας δίνει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης 

στην χρησιμοποίηση των πόρων για τη δημιουργία κέρδους. Όσο πιο υψηλός είναι τόσο 

πιο αποδοτική είναι η διοίκηση στην δημιουργία κέρδους από τους πόρους της τράπεζας. 

Υπολογίζεται, διαιρώντας το καθαρό κέρδος προς το σύνολο του ενεργητικού. 

 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού =  
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

Ενεργητικό
 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.2 μας δείχνουν τις κινήσεις του δείκτη αποδοτικότητας 

ενεργητικού των συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Τα αρνητικά πρόσημα 

στους δείκτες εκφράζουν το γεγονός ότι οι τράπεζες κατέγραψαν απώλειες, λόγω της 

ανάγκης υψηλών προβλέψεων εν όψει του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού των 

«κόκκινων» δανείων, συρρίκνωσης του ενεργητικού σου λόγω PSI κ.α. Χαρακτηριστική 

είναι η μεγάλη αρνητική κίνηση το 2011 λόγω PSI και παρά την παροδική βελτίωση  το 

2013 με την ανακεφαλαιοποίηση που έλαβε χώρα, τα αρνητικά αποτελέσματα των capital 

controls και της τραπεζική αργίας του 2015 είναι εμφανή με την αρνητική «αύξηση» του 

δείκτη. 
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Πίνακας 5.2 Return on Assets (ROA) (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 0,57 0,25 -0,37 -13,91 -3,75 0,76 -0,47 -5,89 

Τράπεζα Πειραιώς 0,23 0,3 0,07 -14,66 -1,28 2,92 -2,44 -2,88 

Alpha Bank 0,5 0,63 -0,09 -6,96 -2,11 4,2 -0,09 -1,59 

Eurobank Ergasias 0,25 0,03 -0,09 -6,8 -2,25 -1,42 -2,05 -1,64 

 

  

 

 

5.1.3 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων – Return on Equity (ROE) 

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

επενδυθεί στην τράπεζα. Ο δείκτης ROE μετρά τη χρηματοοικονομική κερδοφορία από την 

πλευρά των μετόχων και το επιτόκιο απόδοσής τους, ενώ, παράλληλα, υπολογίζει σε γενικές 

γραμμές το καθαρό κέρδος που αυτοί λαμβάνουν µμέσα από την επένδυση των κεφαλαίων 

τους (Viverita, 2008). Μετράει δηλαδή, το πόσο κέρδισαν οι μέτοχοι από τα χρήματα που 

έχουν επενδύσει σε αυτή. Όσο πιο υψηλός ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 

διοίκηση στην αξιοποίηση των επενδυμένων κεφαλαίων και τόσο πιο υψηλές αποδόσεις 

των μετόχων. Υπολογίζεται, διαιρώντας το καθαρό κέρδος προς το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων. 
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Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =  
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

Ίδια Κεφάλαια
 

 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα και το σχήμα 5.3 που μας δείχνουν τις κινήσεις του 

δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων των συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα 

χρόνια, είναι εμφανές ότι αν και δεν ορίζεται αρνητικό ROE, το πρόσημο εκφράζει τις 

χρονιές που οι τράπεζες «έγραψαν» ζημίες. Οι πολύ μεγάλες αρνητικές τιμές το 2011 

είναι αποτέλεσμα του PSI, στο οποίο οι ελληνικές τράπεζες δέχτηκαν τεράστιο πλήγμα 

και υπέστησαν σημαντική συρρίκνωση του ενεργητικού τους. Από τις τέσσερεις 

αναλυόμενες τράπεζες η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank υπέστησαν το δυνατότερο 

πλήγμα, με τη δεύτερη να έχει σημαντικές ζημίες και το 2012. Το 2013 η 

ανακεφαλαιοποίηση, ενισχύει προσωρινά τις τράπεζες αλλά άξιο παρατήρησης είναι το 

γεγονός ότι ακόμα και τότε η Eurobank συνεχίζει και έχει αρνητικό ROE, αντίθετα με τις 

υπόλοιπες τρεις. 

 

Πίνακας 5.3 Return on Equity (ROE) (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 7,47 2,74 -4,11 -1139,8 -74,45 9,68 -4,41 -54,6 

Τράπεζα Πειραιώς 4,31 4,51 -0,12 -312,28 -29,4 30,31 -27,96 -24,87 

Alpha Bank 14,11 8,98 -1,27 -648,07 -263,25 39,97 -0,86 -12,26 

Eurobank Ergasias 6,06 0,05 -1,62 -419,79 -105,47 -25,16 -26,31 -17,14 
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5.1.4 Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων – Equity Multiplier 

Αλλιώς ονομάζεται και δείκτης μόχλευσης, καθώς εκφράζει την 

χρηματοοικονομική μόχλευση της τράπεζας, δηλαδή τον δανεισμό της. Δείχνει την 

πολιτική που ακολουθεί η τράπεζα στη χρηματοδότησή της, επιλέγοντας το ποσοστό 

χρηματοδότησής της μέσω δανεισμού και μέσω ιδίων κεφαλαίων. Υπολογίζεται, 

διαιρώντας το σύνολο του ενεργητικού προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Πολλαπλασιαστής Ιδ. Κεφαλαίων =
Ενεργητικό

Ίδια Κεφάλαια
 

 

Εκφράζει την ικανότητα της τράπεζας να μοχλεύει τα κέρδη, αλλά αντίστοιχα και τον 

κίνδυνο. Αυτό γίνεται εμφανές από τη σχέση που ενώνει ROA, ROE και τον 

πολλαπλασιαστή: 

   ROE = ROA x Πολλαπλασιαστής Ιδ. Κεφαλαίων 

  

