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       ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

         θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ειιεληθψλ  

ηξαπεδψλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία έρεη 

δεκηνπξγήζεη πηέζεηο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο παγθνζκίσο. Έλαο απφ ηνπο 

ηνκείο πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν είλαη ν ηξαπεδηθφο αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

νηθνλνκίεο ηεο Δπξψπεο θαη φρη κφλν, πνιιέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηνπνίεζεο. Αξρηθά, παξέρεηαη κία ζχληνκε εηζαγσγή επί ηνπ 

ζέκαηνο. ηελ ζπλέρεηα κειεηάηαη ε πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, πνπ έρεη 

απμήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα κειέηε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Θα αθνινπζήζεη ε 

εμέηαζε ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο ξεπζηφηεηα θαη ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αλάιπζε 

αξηζκνδεηθηψλ κε βάζε ηελ νπνία ζα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμέιημε ησλ 

κεγεζψλ σο ζχλνιν. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the situation of the Greek systemic banks in 

the context of the recent financial crisis, which has put pressure on many sectors of 

the world economy. One of the focus areas is the banking sector, since in most 

European economies and not only many banks face liquidity and capitalization 

problems. Initially, a brief introduction on the subject is provided. Then, the recent 

financial crisis, which has increased interest in banking studies, is being studied. An 

analysis of the profitability, liquidity and capital adequacy of NBG. The methodology 

used is the analysis of the ratios for the evolution of the aggregates. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

       ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη κεγάιε ζεκαζία 

ηφζν γηα ηελ θνηλσλία φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία. Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

ινηπφλ, νλνκάδεηαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζην ρξήκα θαη απνηειεί 

ην δηακεζνιαβεηή γηα ηελ αληαιιαγή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Ο ππξήλαο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Με ηνλ 

φξν ηξάπεδα ελλνείηαη κηα νηθνλνκηθή επηρείξεζε ηεο νπνίαο θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

είλαη ε απνδνρή θαηαζέζεσλ απφ ην θνηλφ ή άιια πξνζνδνθφξα θεθάιαηα θαζψο θαη 

ε παξνρή πηζηψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Με άιια ιφγηα, «ε ηξάπεδα απνηειεί 

κεζάδνληα κεηαμχ θεθαιαηνχρσλ πνπ δεηνχλ λα επελδχζνπλ θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ 

αλάγθε δαλεηζκφ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο» (Κίνρνο & 

Παπαληθνιάνπ, 2011, ξ. 177).  

Οη πξψηεο ηξάπεδεο δελ είραλ ηελ κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα. Σν ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα μεθίλεζε επί θπβεξλήζεσο Καπνδίζηξηα φπνπ ππήξρε επηηαθηηθή 

ε αλάγθε αλάπηπμεο ελφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ηεο νηθνλνκίαο, ηε κείσζε ηεο ηνθνγιπθίαο θαη ηελ βνήζεηα ζηε γεσξγία. Σν 1828 

έγηλε ε ίδξπζε ηεο Δζληθήο Υξεκαηνπηζησηηθήο Σξάπεδαο ε νπνία δηαιχζεθε ην 1834 

ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππήξρε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ θφζκν. Tν 1841 ηδξχζεθε ε Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

(ETE). Σελ επνρή εθείλε ηδξχζεθαλ θαη άιιεο ηξάπεδεο νη νπνίεο φκσο δελ 

θαηάθεξαλ λα παξακείλνπλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν θαη ιφγσ ηεο αδπλακίαο πνπ 

παξνπζίαδε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα , δηαιχζεθαλ. 

Καηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 2008 

εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα ε νπνία είρε 

σο επαθφινπζν ηνλ επεξεαζκφ φισλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ πνπ απνηεινχζαλ ην 

ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κέρξη ηελ δεκηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ 

ζπζηεκηθψλ πιένλ ηξαπεδψλ.  
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Έηζη ινηπφλ, χζηεξα απφ ηελ κειέηε ζηξαηεγηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα πνπ έθαλε ην 2012 ε Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνέθπςε ε 

ελζσκάησζε φισλ ησλ κηθξψλ ηξαπεδψλ ζηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, νη 

νπνίεο θαηφξζσζαλ λα ειέγρνπλ ην 90% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο ζα εμεηάζνπκε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Σν θχξην ζψκα ηεο 

εξγαζίαο μεθηλά ζην δεχηεξν θεθάιαην , φπνπ γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ απηφ. Αλαθέξνληαη, 

επίζεο εθηφο απφ ηα παξαδνζηαθά πξντφληα, θαη λέα πξντφληα ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη επελδπηηθά πξντφληα. 

 ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην πξνθίι ηεο ηξάπεδαο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην παξαζέηνληαη ηφζν ηα 

απνηειέζκαηα φζν θαη ε αλάιπζή ηνπο µε ηε βνήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ θαη 

δηαγξακκάησλ.  

            Οη αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξνχλ ηελ θεξδνθνξία, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα , ηελ δαλεηαθή επηβάξπλζε θαζψο 

επίζεο θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. ην ηειεπηαίν θεθάιαην εθθέξνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα νιφθιεξεο ηεο αλάιπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Δηζαγωγή ζηο τρεκαηοπηζηωηηθό ζύζηεκα θαη ζηελ θρίζε 

2.1. Υρεκαηοπηζηωηηθά ηδρύκαηα 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη σο εμήο:
1
  

 Παζεηηθέο εξγαζίεο. 

Οη παζεηηθέο εξγαζίεο απνζθνπνχλ ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ θεθαιαίσλ 

ησλ πιενλαζκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ νχησο ψζηε ζηελ 

ζπλέρεηα λα ρνξεγεζνχλ ζηηο ειιεηκκαηηθέο. Όπσο ε θαηάζεζε. 

 Δλεξγεηηθέο εξγαζίεο. 

Οη ελεξγεηηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο έπνληαη ρξνληθά ησλ παζεηηθψλ 

θαζψο αθνξνχλ ηελ ρνξήγεζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ κέζσ ησλ 

παζεηηθψλ εξγαζηψλ θεθαιαίσλ, ζηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο. Όπσο ην 

δάλεην.   

 Βνεζεηηθέο εξγαζίεο. 

Οη βνεζεηηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ επηδηψθνληαο ηελ ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ηδίξνπ θαη ηεο 

θεξδνθνξίαο. Όπσο ε εμφθιεζε νθεηιψλ θαη ινγαξηαζκψλ. 

 Λνηπέο εξγαζίεο.   

Οη ινηπέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ζχγρξνλσλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο εηζφδνπ ηνπ ηδξχκαηνο ζε λέεο 

αγνξέο, ζπλήζσο κέζσ ζπγαηξηθήο, πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο αχμεζεο 

ηνπ ηδίξνπ θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Όπσο  ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

(leasing), ε αζθάιηζε (insurance), ε πξαθηνξεία απαηηήζεσλ 

(factoring) θαη ε εθρψξεζε απαηηήζεσλ (forfaiting).  

 Σν εχξνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, είλαη εθηεζεηκέλν ζε πιήζνο θηλδχλσλ κε ηνπο 

θπξηφηεξνπο λα είλαη νη εμήο:
2
       

                                                           
1
 Κιόχος & Παπανικολάου, 2000 

2
 Νούλας, 2005 
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 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 

αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο θαη φρη κφλν, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ δηαηήξεζε 

ρακειψλ δηαζεζίκσλ απμάλεη ηελ έθζεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν 

 Κίλδπλνο αγνξάο. 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο αθνξά ηηο δπλεηηθέο κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο 

ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Ο  ελ ιφγσ θίλδπλνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, ηελ κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηελ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ νκνιφγσλ 

θαη ησλ ινηπψλ ρξενγξάθσλ θαζψο θαη ηελ κεηαβνιή ησλ εηζεγκέλσλ 

ζηηο θεθαιαηαγνξέο κεηνρψλ.  

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 

αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ησλ δαλεηνδνηνχκελσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ πνιηηηθή πςειψλ ρνξεγήζεσλ, ν κε απζηεξφο 

έιεγρνο ησλ πηζηνδνηνχκελσλ θαη ε έιιεηςε εμαζθαιίζεσλ απμάλνπλ 

ηελ έθζεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν 

 Δπηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο. 

Ο επηρεηξεκαηηθφο ή αιιηψο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη θίλδπλνο ζηνλ 

νπνίνλ είλαη εθηεζεηκέλν ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθνξά ην 

ελδερφκελν απφθιηζεο απφ ηνλ νξηζζέληα ζηφρν θεξδνθνξίαο θαη ηελ 

δεκηνπξγία δεκηάο.           

2.1.1 Σα βαζηθόηερα τρεκαηοοηθολοκηθά κεγέζε 

Σα ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ είλαη:
3
  

 Σα δηαζέζηκα. 

Με ηνλ φξν δηαζέζηκα λννχληαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα δηαηεξεί θαη δελ ηα θαηεπζχλεη πξνο 

                                                           
3
 Νούλας, 2005 
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νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα. Σα ελ ιφγσ ρξήκαηα βξίζθνληαη είηε 

ζηελ θαηνρή ηνπ ηδξχκαηνο είηε θαηαηεζεηκέλα ζηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα. Μάιηζηα δηαρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθά, ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσκέλε λα δηαηεξεί κία ηξάπεδα βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ θαη ζε πιενλάδνληα, πνπ δηαηεξεί πξναηξεηηθά ην ίδξπκα 

ζην πιαίζην αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

 

 Οη επελδχζεηο. 

Οη ελεξγεηηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο επελδχζεηο. Οη 

επελδχζεηο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηελ ηνπνζέηεζε κέξνπο 

ησλ ρξεκάησλ πνπ ζπγθεληξψλεη κία ηξάπεδα ζε πξντφληα φπσο 

κεηνρέο, νκφινγα θαη παξάγσγα.  

 

 Οη ρνξεγήζεηο. 

Ζ βαζηθφηεξε ελεξγεηηθή ηξαπεδηθή εξγαζία είλαη ε ρνξήγεζε 

δαλείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ρνξεγνχλ 

πηζηψζεηο παξέρνληαο ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη απφ ηηο 

πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

επηζηξνθήο ηνπο πιένλ ελφο νξηζκέλνπ ηφθνπ. Οη ρνξεγήζεηο δχλαηαη 

λα δηαθξηζνχλ ζε ρνξεγήζεηο κε πξνζσπηθή εμαζθάιηζε, ζε 

ρνξεγήζεηο κε αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ, ζε ελππφζεθεο ρνξεγήζεηο 

θαη ζε ρνξεγήζεηο κε ελέρπξν θηλεηψλ πξαγκάησλ.
4
 

 

 Σα ίδηα θεθάιαηα. 

Σα ίδηα θεθάιαηα απνηεινχλ έλα είδνο εγγχεζεο πξνο ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο κηαο επηρείξεζεο εληζρχνληαο ηελ θεξεγγπφηεηά 

ηεο. Σα νπνία απνηεινχληαη απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, θνηλφ θαη 

πξνλνκηνχρν θαζψο θαη απφ ηα δηάθνξα απνζεκαηηθά.  

 

 Οη θαηαζέζεηο. 

Οη παζεηηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ σο επί ην πιείζηνλ 

ηηο θαηαζέζεηο θαη απνηεινχλ έλα απφ ηα δχν θνκκάηηα ηεο βαζηθήο 

                                                           
4
 Κιόχος & Παπανικολάου, 2000 
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ηξαπεδηθήο ιεηηνπξγίαο. Μέζσ ησλ θαηαζέζεσλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα απνδέρεηαη ηα ρξήκαηα ησλ πιενλαζκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, κε ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηνπο έλαληη θάπνηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ ηφθνπ. ηελ πξνζπάζεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο 

δεκηνχξγεζαλ έλα πιήζνο θαηαζεηηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηνπ ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, ηηο θαηαζέζεηο 

ηακηεπηεξίνπ, ηηο θαηαζέζεηο κε πξνεηδνπνίεζεο, ηνπο πξνζεζκηαθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ηνπο επελδπηηθνχο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηηο 

θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηηο δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο θαζψο θαη 

ηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos).
5
     

 

2.2 Υρεκαηοπηζηωηηθό ζύζηεκα 

Έλα δίθηπν εκπνξηθψλ θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Αληηκεηψπηζε, απνθπγή θαη δηάρπζε θηλδχλνπ. 