 Βλέπουμε ότι ένα υψηλός πολλαπλασιαστής μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα κέρδη 

όταν ο ROA είναι θετικός αλλά και μεγάλες ζημίες όταν ισχύει το αντίθετο. Ο πίνακας 

και το σχήμα 5.4 μας δείχνουν τις κινήσεις του πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Αμέσως γίνονται αντιληπτές οι 

επιπτώσεις του PSI το 2011, όπου οι πολλαπλασιαστές ιδ. κεφαλαίων των τραπεζών, 

εκτός της Πειραιώς εκτοξεύτηκε. Ο λόγος που η Τράπεζα Πειραιώς επηρεάστηκε 

λιγότερο είναι το γεγονός ότι η μείωση των ιδίων κεφαλαίων της λόγω του PSI δεν ήταν 

τόσο μεγάλη όσο των άλλων τριών τραπεζών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Alpha 

Bank φαίνεται να διατήρησε υψηλό πολλαπλασιαστή και το 2012, ενώ οι Εθνική και 

Eurobank παρουσίασαν έντονη πτώση. 

 

Πίνακας 5.4 Equity Multiplier (φορές) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 13,01 11,09 10,97 81,94 19,83 13,19 9,47 9,28 

Τράπεζα Πειραιώς 19,14 15,11 17,48 21,3 22,96 10,37 11,45 8,64 

Alpha Bank 28,17 14,21 14,39 93,09 124,95 9,53 9,92 7,72 

Eurobank Ergasias 23,89 18,2 17,67 61,71 46,89 17,66 12,84 10,47 
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5.2 Δείκτες ρευστότητας 
 

Ρευστότητα είναι η δυνατότητα να ανταποκρίνεται η τράπεζα είτε στις 

υποχρεώσεις, οι οποίες ζητούν να αποπληρωθούν, είτε σε αιτήσεις για χορήγηση 

πίστωσης, είτε στις τρέχουσες ανάγκες της ίδιας της τραπέζης, όπως πληρωμή μισθών 

και λογαριασμών. Στον τραπεζικό κλάδο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την λειτουργία μίας τράπεζας και είναι 

δυνατόν, στο χειρότερο σενάριο, να την οδηγήσουν και στη χρεοκοπία. Η τράπεζα πρέπει 

να έχει επαρκή ρευστότητα για να έχει τη δυνατότητα κάλυψης των πελατειακών 

αναγκών σε χρήμα, αλλά και να μπορεί να καλύψει αναλήψεις χρημάτων από τις 

υπάρχουσες καταθέσεις της.  

 

5.2.1 Ταμειακά Διαθέσιμα / Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εκφράζει τα ταμειακά διαθέσιμα της τράπεζας 

ως ποσοστό επί των δανείων που έχει χορηγήσει. Όσο πιο υψηλός είναι αυτός, ο δείκτης 

τόσο περισσότερη ασφάλεια έχει η τράπεζα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

ρευστότητας. Υπολογίζεται, διαιρώντας το άθροισμα του ταμείου και των διαθεσίμων 

στην κεντρική τράπεζα με το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων κατά των πελατών. 

 

Δείκτης =
Ταμείο & Διαθέσιμα

Δάνεια & Απαιτήσεις κατά Πελατών
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 Ο πίνακας και το σχήμα 5.5 μας δείχνουν τις κινήσεις του παραπάνω δείκτη των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Παρατηρώντας τις τιμές του δείκτη, 

βλέπουμε ότι οι τράπεζες παρουσιάζουν στις περισσότερες χρονιές πτωτικές τάσεις, 

γεγονός που εξηγείται από τη φυγή καταθέσεων που έλαβε χώρα λόγω της αυξανόμενης 

έλλειψης εμπιστοσύνης των Ελλήνων στις τράπεζες και στην κυβέρνηση της χώρας. Οι 

σχετικά έντονες άνοδοι του δείκτη συμπίπτουν με την παροδική τόνωση της ρευστότητας 

των τραπεζών από τι διάφορες ανακεφαλαιοποιήσεις που έγιναν με τη βοήθεια του 

ελληνικού κράτους, τα αποτελέσματα των οποίων δυστυχώς δεν στάθηκαν ικανά για να 

προσφέρουν μία μόνιμη λύση στο υπάρχων πρόβλημα. Μεταξύ των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών αξίζει να αναφερθεί ότι η Eurobank παρουσιάζει σταθερά τη 

μεγαλύτερη χειροτέρευση, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς το 2013 παρουσιάζει σημαντική 

πτώση λόγω της απότομη αύξησης του παρονομαστή λόγω ενσωματώσεων και εξαγορών 

άλλων τραπεζών ή τμημάτων τους (π.χ. κυπριακών τραπεζών, Millenium κ.α.) 

 

Πίνακας 5.5 Ταμείο & Διαθέσιμα / Δάνεια & Απαιτήσεις κατά Πελατών (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 3,67 3,57 8,7 2,96 2,58 4,74 4,3 2,84 

Τράπεζα Πειραιώς 7,43 5,59 4,53 5,26 5,56 3,33 5,31 4,95 

Alpha Bank 4,09 3,41 7,02 3,18 2,35 2,27 2,91 1,68 

Eurobank Ergasias 5,82 4,12 5,14 5,05 2,52 1,74 2,28 1,2 
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5.2.2 Απαιτήσεις από τράπεζες / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 

Μέσω αυτού του αριθμοδείκτη εκφράζεται η σχέση ανάμεσα στις απαιτήσεις και 

στις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα. Συνήθως και οι δύο κατηγορίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα, καθώς αφορούν συναλλαγές στο 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Δείχνει σε τι βαθμό είναι καλυμμένες οι υποχρεώσεις προς 

πιστωτικά ιδρύματα. Υπολογίζεται, διαιρώντας τις απαιτήσεις προς τις υποχρεώσεις 

τραπεζών. 

 

Δείκτης =
Απαιτήσεις από Τράπεζες

Υποχρεώσεις προς Τράπεζες
 

 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.6 μας δείχνουν τις κινήσεις του παραπάνω δείκτη των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Φανερή είναι η πτωτική τάση του δείκτη 

από, εκτός από το 2009 για τις Eurobank και Alpha Bank που είδαν μία προσωρινή άνοδό 

του κυρίως λόγω μεγαλύτερης ποσοστιαίας αύξησης των απαιτήσεων σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις. Η τάση αυτή είναι εύκολο να εξηγηθεί από το ευρύτερο πρόβλημα 

ρευστότητας που αντιμετώπισαν οι τράπεζες, που τις ανάγκασε να «εισπράξουν» όσο 

περισσότερες απαιτήσεις μπορούσαν για να το αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα την 

μείωση του δείκτη καθώς ο αριθμητής μειώθηκε και ο παρονομαστής έμεινε σταθερός. 

 

 

Πίνακας 5.6 Απαιτήσεις από Τράπεζες / Υποχρεώσεις προς Τράπεζες (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 37,69 31,98 24,56 23,7 12,6 13,14 18,5 11,6 

Τράπεζα Πειραιώς 32,09 31,17 21,74 12,25 8,06 4,27 3,8 2,28 

Alpha Bank 77,37 88,03 47,11 29,51 25,65 26,02 26,85 13,54 

Eurobank Ergasias 114,58 130,14 88 63,2 39,46 27,84 22,65 15,93 
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5.3 Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 
 

Η κεφαλαιακή επάρκεια αφορά τα κεφάλαια που πρέπει μία τράπεζα πρέπει 

υποχρεωτικά να κρατά και να μη χορηγεί ως δάνεια. Οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους 

να επιτύχουν επαρκείς αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων ώστε να ικανοποιούνται οι μέτοχοί 

τους και δεδομένου ότι η κύρια δραστηριότητά τους είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ 

καταθετών και δανειοληπτών, η οποία λόγω ανταγωνισμού δεν επιτρέπει μεγάλα 

επιτοκιακά περιθώρια, προσπαθούν να αυξάνουν τα κερδοφόρα στοιχεία του 

ενεργητικού τους. Από την άλλη όμως, τα κερδοφόρα αυτά στοιχεία έρχονται με 

μεγαλύτερο κίνδυνο και επειδή οι τράπεζες χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

μόχλευσης, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί και η κεφαλαιακή επάρκεια τους. Οι 

δείκτες αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούνται ακριβώς για να μετρούν την κεφαλαιακή 

επάρκεια και πλέον τα υποχρεωτικά επίπεδα μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική 

κρίση του 2007-2008 είναι και υπό στενή θεσμική εποπτεία. Για τον υπολογισμό των 

συγκεκριμένων δεικτών χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των ομίλων και όχι των 

τραπεζών. 

 

5.3.1 Δείκτης Core Tier 1 (CET1) 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων του πυρήνα της 

τράπεζας (core equity ή Tier 1 capital ή έπειτα CET1) και το σύνολο των στοιχείων του 

ενεργητικού που φέρουν κίνδυνο (Risk-Weighted Assets - RWA). Χρησιμοποιείται 

συχνά από τις εποπτικές αρχές αλλά και τους επενδυτές, καθώς εκφράζει την δυνατότητα 
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της τράπεζας να αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικές δυσκολίες και να παραμείνει 

συνεπείς στις υποχρεώσεις της. Σε μεγάλο βαθμό, μας δείχνει τη χρηματοοικονομική 

δύναμη της τράπεζας και στον υπολογισμό του δεν λαμβάνονται υπόψη οι προνομιούχες 

μετοχές και οι μη ελέγχουσες συμμετοχές. Υπολογίζεται, διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια 

του πυρήνας προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που φέρουν κίνδυνο. 

 

𝐶𝐸𝑇1 =
Core Equity

𝑅𝑖𝑠𝑘 − 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.7 μας δείχνουν τις κινήσεις του δείκτη Core Tier 1 των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Το σημαντικότερο γεγονός το οποίο είναι 

εμφανές ότι έπληξε σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκειας των ελληνικών τραπεζών 

βλέπουμε ότι έλαβε χώρα το 2011, όπου και παρουσιάζονται οι χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη και είναι το γνωστό PSI. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μοναδική τράπεζα 

από τις τέσσερεις η οποία επηρεάστηκε λίγο έως καθόλου είναι η Eurobank, γεγονός που 

εξηγείται από τη μικρότερη έκθεσή της στα ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Από το 2012 

και μετά υπάρχει ανοδική τάση, η οποία επιταχύνεται από τις ανακεφαλαιοποιήσεις που 

έλαβαν χώρα σε διαφορετικές περιόδους ανά τράπεζα. Τη μεγαλύτερη βελτίωση όπως 

φαίνεται και από νούμερα την παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία από την 3η-4η 

θέση το 2008 είναι ανταγωνίζεται για την πρώτη θέση το 2015.Γενικά, συγκρίνοντας το 

2008 με το 2015 η κεφαλαιακή επάρκεια και των τεσσάρων έχει βελτιωθεί σημαντικά. 