 Άξηζηε θαηαλνκή νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 Απνθπγή ιηκλαδφλησλ απνηακηεχζεσλ. 

 Τπνζηήξημε ησλ αληαιιαγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ. 

Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ζπγθεληξψλεη πιήζνο αξκνδηνηήησλ φπσο ε επνπηεία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θαη πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο, ε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηάο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη:
6
 

 Ζ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ. 

 Ζ ζπγθέληξσζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ εκπνξηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

                                                           
5
 Νούλας, 2007 

6
 Κιόχος & Παπανικολάου, 2000 
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 Ζ παξνρή δαλείσλ ζηα εκπνξηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ θξάηνπο. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ Σνπ θξάηνπο. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ ηνπ θξάηνπο.  

ην πιαίζην άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε θεληξηθή ηξάπεδα νξίδεη ην 

πνζνζηφ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί επεξεάδεη άκεζα 

ηελ δεκηνπξγία ρξήκαηνο απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο κέζσ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή. 

Δπίζεο, νξίδεη ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην θαη δηελεξγεί πξάμεηο αλνηρηήο αγνξάο κε 

ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα λα παξέρεη νδεγίεο, ζπκβνπιέο θαη παξνηξχλζεηο ππφ ην πξίζκα πάληα 

ηεο δηαθχιαμεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
7
  

Μία θεληξηθή ηξάπεδα θαηέρεη ηνλ ξφιν ηνπ ξπζκηζηή κηαο νηθνλνκίαο, φζνλ αθνξά 

ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ είλαη ζε θπθινθνξία, ιεηηνπξγψληαο φκσο θαη σο 

αξρηηξαπεδίηεο αιιά θαη επφπηεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ο 

ηειεπηαίνο ξφινο φκσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρσξψλ έρεη δηαρσξηζηεί θαη έρεη 

αλαηεζεί ζε άιια φξγαλα.
8
   

Ωο εκπνξηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα εμήο:
9
 

1. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο. 

Σα ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απνηεινχλ ηελ ξαρνθνθαιηά 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπγθεληξψλνληαο κεγάιν κέξνο 

θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγψληαο δάλεηα γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. 

Δπηπξνζζέησο ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην άιισλ εηαηξεηψλ, 

παξέρνπλ φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί βνεζεηηθέο θαη ινηπέο ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πιήζνο αγνξψλ κέζσ ζπγαηξηθψλ.   

2. Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο. 

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμεηδίθεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξέρνληαο 

δάλεηα κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

3. Οη θηεκαηηθέο ηξάπεδεο. 

                                                           
7
 Κιόχος & Παπανικολάου, 2000 

8
 Νούλας, 2005 

9
 Νούλας, 2005 
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Οη θηεκαηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμεηδίθεπζε ζην ηνκέα 

ησλ θηηξηαθψλ δαλείσλ, είηε πξφθεηηαη γηα ηδησηηθέο ζηεγαζηηθέο 

ρνξεγήζεηο είηε γηα επηρεηξεκαηηθέο κε ζθνπφ ηελ αγνξά ή 

απνπεξάησζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

4. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο. 

Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ σο επί ην πιείζηνλ ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πνπ αζθνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ελψ ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο.  

5. Σα ηαρπδξνκηθά ηακηεπηήξηα. 

Σα ηαρπδξνκηθά ηακηεπηήξηα απνηεινχλ πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ησλ 

ηαρπδξνκείσλ κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ παξέρνληαο φκσο πςειφηεξν ηφθν ζηνπο 

θαηαζέηεο θαη επηδηψθνληαο ηελ ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

6. Σα ηακεία παξαθαηαζεθψλ θαη νη ινηπνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί. 

Σα ηακεία παξαθαηαζεθψλ έρνπλ σο βαζηθή αξκνδηφηεηα ηελ θχιαμε 

θαη δηαρείξηζε παξαθαηαζεθψλ θαζψο θαη ηελ ζπγθέληξσζε 

θαηαζέζεσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. ην ίδην 

πιαίζην δχλαηαη λα ζπλαληψληαη αληίζηνηρνη εηδηθνί πηζησηηθνί 

νξγαληζκνί κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη εμεηδίθεπζε.  

 

2.3 Υρεκαηοοηθολοκηθή θρίζε ηοσ 2008 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε εκθαλίζηεθε αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο ην 2007, σο ζηεγαζηηθή θξίζε θαη απέθηεζε παγθφζκην ην 2008 φηαλ θαη 

εμαπιψζεθε ξαγδαία ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ.  

Οη ζπλζήθεο γηα ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

2001, φηαλ ε θεληξηθή ηξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, ε FED (Federal 

Reserve Bank), δηαηήξεζε ηδηαίηεξα ρακειά ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην νδεγψληαο ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ αλάιεςε πςειψλ θηλδχλσλ απνζθνπψληαο ζηελ 

αχμεζε ηνπ ηδίξνπ θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο.  
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Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα άξρηζαλ λα παξέρνπλ ρακειφηνθεο 

ζηεγαζηηθέο ρνξεγήζεηο κε ειάρηζηεο ή αθφκα θαη κεδεληθέο εμαζθαιίζεηο, 

απμάλνληαο ξαγδαία ηελ δήηεζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε 

αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ αθηλήησλ, αχμεζε φκσο πνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά εμαξηηφηαλ απφ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο πνπ ηξνθνδνηνχζε 

ηελ δήηεζε, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα θνχζθα ηηκψλ.
10

 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απμήζνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο θαη ηελ 

θεξδνθνξίαο ηνπο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ρνξεγνχζαλ ηέηνηνπ ηχπνπ 

ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε πειάηεο επηζθαιείο ή πεξηνξηζκέλεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Οη ρνξεγήζεηο απηέο βαζίδνληαλ ζε έλαλ αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο πειαηψλ θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο.
11

 Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ελ ιφγσ ρνξεγήζεσλ σο πςεινχ θηλδχλνπ. 

Ζ αλσηέξσ πξαθηηθή δελ ήηαλ αξθεηή, θαζψο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληιήζνπλ επηπιένλ θεθάιαηα γηα λέεο ρνξεγήζεηο, 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ γηα λέα επελδπηηθά πξντφληα. Άιισζηε 

ηα ρακειά επηηφθηα πνπ επηθξαηνχζαλ ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, 

θαηέζηεζαλ ηνπο επελδπηέο πην δεθηηθνχο  ζε λέεο επελδχζεηο. Έηζη ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, πξνρψξεζαλ ζε 

ηηηινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρακειήο εμαζθάιηζεο δαλείσλ. 

Ζ δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγήζεθαλ δηήξθεζαλ έσο ην 2006, φηαλ θαη ε θεληξηθή 

ηξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο άξρηζε λα απμάλεη ζηαδηαθά ην 

δηαηξαπεδηθφ επηηφθην, απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Σα 

παξαπάλσ πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηελ ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ζηεξψληαο 

απφ ηελ αγνξά αθηλήησλ ρξήκα, νδεγψληαο κνηξαία ζε πηψζε ησλ ηηκψλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην ππνζεθεπκέλν αθίλεην απνηεινχζε ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ηελ κνλαδηθή εμαζθάιηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηα 

δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα βξέζεθαλ πιήξσο εθηεζεηκέλα ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν.  

                                                           
10

 Ζοπουνίδης, 2009 
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 Ζοπουνίδης, 2009 
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Ζ θξίζε, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ επελδπηηθψλ ηίηισλ πνπ ζπλδένληαλ 

κε ηα δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ, εμαπιψζεθε φπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί ζην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ, δεκηνπξγψληαο πνηθίια πξνβιήκαηα 

ζηα θξάηε πνπ δελ είραλ αλαγλσξίζεη ηνλ θίλδπλν θαη δελ είραλ ιάβεη έγθαηξα ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα λα πξνζηαηεπζνχλ. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ επέθηαζε 

ηεο θξίζεο αθνινχζσο:
12

  

1. Τπεξβνιηθή ρξήζε ηεο κφριεπζεο. 

Αδηακθηζβήηεηα ε πνιηηηθή πςεινχ δαλεηζκνχ θαη ρνξεγήζεσλ πνπ 

αθνινχζεζαλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απνηειεί ηνλ ππξήλα 

ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

2. Σηηινπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

Δάλ ε ππεξβνιηθή ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν εκθάληζεο 

ηεο θξίζεο, ε ηηηινπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απνηειεί ηνλ 

θχξην ιφγν ξαγδαίαο επέθηαζήο ηεο θξίζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

    

3. Αλαπνηειεζκαηηθή επνπηεία. 

Ζ επνπηεία ηφζν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα φζν 

θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ εηδηθφηεξα απνδείρηεθε 

αλαπνηειεζκαηηθή.   

 

4. Αλαπνηειεζκαηηθή πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε. 

Πέξαλ ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο επνπηείαο, αληίζηνηρε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαηαγξάθεθε θαη απφ πιεπξάο νίθσλ 

αμηνιφγεζεο, φπσο νη νίθνη πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο είηε απέηπραλ 

λα αμηνινγήζνπλ είηε παξέβιεςαλ ηνλ πθηζηάκελν θίλδπλν ηφζν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζν θαη ησλ ηίηισλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ.   

 

                                                           
12

 Τραυλός, 2008 
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5. Αθαηάιιειν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ.  

Σν ζχζηεκα ακνηβψλ κε ηα κπφλνπο παξαγσγηθφηεηαο πνπ 

αθνινχζεζαλ νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

 ελζάξξπλε ηα ζηειέρε ηνπο λα επηδηψθνπλ βξαρπρξφληεο πςειέο 

απνδφζεηο παξαβιέπνληαο καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία.         

 2.4 Διιεληθό Υρεκαηοπηζηωηηθό ύζηεκα 

Σν  ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ νηθνλνκία. Ζ 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε γλψκνλα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ζρεδηάζηεθε πξψηε θνξά ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα απφ ηνλ 

Καπνδίζηξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1828 ηδξχζεθε ε Δζληθή Υξεκαηνδνηηθή 

Σξάπεδα, κε θχξην ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

επελδχζεσλ. Ζ πξψηε απηή πξνζπάζεηα δελ θαξπνθφξεζε θαζψο δελ θέξδηζε ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη κνηξαία έπαπζε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο.
13

 

Αθνινχζεζε ε ίδξπζε ηεο Ηνληθήο ην 1839, ε νπνία αλ θαη ειιεληθή, 

δξαζηεξηνπνηήζεθε αξρηθά ζηα θαηερφκελα απφ ηνπο Ηηαινχο Δπηάλεζα. Αληίζηνηρν 

παξάδεηγκα απνηέιεζε ε Σξάπεδα Κξήηεο πνπ ηδξχζεθε ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε 

Κξήηε ην 1899.
14

   

Σν 1840 απνηειεί ρξνληά νξφζεκν γηα ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαζψο ηδξχεηαη έπεηηα απφ πξνηξνπή ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ε Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, νη νπνία ζπγθέληξσλε ηφζν ηηο αξκνδηφηεηεο κηαο εκπνξηθήο 

φζν θαη κηαο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Ζ ίδξπζή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

απνηέιεζε ηελ απαξρή ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ ίδηα λα 

δηαηεξεί ηνλ δηπιφ ηεο ξφιν έσο ην 1946, φηαλ ε ζπκθσλία ηνπ Breton Woods 

πξνέβιεπε ηελ χπαξμε μερσξηζηνχ νξγαληζκνχ άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  

 Μεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ έληνλν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. Απηφ θαζψο ηα πεξηζζφηεξα εθ 

ησλ εκπνξηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ άλεθαλ ζην δεκφζην θαη αγφξαδαλ 

ππνρξεσηηθά θξαηηθά νκφινγα, ε ειιεληθή θεληξηθή ηξάπεδα έζεηε αθξηβψο ηα 

                                                           
13

 Κιόχος & Παπανικολάου, 2000 
14

 Νούλας, 2007 



 
18 

επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ ελψ παξάιιεια δέζκεπε ηα απνζέκαηα ζε 

μέλν λφκηζκα πνπ είραλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο.  

Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 δξνκνινγείηαη ε κεηάιιαμε ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε ησλ εηζεγήζεσλ ηεο επηθνξηηζκέλεο κε 

απηφ ην ζέκα επηηξνπήο Καξαηδά.  

Ζ δεθαεηία ηνπ 2000 απνηέιεζε ηελ πεξίνδν κε ηηο πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Αξρηθά ε είζνδνο ηεο ρψξαο ζηελ δψλε ηνπ επξψ 

πξνθάιεζε ξηδηθέο κεηαβνιέο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο ζην ζχζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ππφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα, θαη ηελ παξαρψξεζε ζε απηήλ δηθαηψκαηα φπσο ε άζθεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Έηζη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη ηελ επζχλε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηελ 

επνπηεία ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ζε δεηήκαηα άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Πέξαλ ηεο εηζφδνπ ηεο Διιάδνο ζηελ δψλε ηνπ επξψ, ε ζπγθεθξηκέλε 

δεθαεηία ζηηγκαηίζηεθε απφ ηελ εκθάληζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη 

επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε έκκεζεο θαη άκεζεο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, φπσο ε αιιαγή ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ, 

ελψ νη δεχηεξεο ζπλδένληαη κε ηα επαθφινπζα ηεο ίδηαο ηεο θξίζεο, φπσο ε έιιεηςε 

πίζηεο.  

εκαληηθφηεξε ήηαλ ε επίδξαζε απφ ηελ θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο πνπ 

αθνινχζεζε. Ζ έιιεηςε πίζηεο θαη ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηέξεζε απφ ην ειιεληθφ 

δεκφζην ζεκαληηθή θαη «θζελή» ρξεκαηνδφηεζε, θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα δνκηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πςειή έθζεζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζην δεκφζην ρξένο θαη ηελ επίπησζε ησλ πνιηηηθψλ 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγήο ζηελ νηθνλνκία, ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα βξέζεθε ζε δπζκελή ζέζε. Ζ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε 

αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ 

ηξαπεδψλ, αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ, κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη θπξίσο ζε 

πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. εκαληηθφ πιήγκα πνπ επηβάξπλα ξαγδαία ηελ 
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θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηέιεζε ε 

ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ζην «εζεινληηθφ θνχξεκα» ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ, εγείξνληαο αθφκα θαη δήηεκα βησζηκφηεηαο. Γίλεηαη νπφηε αληηιεπηφ φηη 

δελ ήηαλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, αιιά ε θξίζε ρξένπο πνπ αθνινχζεζε θαη έπιεμε κηα νκάδα 

επξσπατθψλ θξαηψλ. 

ήκεξα, ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη αθφκα ζε έλα 

ζηάδην πξνζαξκνγήο κεηά ηα πξφζθαηα γεγνλφηα. Πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα εμαγνξάζηεθαλ ή ζπγρσλεχζεθαλ, άιια εληζρχζεθαλ θεθαιαηαθά γηαηί 

ήηαλ πνιχ κεγάια γηα λα πησρεχζνπλ ελψ θάπνηα αθνινχζεζαλ ηελ ειεγρφκελε 

πηψρεπζε θαη ηελ κεηαβίβαζε ηνπ πγηνχο ελεξγεηηθνχ ηνπο ζε άιιεο ηξάπεδεο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ππάξρεη κία ηάζε ζπγθέληξσζεο, φπνπ ζηελ αγνξά επηθξαηεί 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ηζρπξψλ  ηξαπεδψλ. Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ηζηορηθό ηες ηράπεδας  

          Ο Όκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, κε ηε καθξφρξνλε παξνπζία, ηελ ηζρπξή 

παξάδνζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ αλαπηπμηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο, αιιά 

θπξίσο κε ηε εκπηζηνζχλε ησλ κεηφρσλ, πειαηψλ, θαηαζεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπ, 

απνηειεί ππιψλα ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. 

           Πξνζθέξεη επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο  κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ κε 

πξντφληα θαηαζέζεσλ, επελδπηηθψλ εξγαζηψλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ, αζθαιεηψλ, εξγαζηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) θαη 

δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring). 

           Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζε 8 ρψξεο θαη πεξηιακβάλεη, εθηφο ηεο 

ΔΣΔ, 7 ηξάπεδεο θαη  49 εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

ππεξεζηψλ, απαζρνιψληαο ζπλνιηθά 11.700 εξγαδφκελνπο. Γηαζέηεη επξχ δίθηπν 

δηαλνκήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ (119 κνλάδεο) θαζψο θαη 

πιεξέζηεξν δίθηπν ζηελ Διιάδα, κε 542 Μνλάδεο θαη 1442 ΑΣΜ (ζηνηρεία 

30.06.2017). 

          Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηδξχζεθε ην 1841 θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε ηξάπεδα ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο, κε θαζνξηζηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ 

ζε απηά ηα 175 ρξφληα ηζηνξίαο ηεο. ήκεξα ε Δζληθή εγείηαη ελφο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο Οκίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

Διιάδα, κε δπλακηθή ζπκβνιή ζηε ζηήξημε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνλ 

αλαπηπμηαθφ θαη θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο. 

        Ζ Δζληθή πξνζθέξεη επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο 

επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ. 

        Γίθαηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε Σξάπεδα ηεο Διιεληθήο Οηθνγέλεηαο, 

θαζψο ειέγρεη ην ¼ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Σo εγεηηθφ κεξίδηo θαηαζέζεσλ 

ηακηεπηεξίνπ αληαλαθιά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ πνπ απνηειεί 

θαη ηελ θηλεηήξηα δχλακή ηεο. 
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         Με 542 Μνλάδεο θαη 1.442 ΑΣΜ, δηαζέηεη ην επξχηαην δίθηπν εμππεξέηεζεο, 

θαιχπηνληαο νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Διιάδαο, ελψ παξάιιεια 

αλαπηχζζεη ζχγρξνλα ειεθηξνληθά θαλάιηα, φπσο νη ππεξεζίεο Mobile θαη Internet 

Banking. ήκεξα, ην Γίθηπν ηεο Σξάπεδαο ζην εμσηεξηθφ πεξηιακβάλεη 119 κνλάδεο, 

ελψ ν Όκηινο ζπλνιηθά απαζρνιεί 11.700 εξγαδφκελνπο (ζηνηρεία 30.06.2017). 

         Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1841 θαη εηζήρζε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ην 1880. Με 160 πιένλ ρξφληα επηηπρνχο θαη 

αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ νηθνλνκηθφ βίν ηεο ρψξαο, ε Σξάπεδα έρεη εμειηρζεί ζε 

έλα ζχγρξνλν θαη νινθιεξσκέλν φκηιν εηαηξεηψλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο έηζη ηηο ζπλερψο δηεπξπλφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

ην πιαίζην απηφ, ε Σξάπεδα ίδξπζε ην 1891 ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθψλ 

Αζθαιίζεσλ «Ζ Δζληθή» θαη ην 1927 ηελ Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα. 

Μέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 1928, ε Σξάπεδα είρε ην εθδνηηθφ 

πξνλφκην ζηελ Διιάδα θαη ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ λνκίζκαηνο. Σν 1953, 

ε Σξάπεδα ζπγρσλεχηεθε κε ηελ «Σξάπεδα Αζελψλ», πνπ είρε ηδξπζεί ην 1893. 

Μέζα ζην 1998, ε Σξάπεδα πξνέβε ζηε ζπγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο «Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.», ε νπνία είρε 

πξνέιζεη απφ ηε ζπγρψλεπζε δχν πξψελ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, ηεο «Δζληθή 

Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» θαη ηεο «Δζληθή ηεγαζηηθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο Α.Δ.», κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζηεγαζηηθήο θαη θηεκαηηθήο πίζηεο. 

         Απφ ηνλ Οθηψβξην 1999, ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. ηα ηέιε ηνπ 2002, ε Δζληθή Σξάπεδα πξνρψξεζε 

ζηε ζπγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο "Δζληθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο ΑΔ". ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ αγνξά ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ε ΔΣΔ εμαγφξαζε, εληφο ηνπ 2006, 

ηε Finansbank ζηελ Σνπξθία θαη ηε Vojvodjanska Banka ζηε εξβία. 

         Ζ βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 2εο 

αμηνιφγεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζρπξή, πιένλ, δεκνζηνλνκηθή ζέζε θαη ηελ 

αλακελφκελε εμνκάιπλζε ζηηο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο, ηξνθνδνηνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάθακςε ζην ππφινηπν ηνπ 2017 Ζ νινθιήξσζε ηεο 2εο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγεί 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ππφινηπν ηνπ 
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2017. Οη αληνρέο ηεο νηθνλνκίαο ζην 1ν ηξίκελν ηνπ 2017 (αχμεζε ΑΔΠ θαηά 

+0,4%, ζε εηήζηα βάζε) -- παξά ηελ αχμεζε ηεο αβεβαηφηεηαο απφ ηελ παξαηεηακέλε 

δηάξθεηα ηεο 2εο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ 

κέηξσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα κέζα ηνπ 2016 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2017 -- ζπληείλνπλ 

ζηελ ζεηηθή εθηίκεζε γηα ηελ κειινληηθή δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο. Ζ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζην ΑΔΠ απφ ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε ην 2017, ζε εηήζηα βάζε, (-0,2% ηνπ ΑΔΠ), ζε ζρέζε κε -3,0% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2016 (έλαληη αξρηθψλ εθηηκήζεσλ γηα -1,8%), πνπ αληαλαθινχζε ηελ 

απνζηέξεζε αληίζηνηρσλ πφξσλ απφ ηελ νηθνλνκία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ππεξπιενλάζκαηνο χςνπο +4,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2016. Σν επίηεπγκα απηφ, σζηφζν, 

δεκηνπξγεί κηα επλντθή αθεηεξία γηα ην 2017 θαη δίλεη ψζεζε ζηελ αμηνπηζηία ηεο 

πεξαηηέξσ πξνζπάζεηαο γηα δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. 

         Παξά ηηο αλσηέξσ αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα απφ ηηο αλαηηκήζεηο ζηα θαχζηκα, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε 

εκθάληζε αμηνζεκείσηε αληνρή, απμαλφκελε θαηά 1,7%, ζε εηήζηα βάζε, ην 1ν 

ηξίκελν ηνπ 2017 (+1,4%, εηεζίσο, ζην ζχλνιν ηνπ 2016), βαζηδφκελε θπξίσο ζηηο 

ππνζηεξηθηηθέο ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (κείσζε αλεξγίαο ζε ρακειφ 

πεληαεηίαο). Παξά ηε βειηίσζε, ην πνζνζηφ αλεξγίαο παξακέλεη εμαηξεηηθά πςειφ 

θαη κία ζηηο δχν ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη αθνξά επέιηθηεο κνξθέο. 

Ωζηφζν, εκθαλίδνληαη θάπνηα πξψηκα ζεκάδηα αλάθακςεο ηνπ κέζνπ αξηζκνχ 

εξγάζηκσλ σξψλ θαη ηνπ κηζζνχ αλά εξγαηνψξα, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλακελφκελε επηβξάδπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ιφγσ θάκςεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ 

ελέξγεηαο, θαη ηελ ψζεζε απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα ζηεξίμνπλ ηελ 

θαηαλαισηηθή δαπάλε ηα επφκελα ηξίκελα. Τπνζηεξηθηηθή ηεο θαηαλαισηηθήο 

δαπάλεο αλακέλεηαη λα είλαη, επίζεο, θαη ε επηηάρπλζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, φπσο απνηππψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία θαζαξψλ ξνψλ κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο απφ ην ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΖ ην δίκελν Απξηιίνπ-Μαΐνπ, ηα νπνία 

πξννησλίδνπλ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, βάζεη ησλ επνρηθά δηνξζσκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ΔΛ.ΣΑΣ.), κε ξπζκφ πςειφηεξν ηνπ 

1,5%, εηεζίσο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζπγθξηηηθά κε 0,7% ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2017. 

Ο δπηζκφο πνπ δηέπεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα επηβεβαηψλεηαη. Οη πην 

αληαγσληζηηθέο θαη, θαηά βάζε, κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο πνπ επηβίσζαλ 

ηεο θξίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ζπξξίθλσζεο ηεο ζπλνιηθήο 
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επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ επψδπλσλ αλαδηαξζξψζεσλ πνπ επέηπραλ, 

λα εκθαλίδνπλ βειηησκέλε εηθφλα, λα απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ λέεο επελδχζεηο. Δμσζηξεθείο ππνθιάδνη κεηαπνίεζεο, ππεξεζίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη επηρεηξήζεηο κε ηζρπξνπνηεκέλε ζέζε θαη 

κεξίδηα ζηελ εγρψξηα αγνξά πξσηαγσληζηνχλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Απφ ηελ άιιε, 

νη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο κε πςειφ δαλεηζκφ θαη κνλνκεξή έθζεζε 

ζηελ εγρψξηα αγνξά παζρίδνπλ λα επηβηψζνπλ θαη ε βησζηκφηεηά ηνπο ζα θξηζεί απφ 

ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα επσθειεζνχλ απφ κία δηαηεξήζηκε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη απφ ηελ ηαρχηεξε βειηίσζε ησλ ζπλζήθσλ ξεπζηφηεηαο. Ζ επίπνλε 

δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα θαη ε βξαδχηεξε, απφ ηελ αξρηθά αλακελφκελε, 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο παξέηεηλαλ ηελ επελδπηηθή αδπλακία ην 2016, 

σζηφζν, κέξνο ηνπ ρακέλνπ εδάθνπο αλακέλεηαη λα θαιπθζεί απφ ην 2ν εμάκελν ηνπ 

2017 θαη κεηά. Ζ ηζνξξνπεκέλε εηθφλα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

δηαηεξείηαη, θαζψο ε πγηήο αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ απμεκέλε δαπάλε γηα εηζαγσγέο, θπξίσο θαπζίκσλ, 

παξαγσγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ ηππηθά δηέπεη ηε θάζε 

αλάθακςεο ηεο εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο 2εο αμηνιφγεζεο, ε εθαξκνγή λέσλ παξεκβάζεσλ ζην θξαηηθφ 

ρξένο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2017 -- ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

παθέηνπ κέηξσλ πνπ απνθάζηζε ην Eurogroup ζηα ηέιε ηνπ 2016 -- θαη ε πξφζθαηε 

δηαηχπσζε, κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, επηπξνζζέησλ δπλεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ κέζσ 

λέαο δέζκεο κεζνπξφζεζκσλ κέηξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκνζηνλνκηθή 

αμηνπηζηία, νδεγνχλ ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ ηεο ρψξαο ζε πησηηθή ηξνρηά. Απηφ 

αληαλαθιάηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνηηκήζεηο θαη ηα επηηφθηα ησλ ειιεληθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζε 

ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. Οη αλσηέξσ εμειίμεηο απνηεινχλ βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο δηαδηθαζίαο αλάθακςεο θαη αλακέλεηαη λα εληζρπζνχλ ηνπο επφκελνπο 

κήλεο, ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ηελ νκαινπνίεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κεηά ηελ 

ππεξζπγθξάηεζε ηνπ 1νπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο, θαη ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ ηνπ 

δεκνζίνπ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ωο εθ ηνχηνπ, αλακέλεηαη ε επίηεπμε ελφο πγηνχο 

ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 1,7% ζην ζχλνιν ηνπ 2017, πνπ 

ζπλεπάγεηαη επηηάρπλζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζην 2,6% ζην 2ν 
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εμάκελν, ε νπνία ππνβνεζά ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πξνζαξκνγή θαη 

δεκηνπξγεί ηζρπξή αθεηεξία γηα ηε κεζνπξφζεζκε ηξνρηά ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Σν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δεχηεξεο αμηνιφγεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο, απνθαζηζηψληαο 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, βειηηψλνληαο ηηο 

ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο θαη δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νηθνλνκηθή 

αλάθακςε. Ζ Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ απνεπέλδπζε απφ ηηο Βνπιγαξηθέο 

ζπγαηξηθέο, UBB θαη Interlease, ζηελ KBC Bank NV, εθπιεξψλνληαο ηηο δεζκεχζεηο 

καο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ηνπο κεηφρνπο καο. Ζ πψιεζε ελίζρπζε ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο ΔΣΔ θαηά € 0,8 δηζ., ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε κείσζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην κεραληζκφ ELA πνπ ζήκεξα αλέξρεηαη ζε κφιηο €2,6 δηζ., 

θαηαδεηθλχνληαο ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ηεο Σξάπεδαο ζε φξνπο 

ξεπζηφηεηαο ελφςεη ηεο αλάθακςεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Ζ νινθιήξσζε ησλ 

πξφζθαηα ζπκθσλεζέλησλ απνεπελδχζεσλ απφ ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ηε Banca 

Romaneasca θαη ηε Vojvodjanska Banka, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο πξσηνβνπιίεο, 

ζα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο καο επάξθεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα 

θαζηζηνχλ ηελ άκεζε απεμάξηεζε απφ ην κεραληζκφ ELA εθηθηή. Οη εμειίμεηο φζνλ 

αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ καο ραξηνθπιαθίνπ παξακέλνπλ ελζαξξπληηθέο. 

Ζ Σξάπεδα θαηφξζσζε λα πεξηνξίζεη ηα κε εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα γηα πέκπην 

ζπλερφκελν ηξίκελν, κε ηε ζπλνιηθή κείσζε λα αλέξρεηαη ζε €3,3δηζ. απφ ην ηέινο 

ηνπ 2015 θαη ηελ ππεξαπφδνζε χςνπο €0,7δηζ. ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν γηα ην 2017 λα 

παξακέλεη ακεηάβιεηε. Αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο καο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ν 

Όκηινο θαηφξζσζε λα απμήζεη ηα θέξδε πξν πξνβιέςεσλ θαηά 20% ζε εηήζηα βάζε, 

σο απνηέιεζκα ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο, ηεο 

αλάθακςεο ησλ εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο θαη ηεο ζεκαληηθήο πεξηζηνιήο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Όζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ν δείθηεο CET1 

δηακνξθψζεθε ζε 16,5%, θαη αλακέλεηαη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ θεθαιαηαθψλ ελεξγεηψλ ηεο Σξάπεδαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ  

           Οη αξηζκνδείθηεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη ην πειίθν κεηαμχ 

επηιεγκέλσλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο επηρείξεζεο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο 

ζέζεσο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο 

νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

ε κνλάδα απηή. 

  Έλαο αξηζκνδείθηεο παξηζηάλεηαη ζπλήζσο είηε κε ηε κνξθή 

πειίθνπ θάπνησλ κεγεζψλ είηε κε ηε κνξθή πνζνζηνχ. Με ηνπο αξηζκνδείθηεο 

πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κεγεζψλ, δηεπθνιχλεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη επεμεγνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απ' απηή. 

Με ην ζχζηεκα ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, ν βαζκφο απνδφζεσο ησλ 

δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθφηεξε 

εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ δξάζεψο ηεο. Έηζη, κπνξνχκε λα πιεξνθνξεζνχκε ζε 

γεληθέο γξακκέο γηα ηε ξεπζηφηεηα, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε µε ηελ δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζε 

ηειηθή αλάιπζε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.

 Οη αξηζκνδείθηεο, νπζηαζηηθά είλαη έλα κέζν πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Θεσξνχληαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα εξγαιεία ζηελ αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, γηαηί βνεζνχλ ηνλ αλαιπηή λα παξνπζηάζεη πεξηιεπηηθά θαη κε εχθνια 

θαηαλνεηφ ηξφπν, ηα δεδνκέλα ησλ θαηαζηάζεσλ.    

  Δπίζεο, ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε αξηζκνδείθηεο, 

πξέπεη λα ηνπο ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο δηαρξνληθά θαη δηεπηρεηξεζηαθά, δειαδή κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο άιισλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ.  
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Σραπεδηθοί αρηζκοδείθηες  

             Ζ ζεσξία έρεη θαηαιήμεη ζε νξηζκέλνπο αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη ηαηξηάδνπλ 

ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

λα θαηαιήμνπλ ζε αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη νη 

ηξάπεδεο απνηεινχλ ηδηαίηεξεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ θαζψο φρη κφλν πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηνπο επηηπγράλνληαο πςειή θεξδνθνξία 

αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ ζσζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο 

δηακεζνιαβεηέο ζπλππνινγίδνληαο φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί πην εχθνινο ν ππνινγηζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε εξκελεία ηνπο, 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε επηκέξνπο νκάδεο.  

 

 

4.1 ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ   

           Ζ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο απφ ηελ επηρείξεζε θάλεη απφιπηα αλαγθαία ηελ 

αλάιπζε απνδνηηθφηεηαο, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ζσζηή ε ζπλέρηζε ηεο παξαπέξα 

δέζκεπζεο ησλ ήδε επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ ή δέζκεπζε λέσλ θεθαιαίσλ ζηελ 

επηρείξεζε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ή ηνπο επελδπηέο γεληθφηεξα.  

  Ζ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ εμεηάδνπλ πξψηα απ' φια νη αλαιπηέο πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηε πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί 

θέξδε επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζηαζεξφηεηα θαη ζηε θεξεγγπφηεηα ηεο. Ζ χπαξμε 

θεξδνθφξσλ ρξήζεσλ εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηνπο επελδπηέο θαη θαζηζηά ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ θεθαιαίσλ πην εχθνιε.   

  Γηα ηελ επθνιφηεξε κέηξεζε απηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξηζκνδείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο, νη νπνίνη καο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνχξγεζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζεσλ.   

 

4.1.1. Αρηζκοδείθηες αποδοηηθόηεηας ελεργεηηθού (Return on Assets - ROA) 
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            Ο αξηζκνδείθηεο απηφο παξνπζηάδεη ην πφζν απνδνηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά κηαο ηξάπεδαο, δειαδή πφζν θεξδνθφξα  είλαη ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαη εθθξάδεη ηα θαζαξά θέξδε ηεο αλά κνλάδα 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο.  

 O δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ ζπζρεηίδεη ηα θαζαξά θέξδε ελφο 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ δείρλεη ηη θεξδίδεη ε ηξάπεδα γηα 

θάζε επξψ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο:   

 

Απνδνηηθφηεηα ελεξγεηηθνχ (ROA)= Καζαξά θέξδε /πλνιηθφ ελεξγεηηθφ  *100  

 

  Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη φρη κφλν θαζψο ζπζρεηίδεη ηα θέξδε κε 

ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οπζηαζηηθά ε δηνίθεζε 

αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα κεηαηξέπεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ζε θεξδνθφξνπο παξάγνληεο γηα ηνλ νξγαληζκφ.   

  Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε ηφζν πην απνηειεζκαηηθή 

ζεσξείηαη ε δηνίθεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

 

4.1.2 Αρηζκοδείθηες αποδοηηθόηεηας ηδίωλ θεθαιαίωλ (Return on Equity - 

ROE) 

            Ο αξηζκνδείθηεο απηφο παξνπζηάδεη ην θαηά πφζν απνδνηηθά έρνπλ 

αμηνπνηεζεί ηα θεθάιαηα ησλ κεηνρψλ κηα ηξάπεδαο ψζηε λα απνθέξνπλ ζε απηήλ 

έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θεξδνθνξίαο, θαζψο δείρλεη ην κέγεζνο ησλ θεξδψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα ίδηα  θεθάιαηα. Οπζηαζηηθά δείρλεη γηα θάζε έλα επξψ πνπ 

έρεη εηζξεχζεη ζε κηα ηξάπεδα απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο πφζν θέξδνο απνθνκίδνπλ νη 

κέηνρνη γηα ηελ αλάιεςε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ.   

  Ο ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο εθθξάδεηαη απφ ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ησλ 
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θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο, κε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο, σο 

εμήο: 

 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE)= Καζαξά θέξδε / Ίδηα Κεθάιαηα  

 

  Γηαθνξεηηθά ππνζηεξίδεηαη φηη ν αξηζκνδείθηεο εθθξάδεη ην θαζαξφ θέξδνο 

γηα θάζε κνλάδα επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Όκσο επεηδή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

γλσξίδνπκε αθξηβψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κεηαβνιήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ην κέζν χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.   

   Έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο δείρλεη φηη ηα θεθάιαηα ησλ κεηνρψλ ηεο δελ 

αμηνπνηνχληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ή φηη ε επηρείξεζε πάζρεη ζε θάπνην ηνκέα 

(ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ, αλεπαξθήο δηνίθεζε, δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θ.η.ι ), θαη κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο άληιεζεο λέσλ 

θεθαιαίσλ απφ ηελ θεθαιαηαγνξά. Μπνξεί φκσο έλαο πςειφο δείθηεο λα είλαη 

έλδεημε χπαξμεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο ή λα ζεκαίλεη πσο ν δαλεηζκφο απνηειεί 

κεγάιε πεγή θεθαιαίσλ. 

 

4.1.3. Γείθηες θαζαροσ περηζωρίοσ επηηοθίοσ (Net Interest Margin - NIM)  

              Σν θαζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ (Net Interest Margin - NIM) κεηξά ην 

ηξαπεδηθφ εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηφθνπο , δειαδή ηφθνη πνπ εηζπξάηηνληαη σο 

έζνδα κείνλ ηνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο πειάηεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ην θεξδνθφξν-ηνθνθφξν ελεξγεηηθφ.   

  Οπζηαζηηθά,  εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ ηη θεξδίδεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα γηα ηα δάλεηα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

κείνλ ηνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη ζε δαλεηαθά θεθάιαηα δηαηξνχκελν κε ην κέζν 

πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη ην εηζφδεκα ζε απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα (ν κέζνο φξνο θέξδνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ). Ο αξηζκνδείθηεο 

απηφο πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο πξνο ην 

θεξδνθφξν ελεξγεηηθφ, σο εμήο:   

 

Καζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ= Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο / θεξδνθφξν 

ελεξγεηηθφ*100 
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  Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο απηφο ζε κηα ηξάπεδα ηφζν 

πεξηζζφηεξα  ζα είλαη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θεξδνθφξα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ.  

4.1.4. Γείθηες αποηειεζκαηηθόηεηας -efficiency ratio  

          Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ δείρλεη ηε ζρέζε ησλ εμφδσλ θαη ηνπ φγθνπ ησλ 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ (Δζφδσλ), δειαδή ην θφζηνο κηαο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην 

εηζφδεκα ηνπ. Δίλαη ρξήζηκν γηα λα κεηξήζεη ην θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ην εηζφδεκα 

- γηα παξάδεηγκα, αλ ηα έζνδα απφ ηφθνπο ηεο ηξάπεδαο απμάλνληαη, αιιά νη δαπάλεο 

απμάλνληαη κε πςειφηεξν ξπζκφ, θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο= Έμνδα/Έζνδα*100  

 

  Ο δείθηεο, πνπ κεηξά έμνδα σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηηο ηξάπεδεο.  

 Υακειφηεξεο αλαινγίεο δείρλνπλ γεληθά πςειφηεξε απφδνζε, δειαδή φζν 

ρακειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν θαιχηεξα κπνξεί ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα λα 

επηηχρεη ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ αλαινγία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ην 

κέγεζνο κηαο ηξάπεδαο.   

 

4.1.5. Γείθηες Περηζωρίοσ Κέρδοσς-Profit margin   

          Πεξηζψξην θέξδνπο είλαη κέξνο ηεο θαηεγνξίαο δεηθηψλ θεξδνθνξίαο θαη είλαη 

ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ θαη ππνινγίδεηαη σο θαζαξφ εηζφδεκα δηαηξνχκελν κε ηα 

έζνδα σο εμήο: 

  

Γείθηεο Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο = Καζαξά Κέξδε/ χλνιν Δζφδσλ*100 

  

  Γείρλεη ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηα νπνία κέλνπλ ζηελ ηξάπεδα σο θαζαξά 

θέξδε. Υακειά πεξηζψξηα θέξδνπο δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα ηζνδπλακεί κε ρακειά 
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θέξδε, θαζψο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ηα έμνδα έρνπλ απμεζεί κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ 

φ, ηη ηα έζνδα.  

 

 

4.2. Αρηζκοδείθηες ρεσζηόηεηας (Liquidity Ratios)  

          Με ηνλ φξν ξεπζηφηεηα ελλννχκε ηε ηθαλφηεηα κηαο ηξάπεδαο λα 

αληαπνθξίλεηαη είηε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο δεηνχλ λα απνπιεξσζνχλ, είηε 

ζε αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε πίζησζεο, είηε ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο 

ηξάπεδαο, φπσο πιεξσκή κηζζψλ θαη ινγαξηαζκψλ. Οπζηαζηηθά, ε χπαξμε επαξθνχο 

ξεπζηφηεηαο γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα θαζψο 

πξέπεη λα δηαζέηεη αξθεηή ξεπζηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ ηεο , ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο αιιά θαη ζηε ρνξήγεζε λέσλ 

δαλείσλ αλά πάζα ζηηγκή ηεο δεηεζεί. Αλεπάξθεηα ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηφηεηαο 

ππνλνκεχεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.   

  Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο κειεηνχλ ηνλ ιφγν ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηηο 

θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ην ιφγν ελεξγεηηθνχ πξνο ηηο 

ρνξεγήζεηο, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε ηξάπεδα πνπ κειεηάηαη κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο φιν θαη πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα απνδείμεη ηελ 

θεξεγγπφηεηα ηεο.  

  Απηνί νη αξηζκνδείθηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπο, θαζψο αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία άπνςεο γηα ην αλ 

κηα ηξάπεδα είλαη αμηφπηζηε ή φρη. 

  

4.2.1 Υορεγήζεης / Καηαζέζεης ( Loans to deposits)  

            Ο δείθηεο δείρλεη ηελ πνζφζησζε ησλ ρνξεγνχκελσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε 

ηηο θαηαζέζεηο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ ηξάπεδα  θαη ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: 

 

 Υνξεγήζεηο / Καηαζέζεηο =100* Υνξεγήζεηο / Καηαζέζεηο  

  

  Πξφθεηηαη γηα έλαλ αξθεηά δηαδεδνκέλν δείθηε κέηξεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο ζπλδέεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
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(θαηαζέζεηο) κε ηα δάλεηα πνπ έρεη παξάζρεη θαη δελ είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα. 

 Ο δείθηεο ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγίζεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο λα θαιχςεη ηηο αλαιήςεηο απφ ηνπο πειάηεο 

ηεο. Έλα πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δέρεηαη θαηαζέζεηο πξέπεη λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

κέηξν ξεπζηφηεηαο γηα λα δηαηεξεζεί ε θαλνληθή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο. Αλ ε 

αλαινγία είλαη κηθξφηεξε απφ 1, ε ηξάπεδα ζηεξίδεηαη ζηηο δηθέο ηεο θαηαζέζεηο γηα 

λα δψζεη δάλεηα πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, ρσξίο θαλέλα εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Δάλ, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε αλαινγία είλαη κεγαιχηεξε απφ 1, ε ηξάπεδα δαλείζηεθε ρξήκαηα 

πνπ έπεηηα δαλείδεη ζε πςειφηεξεο ηηκέο, αληί λα ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζε δηθέο 

ηεο θαηαζέζεηο.   

  Όηαλ είλαη πςειφο ππνδειψλεη φηη ε ηξάπεδα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

αγνξέο ρξήκαηνο γηα ηελ άληιεζε ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο παξά ζηηο 

θαηαζέζεηο πνπ δέρεηαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλείσλ πνπ παξέρεη.  

4.2.2. Βαζηθος Γείθηες θεθαιαηαθής επάρθεηας ( Tier 1 Capital Ratio)  

           Ζ χπαξμε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα θάζε ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε κειινληηθή ηνπ πνξεία αιιά θαη γηα ηε θαζεκεξηλή ηνπ 

ιεηηνπξγία. Ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα είλαη ζπλψλπκν ηεο εχξπζκεο θαη 

απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ηξάπεδαο αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ φπιν άκπλαο έλαληη 

κε αλακελφκελσλ δεκηψλ.  

 Οη ηξάπεδεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηηχρνπλ επαξθείο απνδφζεηο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πξνζπαζνχλ λα απμάλνπλ ηα θεξδνθφξα ζηνηρεηά ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, 

ελψ ηαπηφρξνλα αλ δελ ππήξρε θαζφινπ έιεγρνο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζα 

πξνηηκνχζαλ λα θξαηνχλ ρακειά ίδηα θεθάιαηα. Απφ ηελ άιιε ην θεθάιαην είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ ηνπο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

  ε πεξηφδνπο έληνλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, πνπ θπξηαξρεί αβεβαηφηεηα, έλαο 

θαιφο ηξφπνο πεξηνξηζκνχ ηεο είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

ηξαπεδψλ, δειαδή ε αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπο. Ο δείθηεο Tier 1 

ζεκαίλεη ην πφζν θαιά κηα ηξάπεδα κπνξεί λα αληέμεη κηα νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, 

πξηλ θαηαζηεί αθεξέγγπα.   

  Tier 1(πξψηε βαζκίδα) νπζηαζηηθά, θαιείηαη κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο δηαηξείηαη ην θεθάιαην κηαο ηξάπεδαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηα πην θεληξηθά 

θαη ζεκαληηθά είδε ηνπ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηνπο ηξαπεδηθνχο θαλφλεο, νη 

ηξάπεδεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα νξηζκέλν πνζφ ηεο πξψηεο βαζκίδαο ηνπ 
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θεθαιαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ κε αλακελφκελεο δεκίεο.  Ζ πξψηε βαζκίδα 

ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θαιχηεξε κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ, δειαδή ηα 

ρξήκαηα πνπ ε ηξάπεδα έρεη ζηα ηακεία ηεο ψζηε λα απνξξνθήζεη φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ρξεηάδεηαη.   

  Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κεηξάηαη θαη κειεηάηαη 

απφ ηηο επνπηηθέο νη νπνίεο επαγξππλνχλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν Tier 1 θεθάιαην πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 4% ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο θαιά 

θεθαιαηνπνηεκέλε κηα επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη έλα δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

Tier 1 απφ 6% ή πεξηζζφηεξν, επαξθήο θεθαιαηνπνηεκέλε απφ 4% ή πεξηζζφηεξν θαη 

ππνθεθαιαηνπνηεκέλε απφ 4% ή ιηγφηεξν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο 

ΗΗI θαη δελ πξέπεη λα πιεξψζεη νπνηαδήπνηε κέξηζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

ην θεθάιαηφ ηεο.    

  Τςειή ηηκή ηνπ δείθηε ζεκαίλεη ρακειή αλάγθε γηα εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, δειαδή πςειή απνδνηηθφηεηα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη, δειαδή, ε 

ηηκή απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε, ηφζν κηθξφηεξε αλάγθε έρεη ε επηρείξεζε γηα μέλν 

δαλεηζκφ, δειαδή έρεη θαιή επάξθεηα θεθαιαίσλ.  