 

 

Πίνακας 5.7 Core Tier 1 (CET1) (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 10,3 9,5 12 7,2 8,8 10,3 13,6 17,5 

Τράπεζα Πειραιώς 8 8,2 9,1 8,7 11,8 13,9 12,4 17,5 

Alpha Bank 8,3 11,6 11,9 7,2 8,5 16,1 14,3 16,7 

Eurobank Ergasias 8 9,8 9 9,8 10,8 10,4 16,2 17 
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5.3.2 Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας – Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Μπορεί να τον δείτε και Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) και σε 

αυτόν συνυπολογίζονται και τα δύο είδη κεφαλαίου. Τo Tier 1 capital, που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του CET1 και το οποίο είναι το αποθεματικό το 

οποίο απορροφά πιθανές ζημίες χωρίς να χρειαστεί η τράπεζα να σταματήσει τη 

λειτουργία της και το Tier 2 capital το οποίο θα απορροφήσει τις ζημίες σε περίπτωση 

πτώχευσης και ρευστοποίησης. Το Tier 2 δεν είναι τόσο αξιόπιστο όσο το πρώτο καθώς 

είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί και περιέχει στοιχεία του ενεργητικού πιο δύσκολα 

ρευστοποιήσιμα. Ο δείκτης, υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα των δύο ειδών 

κεφαλαίων με το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που φέρουν κίνδυνο (RWA). 

 

 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑟 1 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑇𝑖𝑒𝑟 2 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑖𝑠𝑘 − 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.8 μας δείχνουν τις κινήσεις του συνολικού δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας των συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Η ευρύτερη 

κίνηση του δείκτη αυτού είναι σχεδόν ίδια με αυτή του Core Tier I (CET1). To PSI και 

εδώ είναι το πιο σημαντικό γεγονός που επηρέασε τον δείκτη. 
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Πίνακας 5.8 Capital Adequacy Ratio (CAR) (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 10,9 11,3 13,1 8,3 10 11,2 14,5 18,6 

Τράπεζα Πειραιώς 9,9 9,8 11,2 9,7 12,3 14 12,5 17,5 

Alpha Bank 10,1 13,2 13,6 9,7 9,5 16,4 14,6 16,8 

Eurobank Ergasias 10,4 12,7 13,1 12 11,6 11,1 16,6 17,4 

 

 

 

 

 

5.4 Δείκτες Αποτελεσματικότητας 
 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται, σε διάφορες παραλλαγές, για 

την μελέτη της σχέσης μεταξύ κόστους και λειτουργικών εξόδων με τα έσοδα της 

τράπεζας ή με το σύνολο του ενεργητικού. Ουσιαστικά εκφράζει το πόσο κοστίζει σε μία 

τράπεζα η δημιουργία εσόδων. 

 

5.4.1 Δείκτης Λειτουργικού Κόστους / Συνολικά Καθαρά Έσοδα Εκμετάλλευσης 

Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζει το λειτουργικό κόστος ως ποσοστό επί των 

συνολικών καθαρών εσόδων της τράπεζας. Πρακτικά, μας δείχνει πόσα ήταν τα 

λειτουργικά κόστη σε σχέση με τα καθαρά έσοδα. Όσο πιο υψηλό το ποσοστό, τόσο μας 

δείχνει ότι η τράπεζα είναι λιγότερο αποτελεσματική στη δημιουργία εσόδων. 
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𝛥휀ί휅𝜏휂𝜍 =
𝛬휀휄𝜏휊𝜐휌𝛾휄휅ό 𝛫ό𝜎𝜏휊𝜍

𝛫𝛼휃𝛼휌ά Έ𝜎휊𝛿𝛼 𝛦휅휇휀𝜏ά휆휆휀𝜐𝜎휂𝜍
 

 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.9 μας δείχνει τις κινήσεις του δείκτη των συστημικών 

τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Οι πιο σημαντικές μεταβολές στον δείκτη αυτό είναι 

το 2011-2013. Παρατηρούμε ότι το 2011 η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank 

παρουσιάζουν σημαντική χειροτέρευση στον δείκτη αυτό. Η αιτία είναι κυρίως η 

σημαντική μείωση των εσόδων από τόκους και στις δύο περιπτώσεις, που πιθανώς 

εξηγείται από την οικονομική κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα και είχε ως 

αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμών των δανείων με άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα. 

 

 

Πίνακας 5.9 Λειτουργικό Κόστος / Καθ. Έσοδα Εκμετάλλευσης (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 55,73 54,82 66,34 64,13 143,93 71,96 75,81 65,66 

Τράπεζα Πειραιώς 59,75 54,29 58,72 66,28 40,66 22,46 55,32 57,39 

Alpha Bank 48,9 45,16 51,59 47,32 104,5 65,99 64,82 54,09 

Eurobank Ergasias 47,88 51,79 44,3 50,68 58,03 84,67 60,26 47,78 
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5.4.2 Δείκτης Έξοδα μη σχετικά με τόκους / Σύνολο Ενεργητικού 

Είναι μία παραλλαγή του προηγούμενου, που δείχνει τη σχέση των συνολικών 

εξόδων εκτός πληρωμών τόκων σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού. Για τον 

υπολογισμό του χρησιμοποιήθηκε στον αριθμητή το άθροισμα των λειτουργικών εξόδων 

και των εξόδων προμηθειών και στον παρονομαστή το σύνολο του ενεργητικού. Και εδώ 

όσο πιο μεγάλος είναι η τιμή του δείκτη τόσο λιγότερο αποτελεσματική είναι η τράπεζα. 