  

4.2.3. Γείθηες Υρέοσς προς ίδηα θεθάιαηα- Dept to equity  

           Σν ρξένο πξνο ίδηα θεθάιαηα κεηξά ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ηεο εηαηξείαο. Ο δείθηεο
15

 απνθαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο 

αλαινγίεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ρξένπο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απαζρνιεί κηα 

επηρείξεζε θαη ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.   Θα παξαθνινπζείηαη ζηελά απφ ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο 

πηζησηέο, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα παξέρεη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε φηη έλαο 

νξγαληζκφο είλαη ηφζν ζπγθινληζκέλνη απφ ην ρξένο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκήο ηνπ.  

  Ο ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα (D / E) είλαη κηα νηθνλνκηθή αλαινγία 

πνπ δείρλεη ηε ζρεηηθή αλαινγία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ρξένπο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Ο δείθηεο δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο, φπσο αιιηψο ζπλεζίδεηαη λα θαιείηαη, είλαη έλαο δείθηεο κφριεπζεο 

πνπ ζπγθξίλεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο 

                                                           
15

 http://www.accountingtools.com/debt-to-equity-ratio 
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ζέζεο ησλ κεηφρσλ.   

   Οπζηαζηηθά, φζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο ν δείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη ν θίλδπλνο.  Μηα ρακειφηεξε ηηκή ρξένπο 

πξνο ίδηα θεθάιαηα ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη κηα πην νηθνλνκηθά ζηαζεξή επηρείξεζε. 

 

4.2.4. Γείθηες ηδίωλ θεθαιαίωλ (Equity ratio)  

           Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλνιηθά θεθάιαηα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, δειαδή ην πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά= ίδηα θεθάιαηα/ ζχλνιν ελεξγεηηθνχ. 

 

  Ζ αλαινγία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη έλαο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο πνπ 

κεηξά ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα, ζπγθξίλνληαο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο κε ην 

ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

  Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο απηφο, ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη θαη 

ην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζρεηηθά κε ηα ζπλνιηθά θαη ε ηξάπεδα ζα έρεη 

ιηγφηεξε αλάγθε απφ μέλν δαλεηζκφ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο. 

             Ο δείθηεο απηφο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ, θαζψο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηφζν ε απνδνηηθφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο απμάλεηαη. Ωζηφζν, ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ θχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη 

ε πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρνξεγήζεσλ, ε εμάξηεζε 

απφ ηα μέλα θεθάιαηα είλαη έληνλε, ελψ δηαρξνληθή βειηίσζε ηνπ δείθηε απηνχ 

απνηειεί έλδεημε νηθνλνκηθή απηάξθεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Σα νξγαληθά θέξδε πξν πξνβιέςεσλ δηακνξθψζεθαλ ζε €220 εθαη. ην Β΄ 

ηξίκελν ηνπ 2017 απφ €228 εθαη. ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, αληαλαθιψληαο ηε κηθξή 

κείσζε ζηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο (-1,3% ζε ηξηκεληαία βάζε) ιφγσ ηεο 

απνκφριεπζεο δαλείσλ θαη ηε κηθξή επνρηθή αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

(+1,1% ζε ηξηκεληαία βάζε). Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο δηακνξθψζεθαλ ζε €379 

εθαη. απφ €384 εθαη. ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2017, κε ηε κείσζε ηεο δηαθνξάο 

ηηκνιφγεζεο αλάκεζα ζηε λέα παξαγσγή θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο ζε ζρέζε κε ην 

ππάξρσλ βηβιίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ ELA, λα αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο ην Β’ 

εμάκελν ηνπ 2017. Ζ επαλαγνξά νκνιφγσλ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ) θαη Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

ηαζεξφηεηαο (ΔΜ) απφ ηνλ ΔΜ ζηα πιαίζηα ηεο αληαιιαγήο νκνιφγσλ 

ΔΣΥ/ΔΜ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ θαζαξνχ 

επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ θαηά 9κ.β. ζε ηξηκεληαία βάζε ζε 309 κ.β. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 

2017. Σα θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο παξέκεηλαλ ζρεδφλ ακεηάβιεηα ζε 

ηξηκεληαία βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε €53 εθαη. ην Β ηξίκελν ηνπ 2017. ε επίπεδν 

εμακήλνπ, σζηφζν, ηα θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε €107 εθαη., 

εληζρπκέλα θαηά 81% ζε εηήζηα βάζε. Ζ αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ 

πξνκήζεηεο αληαλαθιά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ΔΣΔ, ε νπνία 

επέηξεςε ηελ εμάιεηςε ηεο εμάξηεζεο ηεο Σξάπεδαο απφ ηνλ Ππιψλα ΗΗ & ΗΗΗ πνπ 

ηζνδπλακεί κε φθεινο ζηα έμνδα πξνκεζεηψλ πεξίπνπ €39 εθαη. ζε ζρέζε κε ην Α’ 

εμάκελν ηνπ 2016. Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο αλήιζαλ ζε €213 εθαη. ην B’ ηξίκελν 

ηνπ 2017 απφ €210 εθαη. ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2017. ε επίπεδν εμακήλνπ, νη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο δηακνξθψζεθαλ ζε €423 εθαη., κεησκέλεο θαηά 8,8% ζε εηήζηα 

βάζε, ζπληειψληαο ζηε βειηίσζε ηνπ Κφζηνπο πξνο Οξγαληθά έζνδα ζε 49% ην Α’ 

εμάκελν ηνπ 2017 απφ 55% ην πεξπζηλφ εμάκελν. Οη δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

πεξηνξίζηεθαλ θαηά 12,6% ζε εηήζηα βάζε, ελζσκαηψλνληαο ην φθεινο απφ ην 

Πξφγξακκα Δζεινπζίαο Δμφδνπ Πξνζσπηθνχ, ην νπνίν νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην 
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ηνπ 2016 θαη αθνξνχζε ζε 10% πεξίπνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα. Σα γεληθά 

θαη δηνηθεηηθά έμνδα ππνρψξεζαλ θαηά 2,3% ζε εηήζηα βάζε, σο απνηέιεζκα θπξίσο 

ηεο απνθιηκάθσζεο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ ακνηβψλ πξνο ηξίηνπο. Ο 

Όκηινο ζεκείσζε δεκίεο κεηά απφ θφξνπο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο χςνπο 

€73 εθαη. ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017 απφ δεκηέο €63 εθαη. ην Α’ εμάκελν ηνπ 2016, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο απμεκέλεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα (+34% ζε εηήζηα 

βάζε ζε €431 εθαη.), ε νπνίεο αληηζηαζκίζηεθαλ ελ κέξεη απφ ηελ αλάθακςε ησλ 

νξγαληθψλ εζφδσλ (+19% ζε εηήζηα βάζε). Αλ ιάβνπκε ππφςε ην θέξδνο απφ ηελ 

πψιεζε ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο χςνπο €144 εθαη., ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

Σξάπεδαο δηακνξθψλνληαη ζε €90 εθαη. ζηελ Διιάδα ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017. 

ΝΑ Δπξψπε: 1 

 ηε ΝΑ Δπξψπε1 , ν Όκηινο ζεκείσζε θέξδε κεηά απφ θφξνπο απφ 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο χςνπο €13 εθαη. ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017 απφ €21 

εθαη. ην πξνεγνχκελν εμάκελν, ελζσκαηψλνληαο δεκηέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πξάμεηο θαη ινηπέο δεκηέο €3 εθαη. έλαληη θεξδψλ χςνπο €4 εθαη. ην αληίζηνηρν 

πεξπζηλφ δηάζηεκα. Σα Με Δμππεξεηνχκελα Αλνίγκαηα κεηψλνληαη γηα 5ν 

ζπλερφκελν ηξίκελν Παξά ηελ αβεβαηφηεηα θαηά ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2017, ηα Με 

Δμππεξεηνχκελα Αλνίγκαηα (NPEs) ζηελ Διιάδα κεηψζεθαλ γηα 5ν ζπλερφκελν 

ηξίκελν (-€0,3 δηζ. ζε ηξηκεληαία βάζε), αληαλαθιψληαο ηνλ αξλεηηθφ ξπζκφ 

δεκηνπξγίαο λέσλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ θαη ηηο δηαγξαθέο πιήξσο 

θαιπκκέλσλ απφ πξνβιέςεηο δαλείσλ. Ζ Σξάπεδα έρεη ήδε κεηψζεη ηα 

Δμππεξεηνχκελα Αλνίγκαηα θαηά €3,3 δηζ. απφ ην ηέινο ηνπ 2015, ππεξβαίλνληαο ην 

ζηφρν ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (ΔΔΜ) γηα ην 2017 θαηά €0,7 δηζ. 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπλνιηθή κείσζε ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ πξν 

δηαγξαθψλ δηακνξθψλεηαη ζε €1,5 δηζ. Ο εγρψξηνο δείθηεο Με Δμππεξεηνχκελσλ 

Αλνηγκάησλ αλήιζε ζε 45,2% ην Β ηξίκελν ηνπ 2017, κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

θάιπςεο απφ ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο λα δηακνξθψλεηαη ζε 56,2% ζηελ Διιάδα . 

ηελ Διιάδα, ν ξπζκφο δεκηνπξγίαο λέσλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 

εκεξψλ θηλήζεθε ζε αξλεηηθά επίπεδα (-€52 εθαη.), σο απνηέιεζκα ηεο κηθξήο 

αχμεζεο ζηηο αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ πξνο ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ. ηελ Διιάδα, ην 

θφζηνο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (CoR) κεηψζεθε ζε 257 κ.β. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2017 απφ 

294 κ.β. ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Ο δείθηεο θάιπςεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ 

ησλ 90 εκεξψλ απφ ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθε ζε 75,4% ζηελ 
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Διιάδα (74,2% ζε επίπεδν Οκίινπ). ηε ΝΑ Δπξψπε1 , ν δείθηεο δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ δηακνξθψζεθε ζε 34,7% ην Β' ηξίκελν ηνπ 2017, 

κε ην δείθηε θάιπςεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ απφ ζσξεπκέλεο 

πξνβιέςεηο λα δηακνξθψλεηαη ζε 54,9%. Δληζρπκέλε ξεπζηφηεηα Οη θαηαζέζεηο ηνπ 

Οκίινπ απμήζεθαλ θαηά 0,5% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζε €38,3 δηζ. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2017, αληαλαθιψληαο θπξίσο ηελ 

αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα θαηά 0,4% ή €0,2 δηζ. ζε ηξηκεληαία βάζε, 

χζηεξα απφ εθξνέο χςνπο €0,8 δηζ. ην πξψην ηξίκελν, θπξίσο ιφγσ επνρηθφηεηαο. Οη 

θαηαζέζεηο ζηελ Διιάδα έρνπλ απμεζεί θαηά €0,9 δηζ. ζπλνιηθά ζην δηάζηεκα κεηά 

ηελ επηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Οη θαηαζέζεηο ζηε Ν.Α. Δπξψπε 

1. εληζρχζεθαλ θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζε €2,1 δηζ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ζηα κέζα 

Ηνπλίνπ ηεο πψιεζεο ησλ Βνπιγαξηθψλ ζπγαηξηθψλ, UBB & 

Interlease, ε νπνία ελίζρπζε ηε ξεπζηφηεηα ηεο ΔΣΔ θαηά €0,8 

δηζ., ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσζχζηεκα απνθιηκαθψζεθε 

ζεκαληηθά ζε €6,8 δηζ. ηνλ Αχγνπζην
 
απφ €10,2 δηζ. ην ηέινο ηνπ 

Α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2017, κε ηελ εμάξηεζε απφ ην κεραληζκφ ΔLA λα 

κεηψλεηαη θαηά €3,0 δηζ. ζε κφιηο €2,6 δηζ. θαηά ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ε ΔΣΔ παξακέλεη ε Σξάπεδα κε ηε 

ρακειφηεξε εμάξηεζε απφ ηνλ έθηαθην κεραληζκφ ELA ζηελ 

Διιάδα , κε ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ELA πξνο Δλεξγεηηθφ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ νκνιφγσλ ΔΣΥ & ΔΜ, λα δηακνξθψλεηαη ζε 

4%. Ζ Σξάπεδα έρεη δπλαηφηεηα άληιεζεο επηπιένλ ξεπζηφηεηαο 

απφ ην κεραληζκφ ELA έσο θαη €10,1 δηζ. 