 

 

𝛥휀ί휅𝜏휂𝜍 =
Έ휉휊𝛿𝛼 휇휂 𝜎𝜒휀𝜏휄휅ά 휇휀 𝜏ό휅휊𝜐𝜍

𝛴ύ휈휊휆휊 𝛦휈휀휌𝛾휂𝜏휄휅휊ύ
 

 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.10 μας δείχνουν τις κινήσεις του δείκτη των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Αν συγκρίνουμε τις τιμές του 2008 με 

αυτές του 2015, θα παρατηρήσουμε ότι με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα η οποία 

παρουσίασε μία μικρή βελτίωση, οι υπόλοιπες τρεις είχαν γενικά ανοδική πορεία. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι μία σημαντική πτώση του δείκτη της Τράπεζας Πειραιώς το 

2012, δεν οφείλεται σε μείωση των εξόδων αλλά στην αύξηση του συνόλου του 

ενεργητικού λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

 

 

Πίνακας 5.10 Έξοδα μη σχετικά με τόκους / Σύνολο Ενεργητικού (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 1,6 1,61 1,53 1,91 1,89 1,88 1,49 1,53 

Τράπεζα Πειραιώς 1,2 1,21 1,11 1.19 0,99 1,4 1,39 1,54 

Alpha Bank 1,32 1,39 1,41 1,55 1,64 1,46 1,87 1,61 

Eurobank Ergasias 1,18 1,01 0,96 1,08 1,3 1,14 1,22 1,33 
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5.5 Δείκτες Παραγωγικότητας 
 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στον τραπεζικό τομέα, μπορεί να εκφραστεί και 

μετρηθεί με πολλές παραλλαγές αριθμοδεικτών. Σε αυτή την ενότητα, επιλέχθηκε να 

μελετηθεί με βάση τον αριθμό των εργαζομένων και υποκαταστημάτων των τραπεζών 

στην Ελλάδα και το σύνολο των δανείων. Έτσι, θα εξεταστεί η σχέση των δανείων με το 

συνολικό αριθμό των υπό λειτουργία υποκαταστημάτων  και το συνολικό αριθμό των 

απασχολούμενων. 

 

 

5.5.1 Δείκτης Δάνεια / Αριθμός Τραπεζικών Καταστημάτων 

Εκφράζει το ποσό των συνολικών δανείων το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε 

τραπεζικό κατάστημα. Εάν το ποσό είναι υψηλό, αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα είναι πιο 

παραγωγική, καθώς λειτουργεί έχοντας λιγότερα καταστήματα και συνεπώς μικρότερο 

κόστος. Υπολογίζεται, διαιρώντας το σύνολο των δανείων με το αριθμό των υπαρχόντων 

υποκαταστημάτων. 

 

 

𝛥휀ί휅𝜏휂𝜍 =
𝛴ύ휈휊휆휊 𝛥𝛼휈휀ί𝜔휈

𝛢휌휄휃휇ό𝜍 𝛵휌𝛼휋휀휁휄휅ώ휈 𝛫𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏휂휇ά𝜏𝜔휈
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Ο πίνακας και το σχήμα 5.11 μας δείχνουν τις κινήσεις του δείκτη των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Οι τιμές αυτού του δείκτη θα αναλυθούν 

σε σύνδεση με τον δείκτη της ενότητας 5.12, καθώς κάνοντας συγκρίσεις μπορούμε να 

εξάγουμε ωφέλιμα συμπεράσματα. Παρατηρούμε ότι η τάση είναι ανοδική και στους δύο 

δείκτες, γεγονός που από μόνο του είναι αξιοσημείωτο διότι και οι τέσσερεις τράπεζες 

έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορθολογισμό και 

συρρίκνωση των δαπανών τους, με άμεση συνέπεια το κλείσιμο υποκαταστημάτων και 

περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων. Θα περίμενε κανείς ότι το αποτέλεσμα αυτού 

θα ήταν ο αριθμός των δανείων ανά υποκατάστημα και εργαζόμενο να αυξάνεται με την 

πάροδο των χρόνων. Η εξήγηση για αυτό το φαινόμενο είναι πιθανώς, αφενός η 

απομείωση δανείων που λαμβάνει χώρα μέσω προβλέψεων για τα «κόκκινα» δάνεια, η 

οποία ξεπερνά σε μέγεθος την συρρίκνωση τόσο του αριθμού των υποκαταστημάτων όσο 

και εργαζομένων και αφετέρου, στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha 

Bank, η εξαγορά – απορρόφηση άλλων τραπεζών, που οδήγησε στην σημαντική αύξηση 

των εν λόγω μεγεθών. Παρατηρώντας και τους δύο δείκτες αξιοσημείωτο είναι, ότι όταν 

εξετάζεται ο αριθμός υποκαταστημάτων η Alpha Bank είναι τρίτη και η Εθνική είναι 

πρώτη, ενώ με βάση των αριθμό εργαζομένων η Alpha Bank είναι πρώτη σε 

παραγωγικότητα και η Εθνική Τρίτη. Αυτό μας δείχνει ότι η Εθνική σε σχέση με τον 

αριθμό δανείων της έχει υψηλή παραγωγικότητα όσον αφορά τα υποκαταστήματά της, 

αλλά μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ η Alpha Bank έχει σημαντικά λιγότερους 

εργαζόμενους αλλά περισσότερα υποκαταστήματα απ’ ότι θα έπρεπε. 

 

 

Πίνακας 5.11 Δάνεια / Αριθμός Τραπεζικών Καταστημάτων (εκατ. / υποκατ.) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 92,3 101,1 101,47 97,59 91,98 85,79 82,45 75,57 

Τράπεζα Πειραιώς 94,05 87,52 93,91 86,91 47,92 59,98 67,23 69,71 

Alpha Bank 101,42 97,01 92,83 87,32 80,98 70,67 71,39 68,35 

Eurobank Ergasias 101,8 97,26 103,91 89,77 89,4 69,77 69,32 67,85 
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5.5.2 Δείκτης Δάνεια / Αριθμός Εργαζομένων 

Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τον προηγούμενο, με τη διαφορά ότι αυτός 

εκφράζει την παραγωγικότητα της τράπεζας μέσω των εργαζομένων της. Έτσι, υψηλός 

δείκτης δείχνει ότι η τράπεζα διεκπεραιώνει τις εργασίες της με λιγότερους 

απασχολούμενους, συνεπώς και αυτοί και η τράπεζα χαρακτηρίζονται από υψηλή 

παραγωγικότητα. 