2. Ζ ξεπζηφηεηα ηεο ΔΣΔ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ απνεπελδχζεσλ απφ ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ηε 

Banca Romaneasca θαη Vojvodjanska Banka θαηά πεξίπνπ €1,7 

δηζ., κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζε ηεο Σξάπεδαο απφ ην κεραληζκφ 

ELA ηζφπνζα. Ζ πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ θεθαιαηαθψλ 

ελεξγεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε επηπιένλ πξσηνβνπιίεο, θαζηζηά ηελ 

πιήξε απεμάξηεζε ηεο Σξάπεδαο απφ ηνλ κεραληζκφ ELA άκεζα 

εθηθηή. Με ηελ εμάξηεζε απφ ην κεραληζκφ ELA ζε κφιηο €2,6 

δηζ. θαη ην ρακειφηεξν δείθηε Γαλείσλ πξνο Καηαζέζεηο ηνπ 
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ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ2 (85% ζηελ Διιάδα θαη ζε 86% ζε 

επίπεδν Οκίινπ), ε ΔΣΔ δηαηεξεί έλα κνλαδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη είλαη ζε ζέζε ηζρχνο ελφςεη ηεο αλάθακςεο ηεο 

εγρψξηαο νηθνλνκίαο. 

 Κεθαιαηαθή επάξθεηα Ο δείθηεο Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (CET1) 

αλήιζε ζε 16,5%
4 

θαη ζε 16,3%
4
 κε πιήξε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. Σν φθεινο 

ζην δείθηε CET1 απφ ηελ πψιεζε ησλ UBB & Interlease αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη 

απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ΔΣΔ ζε εξβία θαη Ρνπκαλία, σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο γηα πψιεζε ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία 

ηνπο (-38 κ.β.). Σν Β’ εμάκελν ηνπ 2017, εθηφο ηεο θεθαιαηαθήο επίπησζεο απφ ηελ 

πψιεζε ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, ε κείσζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ιφγσ ησλ απνεπελδχζεσλ απφ ηηο South African Bank of Athens, Banca 

Romaneasca θαη Vojvodjanska Banka (-€1,8 δηζ.), αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηα 

επνπηηθά θεθάιαηα ηεο ΔΣΔ πεξαηηέξσ. Δμαηξνπκέλσλ ησλ νινθιεξσκέλσλ θαη 

ζπκθσλεζέλησλ θεθαιαηαθψλ ελεξγεηψλ, ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ πξνο πψιεζε 

ππφινηπσλ ζπγαηξηθψλ ζηε ΝΑ Δπξψπε αλέξρνληαη ζε €0,5 δηζ., κε ηα ζηαζκηζκέλα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ λα αζξνίδνπλ ζε €2,4 δηζ. 

Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, παξά ηε ζηαζηκφηεηα ηνπ ΑΔΠ, 

αληαλαθιά ηελ επψδπλε αλαδηάξζξσζε θαη ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ αλάθακςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επελδχζεσλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πςειφηεξεο πνηφηεηαο Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο εκθαλίδεη δπλακηθή 

δηαηεξήζηκεο αλάθακςεο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζε έλα πεξηβάιινλ κεηνχκελεο ή 

ζηάζηκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ βειηίσζε απηή έξρεηαη κεηά ηε δξακαηηθή 

ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηά 1,1 εθαηνκκχξηα ζέζεηο (ή 

23% ζσξεπηηθά) κεηαμχ 2009 θαη 2013 – εθ ησλ νπνίσλ νη 780 ρηιηάδεο ήηαλ 

κηζζσηνί θαη νη 320 ρηιηάδεο απηναπαζρνινχκελνη θαη άκηζζνη εξγαδφκελνη ζε 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Οη αλσηέξσ απψιεηεο νδήγεζαλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ζην ηζηνξηθφ πςειφ ηνπ 27,8% ην 2ν εμάκελν ηνπ 2013. 

Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε έλα πεξηβάιινλ αδχλακεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζρεηηθά πςειήο αβεβαηφηεηαο είλαη αμηνζεκείσηε. 

Ζ απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απμήζεθε θαηά 150 ρηιηάδεο ζέζεηο (ή 5,2% 
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ζσξεπηηθά) απφ ηα κέζα ηνπ 2014 κέρξη θαη ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2017, κε ην κέζν 

εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο λα αλέξρεηαη ζην πγηέο 1,5%, ζε κηα πεξίνδν 

πνπ ην ΑΔΠ παξέκεηλε ζρεδφλ ζηάζηκν. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο έρεη ππνρσξήζεη θαηά 

6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζην 21,7% ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 (ρακειφ πεληαεηίαο), 

παξακέλνληαο, σζηφζν, ππεξδηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο επξσδψλεο. 

Αλακθηζβήηεηα, ε βειηίσζε απηή μεθηλά απφ πνιχ ρακειή αθεηεξία, κεηά ηελ 

πνιπεηή ζπξξίθλσζε. Δίλαη εχινγεο νη επηζεκάλζεηο πνπ γίλνληαη, ζπρλά, αλαθνξηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ηκήκαηνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη, δεδνκέλνπ ηνπ 

ζεκαληηθνχ ξφινπ ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο κε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ 

εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο, θαη ζπρλά επηζθαιή ραξαθηεξηζηηθά. Ωζηφζν, 

δεδνκέλνπ ηνπ πνιχ πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαη ηεο θπγήο ηνπιάρηζηνλ 450 

ρηιηάδσλ Διιήλσλ πξνο ην εμσηεξηθφ ηελ ηειεπηαία νθηαεηία – γεγνλφο πνπ 

απνδπλακψλεη ην καθξνρξφλην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ – ε δπλαηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο 

λα αλνίγεη λέεο ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε απμαλφκελν ξπζκφ απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα ζην αξρηθφ ζηάδην ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Γεδνκέλνπ, κάιηζηα, θαη ηνπ αζζελνχο πιέγκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο φπσο 

θαηησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, ε αλσηέξσ εμέιημε απνηειεί θαη θνηλσληθή 

αλαγθαηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κία αλαγθαία ξνή εηζνδήκαηνο πξνο έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ λνηθνθπξηψλ. Παξάιιεια, ε επηηαρπλφκελε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπεί ε πεξαηηέξσ εθξνή 

πνιχηηκνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία απνδπλακψλεη ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ζα ζπκβεί εάλ ην άλνηγκα λέσλ ζέζεσλ 

ζπλδπαζηεί κε βειηηνχκελε πνηφηεηα απαζρφιεζεο, φζν ε νηθνλνκηθή αλάθακςε ζα 

αξρίζεη λα παγηψλεηαη. 

Υαξηνγξαθψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζηήξημαλ ηελ απαζρφιεζε ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο απαζρφιεζεο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, βάζεη 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη εκπεηξηθψλ ζπζρεηίζεσλ πνπ επηρεηξεί ε Γ/λζε 

Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο ηεο ΔΣΔ, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

  Ζ πξνζαξκνγή ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο δηαδξακάηηζε θεληξηθφ ξφιν ζηε θάζε 

ζηαζεξνπνίεζεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επηβξάδπλζε ηεο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηνπ πςεινχ ξπζκνχ θιεηζίκαηνο επηρεηξήζεσλ, πνπ ραξαθηήξηζε ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο θξίζεο. πγθεθξηκέλα, ε πξνζαξκνγή ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο 

επηηαρχλζεθε απφ ηα ηέιε ηνπ 2012, κέζσ ηεο πίεζεο απφ ηελ απμαλφκελε αλεξγία 
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θαη ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ζσξεπηηθή κείσζε 

ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαηά 12,6%, ζε απφιπηεο ηηκέο, θαη θαηά 17,7%, 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο, ηελ πεξίνδν 2012- 2016, αληέζηξεςε 

πιήξσο ηελ απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο ηεο ΔΣΔ, ε πξνζαξκνγή ζην 

εξγαζηαθφ θφζηνο ζπλεηζέθεξε ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 57 ρηιηάδεο 

ζέζεηο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

Οη αλσηέξσ ηάζεηο απνηππψλνληαη ζηηο ξαγδαία απμαλφκελεο ξνέο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΖ θαη θαλεξψλνπλ ηε κεγάιε 

εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα θαη επειημία ηεο αγνξάο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη ζσξεπηηθέο 

εηήζηεο πξνζιήςεηο θαη απνρσξήζεηο πξνζέγγηζαλ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο (ή 2 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ ζε εηήζηα βάζε) ην 2016, πεξίπνπ 

ηξηπιάζηεο απφ ηελ πεξίνδν 2010-2013. Σα πνζνζηά απηά είλαη πξσηφγλσξα γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αιιάδεη 

ζέζε εξγαζίαο ή αλαλεψλεη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ρξφλν. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αλακέλεηαη λα ππνβνεζήζεη ηελ αλαδηάηαμε ηεο απαζρφιεζεο 

ζηνπο πιένλ απνδνηηθνχο ηνκείο θαηά ηε θάζε ηεο αλάθακςεο θαη λα ζπλνδεπηεί κε 

αχμεζε ησλ κέζσλ εξγάζηκσλ σξψλ κεληαίσο, αιιά θαη ηνπ κέζνπ σξνκηζζίνπ, 

ψζηε ηα ηειεπηαία λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

 Έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθψλ θιάδσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, κε πγηείο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, πξσηαγσλίζηεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα, ην 87% ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (ήηνη 130 ρηιηάδεο ζέζεηο) δεκηνπξγήζεθε ζηνπο 

ππνθιάδνπο παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο, ηεο κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη ζην 

βαζχηαηα αλαδηαξζξσκέλν θιάδν ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Οη αλσηέξσ 

θιάδνη, εθηφο απφ ηελ έληνλε αλαδηάξζξσζε ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ, ραξαθηεξίδνληαη 

θαη απφ ζπγθξηηηθά πςειή άκεζε ή έκκεζε εμσζηξέθεηα, κέζσ εμαγσγψλ ή/θαη 

ζπζρέηηζεο κε ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ. 

  Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη 

ησλ άκηζζσλ βνεζψλ ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηελ ηειεπηαία δηεηία, πνπ 

ζπλδέεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ πιαίζην, 

αιιά θαη ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 
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θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ. Ζ κεηαηξνπή ηκήκαηνο 

ηεο κε-εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε κηζζσηή εθηηκάηαη φηη ζπλεηζέθεξε ζηελ αχμεζε 

ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαηά 14 ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο (θπξίσο ηελ πεξίνδν 2015-

16), ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο παξανηθνλνκίαο.  