𝛥휀ί휅𝜏휂𝜍 =
𝛴ύ휈휊휆휊 𝛥𝛼휈휀ί𝜔휈

𝛢휌휄휃휇ό𝜍 𝛦휌𝛾𝛼휁휊휇έ휈𝜔휈
 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.12 μας δείχνουν τις κινήσεις του δείκτη των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Η ανάλυση των κινήσεων έγινε στην 

προηγούμενη ενότητα. 

 

Πίνακας 5.12 Δάνεια / Αριθμός Εργαζομένων (εκατ. / εργαζ.) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 4,06 4,64 4,77 4,54 4,19 3,61 4,17 3,63 

Τράπεζα Πειραιώς 6,54 6,19 6,93 6,41 3,91 4,06 3,78 3,47 

Alpha Bank 5,58 5,57 5,49 5,17 4,89 4,23 4,9 4,61 

Eurobank Ergasias 5,67 5,55 5,89 5,01 4,66 4,09 3,88 3,8 
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5.6 Δείκτες Ποιότητας Δανείων 
 

Οι δείκτες αυτοί μετράν και εκφράζουν την ποιότητα του δανειακού 

χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνουν υπόψη το ποσοστό μεγεθών 

όπως τα μη εξυπηρετούμενα, γνωστά ως και «κόκκινα» δάνεια, τις προβλέψεις κ.α., σε 

σχέση με μεγέθη όπως το σύνολο των δανείων, τα έσοδα από τόκους, με σκοπό την 

άντληση πληροφοριών και εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάσταση της τράπεζας. 

 

 

 

5.6.1 Προβλέψεις Δανείων / Σύνολο Δανείων 

Δείχνει, τι ποσοστό του συνόλου των δανείων περιμένει η τράπεζα ότι θα 

χρειαστεί να διαγράψει ως ζημία και αποφασίζει να δεσμεύσει στην άκρη, για την 

κάλυψη απωλειών από δάνεια με μη πιθανότητα αποπληρωμής. Υψηλό ποσοστό δείχνει 

μεγαλύτερη εξασφάλιση της τράπεζας απέναντι σε κρίση λόγω μη αποπληρωμής 

χορηγηθέντων δανείων. Υπολογίζεται, διαιρώντας τις προβλέψεις με το σύνολο των 

δανείων. 

 

𝛥휀ί휅𝜏휂𝜍 =
𝛱휌휊𝛽휆έ𝜓휀휄𝜍 𝛥𝛼휈휀ί𝜔휈

𝛴ύ휈휊휆휊 𝛥𝛼휈휀ί𝜔휈
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Ο πίνακας και το σχήμα 5.13 μας δείχνουν τις κινήσεις του δείκτη των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Είναι φανερό ότι η τάση είναι ανοδική 

και μάλιστα σημαντικά στην περίοδο που εξετάζουμε. Η εξήγηση είναι προφανής, καθώς 

με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας να χειροτερεύει συνεχώς και την ραγδαία 

άνοδο της ανεργίας, ολοένα και περισσότερες δανειολήπτες έπαψαν να έχουν τη 

δυνατότητα να ξεπληρώνουν τα δάνεια που είχαν λάβει. Αυτό οδήγησε στην αύξηση του 

αριθμού των «κόκκινων» δανείων και οι τράπεζες αναγκάστηκαν να αυξήσουν 

σημαντικά τις προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψή τους. 

 

 

Πίνακας 5.13 Προβλέψεις Δανείων / Σύνολο Δανείων (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 0,76 1,35 1,79 5,85 5,28 2,14 5,44 10,93 

Τράπεζα Πειραιώς 0,72 0,84 1,1 5,61 6,22 4 7,55 8,89 

Alpha Bank 1,17 1,27 1,9 2,48 4,19 3,64 3,19 6,5 

Eurobank Ergasias 1,65 1,99 2,3 3,01 4,05 4,24 5,42 7,59 
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5.6.2 Προβλέψεις Δανείων / Καθαρό Εισόδημα από Τόκους 

Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζει το ποσοστό του καθαρού εισοδήματος από 

τόκους που η τράπεζα αποφασίζει να κρατήσει ως προβλέψεις απομείωσης των δανείων 

για την χρήση. Όσο πιο υψηλός είναι, τόσο η τράπεζα δεν είναι σε καλή κατάσταση 

καθώς αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα «χάνει» τα χρήματα που κερδίζει σε δάνεια, που δεν 

έχουν δυνατότητα αποπληρωμής. Υπολογίζεται, διαιρώντας τις προβλέψεις με το καθαρό 

εισόδημα από τόκους. 

 

𝛥휀ί휅𝜏휂𝜍 =
𝛱휌휊𝛽휆έ𝜓휀휄𝜍 𝛥𝛼휈휀ί𝜔휈

𝛫𝛼휃𝛼휌ό 𝛦휄𝜎ό𝛿휂휇𝛼 𝛼휋ό 𝛵ό휅휊𝜐𝜍
 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.14 μας δείχνουν τις κινήσεις του δείκτη των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Οι κινήσεις του δείκτη μας δείχνουν την 

δέσμευση ολοένα και μεγαλύτερων ποσών ως προβλέψεις απομείωσης, που είναι πολλές 

φορές το πολλαπλάσιο του καθαρό εισοδήματος από τόκους. 

 

Πίνακας 5.14 Προβλέψεις Δανείων / Καθαρό Εισόδημα από Τόκους (%) 

 

Τραπεζικό Ίδρυμα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 19,95 35,3 43,01 146,27 148,86 70,86 149,53 286,35 

Τράπεζα Πειραιώς 28,23 33,51 45,37 219,04 348,58 177,49 245,26 256,95 

Alpha Bank 36,68 39,6 56,13 66,33 134 138,8 90,93 167,74 

Eurobank Ergasias 46,81 67,42 82,69 87,94 160,74 219,5 190,29 250,05 
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5.6.3 Δείκτης Κάλυψης μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων 

Αυτός ο δείκτης προκύπτει από την διαίρεση των συσσωρευμένων προβλέψεων 

για πιστωτικούς κινδύνους προς τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και δείχνει το βαθμό που 

οι συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια καλύπτουν τα μη-εξυπηρετούμενα. 

Μας δείχνει σε τι βαθμό έχει πάρει μέτρα η τράπεζα για να καλύψει τις απώλειες που 

προκύπτουν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο χαρτοφυλάκιό της. Επισημαίνεται ότι 

αυτός ο δείκτης αφορά τους ομίλους και όχι τις τράπεζες. (Στα κενό πεδίο δεν ήταν 

δυνατή η έγκυρη εύρεση του στοιχείου) 

 

 

𝛥휀ί휅𝜏휂𝜍 𝛫ά휆𝜐𝜓휂𝜍 𝛥𝛼휈휀ί𝜔휈 =
𝛱휌휊𝛽휆έ𝜓휀휄𝜍 𝛥𝛼휈휀ί𝜔휈

𝛭휂 − 휀휉𝜐휋휂휌휀𝜏휊ύ휇휀휈𝛼 𝛥ά휈휀휄𝛼
 

 

 

 

Ο πίνακας και το σχήμα 5.15 μας δείχνουν τις κινήσεις του δείκτη των 

συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Αρχικά παρατηρείται μία μεγάλη πτώση 

του δείκτη τις χρονιές 2008 – 2009, η οποία εξηγείται από την ραγδαία αύξηση των μη-

εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της οικονομικής κατάσταση στην Ελλάδα και την 

αδυναμίας αποπληρωμής τους. Τις επόμενες χρονιές οι τράπεζες αντέδρασαν αυξάνοντας 

σημαντικά τις προβλέψεις απομείωσης, χωρίς όμως να καταφέρουν να αυξήσουν 

ιδιαίτερα τον δείκτη κάλυψης, καθώς συνεχιζόταν η αύξηση του αριθμού των μη-

εξυπηρετούμενων δανείων. Από το 2012 και μετά που παρατηρείται μια μείωση του 

ρυθμού αύξησης τους, ξεκινά μία αργή αλλά σταθερή άνοδος του δείκτη με 

αποκορύφωμα. Αυτό είναι λογικό καθώς και οι τέσσερεις τράπεζες, ως μέρος της 

ευρύτερης στρατηγικής τους, έχουν δώσει και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην βελτίωση 

της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου τους, αυξάνοντας τις προβλέψεις και 

προσπαθώντας να «αποτρέψουν» τη δημιουργία νέων προσφέροντας ευνοϊκές ρυθμίσεις 

στους δανειολήπτες.  
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Πίνακας 5.15 Δείκτης Κάλυψης Δανείων 

 

Τραπεζικός Όμιλος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εθνικής Τράπεζα 75,0   64,0  50,0 56,0   54,3 56,0  60,0 74,6  

Τράπεζα Πειραιώς 96,0  50,6 48,4 -  51,0 51,0 57,4  65,0  

Alpha Bank 61,0   55,0  51,0 45,0   52,0  54,0 62,0   69,0 

Eurobank Ergasias 90,0 58,6 51,1 54,6 42,8 50,1 56,3 64,8 

 

 

 

 

5.7 Ελληνικές Τράπεζες, Βιωσιμότητα – Αποδοτικότητα 
 

Η ανάλυση του τεσσάρων συστημικών τραπεζών με την χρήση των 

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, ανέδειξε ξεκάθαρα τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι 

ελληνικές τράπεζες. 

 Ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα ανησυχητικό χαρακτηριστικό των ελληνικών 

τραπεζών από το ξέσπασμα της κρίσης μέχρι και το 2015, είναι το γεγονός ότι έχουν 

πάψει να είναι αποδοτικές - κερδοφόρες. Παρά την βελτίωση που παρουσιάζουν στην 

διαμεσολαβητική τους λειτουργία, όπως είναι εμφανές από την βελτίωση του ΝΙΜ τα 

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Σχήμα 5.15 Δείκτης Κάλυψης Δανείων (%)

Εθνικής Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς

Alpha Bank Eurobank Ergasias



Σελίδα | 52 
 

τελευταία χρόνια, οι ζημίες που γράφουν λόγω αυξημένων προβλέψεων λόγω του 

μεγάλου αριθμού «κόκκινων» δανείων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αρνητικό 

παράγοντα. Αν και υπό φυσιολογικές συνθήκες, για μία επιχείρηση που θα παρουσίαζε 

ζημίες επί σειράς ετών, όπως οι ελληνικές τράπεζες, θα υπήρχε ερώτηση περί 

βιωσιμότητας, το ελληνικό κράτος σε συνδυασμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχουν 

αποτρέψει επανειλημμένα την χρεοκοπία τους ενισχύοντας τους. Αυτό, έχει δείξει τη 

σημασία που αναγνωρίζει ότι έχει το τραπεζικό σύστημα στην ελληνική οικονομία. 

Παρόλα αυτά, είναι μία κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστο καθώς 

είναι εκ φύσεως παθολογική. 

 Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών 

τραπεζών, οι προσπάθειες συνεχίζονται για την βελτίωση του χρησιμοποιώντας ευνοϊκές 

ρυθμίσεις, ενώ εξετάζονται και άλλες λύσεις όπως διαγραφή τους με εφάπαξ 

αποπληρωμή μέρος του χρέους από τον οφειλέτη. Ο ρυθμός αύξησης των κόκκινων 

δανείων έχει πλέον ανακοπεί και το 2017 αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στον τομέα 

αυτό, καθώς το κράτος προσπαθεί να δώσει ισχυρή ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτό αναμένεται να γίνει με τη «διαδικασία του εξωδικαστικού διακανονισμού», για την 

οποία το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. 

 Κλείνοντας, θεωρείται σημαντικό να τονιστεί η σημαντική προσπάθεια η οποία 

γίνεται από όλες τις τράπεζες για μείωση των δαπανών τους, μέσω αναδιάρθρωσης και 

μείωσης του αριθμού υποκαταστημάτων, μείωση του προσωπικού με προγράμματα 

εθελούσια αποχώρησης και γενικότερα αύξηση της παραγωγικότητας. Δυστυχώς, τα 

αποτελέσματα αυτής προσπάθειας μέχρι τώρα «εξουδετερώνονταν» από τις συνέπειες 

της χειροτέρευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και τις επιπτώσεις αυτού στην 

κερδοφορία. 

  



Σελίδα | 53 
 

 

Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 
 

 

 

Όπως έγινε αντιληπτό στα προηγούμενα κεφάλαια, η παγκόσμια οικονομική 

κρίση του 2007 αποτέλεσε για την Ελλάδα την αφετηρία μίας βαθιάς δημοσιονομικής 

κρίσης χρέους. Οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία ήταν και συνεχίζουν να είναι 

τεράστιες, καθώς τα αποτελέσματα των ατασθαλιών και της έλλειψης σωστής 

οικονομικής διαχειρίσεως επί σειράς ετών στο παρελθόν, «χτύπησαν την πόρτα» 

ζητώντας άμεση τακτοποίηση εν μια νυκτί. 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μολονότι κατάφερε και ξεπέρασε σχετικά 

αναίμακτα την παγκόσμια κρίση λόγω μη έκθεσης σε «τοξικά» χρεόγραφα, ως άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την πορεία της ελληνικής οικονομίας βρέθηκε σε πολύ δυσμενή 

κατάσταση. Οι προκλήσεις ήταν τεράστιες για τις ελληνικές τράπεζες ήταν μεγάλες και 

πολυάριθμες. Ο αποκλεισμός τους από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η τεράστια εκροή 

καταθέσεων, οι αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητάς τους και 

άλλα προβλήματα, οδήγησαν πολλές από αυτές στην εξαφάνισή τους με την μέχρι τότε 

μορφή τους μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων. 

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση των 

τεσσάρων, ονομαζόμενων αλλιώς και «συστημικών» από το 2012 και μετά, τραπεζών 

στην Ελλάδα. Αυτές από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα παλεύουν μέσα σε αντίξοες 

και ρευστές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες για την σταθεροποίησή και ανάκαμψή 

τους.  

Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες, δέχτηκαν οικονομική ενίσχυση από το 

ελληνικό κράτος και τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς αντιμετώπιζαν 

κρίση ανακεφαλαιοποίησης λόγω έλλειψης επενδυτικής φερεγγυότητας, όπως για 

παράδειγμα στην ανάγκη που δημιουργήθηκε για ρευστότητα. Σε άλλες πάλι δέχτηκαν 

ισχυρά χτυπήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανταλλαγή ομολόγων PSI, όπου 

όπως είδαμε με την ανάλυση των αριθμοδεικτών στο Κεφάλαιο 5 η κεφαλαιακή τους 

επάρκεια υπέστη τεράστια ζημιά. Στο ίδιο κεφάλαιο μέσα από την ανάλυση των 

αριθμοδεικτών κερδοφορίας έγινε αντιληπτό ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι 

κερδοφόρες από την έναρξη της κρίσης έως και το τέλος της περιόδου που εξετάζεται, 

ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης και από τη μεριά των καταθετών είναι εμφανής και 
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εκφράζεται με την συνεχή φυγή των καταθέσεων που οδήγησε στα «capital controls» το 

2015. Ακόμη περισσότερο, μελετώντας τους αριθμοδείκτες ποιότητας δανειακού 

χαρτοφυλακίου, είναι εμφανές ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν μεγάλο 

πρόβλημα με τα «κόκκινα» δάνεια καθώς μέχρι και το 2015 συνεχίζονταν να αυξάνονται, 

αν και με χαμηλότερο ρυθμό, γεγονός που τις αναγκάζει να «γράφουν» ζημίες λόγω πολύ 

υψηλών προβλέψεων. Το 2017, υπάρχουν θετικές προσδοκίες σε αυτό το κομμάτι, καθώς 

και ο ρυθμός αύξησης των «κόκκινων» δανείων αναμένεται να ανακοπεί αλλά και 

αναμένεται νομοθετική ρύθμιση η οποία θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Κλείνοντας, η μελέτη των αριθμοδεικτών δείχνει, ότι αν και οι τέσσερεις τράπεζες 

ακόμα απέχουν πολύ από την επαναφορά τους σε μία υγιή κατάσταση, χρόνο με το χρόνο 

και με την εφαρμογή σημαντικών μέτρων για την αναδιάρθρωσή τους πραγματοποιούν 

σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προκλήσεις που έχουν ακόμα να 

αντιμετωπίσουν ακόμα είναι πολλές, όπως η μείωση των λειτουργικού κόστους, η 

βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου τους κ.α. Σημαντικότερη όμως 

όλων, το να κερδίσουν πίσω την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. 
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