 Παξάιιεια, πξψηκα ζεκάδηα αλάθακςεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θπξίσο ζε 

ηνκείο ππεξεζηψλ θαη εηδηθά ζρεηηδφκελσλ κε ηνλ ηνπξηζκφ, αιιά θαη ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, εθηηκάηαη φηη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηψλ/κηθξψλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαηά 52 ρηιηάδεο ζέζεηο ηελ πεξίνδν 2014-2016. Ζ εμέιημε απηή 

κεηαθξάζζεθε άκεζα θαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηζάξηζκεο λέεο ζέζεηο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο θαη ππνδειψλεη ην ηέινο ηνπ  

θχθινπ έληνλεο ζπξξίθλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ην 

θιείζηκν ηνπ ελφο ηξίηνπ, πεξίπνπ, ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ρψξαο, θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2013. Ζ παγίσζε ηεο ζεηηθήο δπλακηθήο θαη ε αχμεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο απαζρφιεζεο ζπλαξηψληαη απφ ηελ αλάθακςε ησλ παξαγσγηθψλ 

επελδχζεσλ Οη πιένλ πξφζθαηεο ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ελζαξξπληηθέο. Ο 

εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο παξακέλεη ηζρπξφο, ην κέζν σξνκίζζην 

εκθαλίδεη ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο, ε κέζε δηάξθεηα ησλ ζπκβνιαίσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

έρεη αλαθάκςεη απφ ην ηζηνξηθφ ρακειφ ζηηο αξρέο ηνπ 2016, ελψ εμσζηξεθείο ηνκείο 

δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ δηαηήξεζε, φκσο, θαη επαχμεζε απηήο ηεο 

δπλακηθήο ζπλαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αλάθακςε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ κεηά 

ηελ πνιπεηή απφ-επέλδπζε, ε νπνία έρεη νδεγήζεη ην ιφγν ηνπ δείθηε απαζρφιεζεο 

σο πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο ζε επίπεδν 23% πςειφηεξν απφ ηνλ 30-εηή 

κέζν φξν, πξνθαιψληαο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ δηφξζσζε 

απηήο ηεο πξνθαλνχο δπζαξκνλίαο κεηαμχ απαζρφιεζεο θαη θεθαιαίνπ ζα 

απαηηήζεη, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο ηεο ΔΣΔ, 

κία, ηνπιάρηζηνλ, πεληαεηία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ (εθηφο θαηνηθηψλ) ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί, θαηά κέζν 

φξν, ζε επίπεδν πςειφηεξν ηνπ 8%, εηεζίσο. Μία ηέηνηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ 

είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κε 

πςειφηεξε πνηφηεηα, παξαγσγηθφηεηα θαη ακνηβέο, ζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο ηνκέσλ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε έληαζε 

εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηηο εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο ηεο ΔΣΔ, ζην βαζηθφ ζελάξην φπνπ νη παξαγσγηθέο 
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επελδχζεηο πξνβιέπεηαη λα απμάλνληαη θαηά 8,5%, εηεζίσο, ηελ πεξίνδν 2017- 2019, 

– ζπκβαδίδνληαο κε ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ χςνπο 2%, εηεζίσο, ηελ ίδηα πεξίνδν – 

ζα δεκηνπξγεζνχλ 230 ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο έσο ηα ηέιε ηνπ 2019, 

νδεγψληαο ην πνζνζηφ αλεξγίαο ρακειφηεξα ηνπ 18,5% απφ 21,7% ζήκεξα. ε έλα 

δπζκελέζηεξν ζελάξην, φπνπ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ 

πεξηνξίδεηαη ζην 3%, θαη ζπκβαδίδεη κε ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ χςνπο 1%, 

εηεζίσο, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζα είλαη θαηά 70 ρηιηάδεο ζέζεηο ρακειφηεξε 

ζηελ ηξηεηία 2017-2019, κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο λα παξακέλεη πςειφηεξν ηνπ 20% 

ην 2019. 

Σα νξγαληθά θέξδε πξν πξνβιέςεσλ ηνπ Α’ εμακήλνπ ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ θαηά 

19% ζε εηήζηα βάζε, κε ην αληίζηνηρν πεξηζψξην λα εληζρχεηαη θαηά πεξίπνπ 60 κ.β. 

ζηηο 287 κ.β. o Σα νξγαληθά θέξδε πξν πξνβιέςεσλ ζηελ Διιάδα δηακνξθψζεθαλ ζε 

€448 εθαη. ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017 (+19% ζε εηήζηα βάζε), αληαλαθιψληαο ηε 

ζεηηθή επίδνζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο (+81% ζε εηήζηα βάζε) θαη ηε 

ζεκαληηθή πεξηζηνιή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (-9% ζε εηήζηα βάζε) o ηελ 

Διιάδα, ην θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην βειηηψζεθε θαηά 30 κ.β. ζε εηήζηα βάζε 

αλεξρφκελν ζε 304 κ.β. ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017, παξά ηε κηθξή ππνρψξεζε ησλ 

θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο ζε €764 εθαη. (-2% ζε εηήζηα βάζε), σο απνηέιεζκα 

ηεο δαλεηαθήο απνκφριεπζεο αληαλαθιψληαο ηελ αβεβαηφηεηα θαηά ην Α’ εμάκελν 

ζηελ εγρψξηα αγνξά 

 o Οη εγρψξηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 9% ζε εηήζηα βάζε ην Α’ 

εμάκελν ηνπ 2017, νδεγψληαο ην δείθηε θφζηνπο πξνο νξγαληθά έζνδα ζε επίπεδα 

θάησ ηνπ 50%. Οη δαπάλεο πξνζσπηθνχ κεηψζεθαλ θαηά 13% ζε εηήζηα βάζε, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δζεινπζίαο Δμφδνπ 

Πξνζσπηθνχ, ην νπνίν νινθιεξψζεθε ην 2016 θαη αθνξνχζε ζην 10% πεξίπνπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα  

o Οη εγρψξηεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα απνθιηκαθψζεθαλ θαηά 14% ζε 

ηξηκεληαία βάζε ζε €199 εθαη. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2017  

o Σα θέξδε κεηά θφξσλ ζε επίπεδν Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε νξηαθά ζεηηθά 

επίπεδα ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017, ιακβάλνληαο ππφςε ην θέξδνο απφ ηελ επηθείκελε 

νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, θαζψο θαη ηελ απνκείσζε ηεο 
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αμίαο ησλ Banca Romaneasca θαη Vojvodjanska Banka θαηά €151 εθαη., σο 

απνηέιεζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ πψιεζήο ηνπο 

Σα Με Δμππεξεηνχκελα Αλνίγκαηα κεηψζεθαλ γηα 5ν ζπλερφκελν ηξίκελν  

o Σα εγρψξηα Με Δμππεξεηνχκελα Αλνίγκαηα (NPEs) κεηψζεθαλ θαηά 0,3 δηζ. ζε 

ηξηκεληαία βάζε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2017, αληαλαθιψληαο ηνλ αξλεηηθφ ξπζκφ 

δεκηνπξγίαο λέσλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ θαη ηηο δηαγξαθέο πιήξσο 

θαιπκκέλσλ απφ πξνβιέςεηο δαλείσλ 

 o Ζ ζπλνιηθή κείσζε ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ αλέξρεηαη ζε €3,3 δηζ. 

απφ ην ηέινο ηνπ 2015. Δμαηξνπκέλσλ ησλ δηαγξαθψλ, ν ξπζκφο δεκηνπξγίαο λέσλ 

Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ δηακνξθψλεηαη ζε -€1,5 δηζ. 

 o Οη εγρψξηνη δείθηεο θάιπςεο Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ θαη δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ απφ ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθαλ ζε 

56% θαη 75%. Οη δείθηεο Με Δμππεξεηνχκελσλ Αλνηγκάησλ θαη δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ δηακνξθψζεθαλ ζε 45% θαη 34% ζηελ Διιάδα  

o ηελ Διιάδα, ν ξπζκφο δεκηνπξγίαο λέσλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 

εκεξψλ δηακνξθψζεθε ζε αξλεηηθά επίπεδα (-€52 εθαη.) ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2017 

 o ηελ Διιάδα, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ κεηψζεθαλ επίζεο 

θαηά 0,3 δηζ. ζε ηξηκεληαία βάζε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2017 

Δθηθηφο ν ζηφρνο γηα ηελ πιήξε απεμάξηεζε απφ ηνλ κεραληζκφ ELA 

 o Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ΔLA κεηψζεθε θαηά €3,0 δηζ. απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ 

ζε κφιηο €2,6 δηζ.1 . Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσζχζηεκα δηακνξθψζεθε ζε €6,8 

δηζ.1 απφ €12,3 δηζ. ην ηέινο ηνπ Γ’ Σξηκήλνπ 2016 

 o Ζ επηθείκελε νινθιήξσζε ησλ απνεπελδχζεσλ απφ ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ηε 

Banca Romaneasca θαη Vojvodjanska Banka ζα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο ΔΣΔ 

θαηά πεξίπνπ €1,7 δηζ., κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζε ηεο Σξάπεδαο απφ ην κεραληζκφ 

ELA ηζφπνζα  

o Ζ πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ θεθαιαηαθψλ ελεξγεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε επηπιένλ 

πξσηνβνπιίεο θαζηζηά ην ζηφρν ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ πιήξε απεμάξηεζε απφ ηνλ 

κεραληζκφ ELA άκεζα εθηθηφ  
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o Οη εγρψξηεο θαηαζέζεηο εληζρχζεθαλ θαηά €0,2 δηζ. ζε ηξηκεληαία βάζε θαη θαηά 

€0,9 δηζ. ζπλνιηθά ζην δηάζηεκα απφ ηελ επηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. 

Οη ειαθξέο εηζξνέο θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα ζπλερίδνληαη κέρξη ζηηγκήο ην Γ’ 

ηξίκελν ηνπ 2017 

Γείθηεο CET 1 ζην 16,5%2 

 o Ο δείθηεο CET 1 αλέξρεηαη ζε 16,5%2 θαη ζε 16,3%2 κε πιήξε εθαξκνγή ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗΗ, ελζσκαηψλνληαο ηελ αξλεηηθή επίπησζε (-38 κ.β.) απφ ηελ πψιεζε 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ΔΣΔ ζε εξβία θαη Ρνπκαλία ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ 

εχινγε αμία ηνπο  

o Σν Β’ εμάκελν ηνπ 2017, εθηφο ηεο ζεηηθήο θεθαιαηαθήο επίπησζεο απφ ηελ 

πψιεζε ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, ε κείσζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ιφγσ ησλ απνεπελδχζεσλ απφ ηηο South African Bank of Athens, Banca 

Romaneasca θαη Vojvodjanska Banka (-€1,8 δηζ.), αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηα 

θεθάιαηα ηεο ΔΣΔ πεξαηηέξσ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

          Απφ φζα παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο αληηκεησπίδεη κηα λέα θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε. Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ε αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε ηερλνινγηθή αλαλέσζε έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Οη 

ηξάπεδεο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

θαηλνχξγηεο αλάγθεο πνπ ζπλερψο παξνπζηάδνληαη θαη ηελ ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ζε λέεο ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο.   

  Έηζη ινηπφλ απηέο βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ θαινχληαη λα πάξνπλ ηα κέηξα ηνπο θαη λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο, λα εθαξκφδεη ηε λέα ηερλνινγία ζηηο ππεξεζίεο ηεο, πξέπεη λα 

πξνζθέξεη άςνγε εμππεξέηεζε ζην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη ηέινο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα ζσζηά κέζα πξνβνιήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο απνθηψληαο έηζη 

ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θάλνπλ έμππλε δηαρείξηζε, κε θαηλνηνκίεο θαη 

πξσηνβνπιίεο.  

  Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δψζνπλ βάζε θαη ζηελ επάξθεηα θεθαιαίσλ, ηφζν απφ 

ηελ άπνςε ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ δείθηε θεξεγγπφηεηαο φζν θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ. Έηζη, ηφζν νη 

ειεγθηηθέο αξρέο, φζν θαη νη ίδηεο νη ηξάπεδεο πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάγθε 

γηα ελίζρπζε θαη δηαηήξεζε θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ, δηφηη κηα ηζρπξή θεθαιαηαθή 

βάζε απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ζε κηα ηξάπεδα θαη παξέρεη πξνζηαζία απφ πηζαλέο 

δεκηέο.  

  Κπξίσο, ε δηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο, αιιά θαη ζηαζεξφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, 

έρεη ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 
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Μπέλνπ  

-ηεξηψηεο Κίκσλ. (1995) Υξήκα θαη δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

Αζήλα  

-Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ (2013). Έκθεζη Ρςθμιζηικών Εξελίξεων 

Χπημαηοπιζηωηικού ςζηήμαηορ. Αζήλα 

-Ενπνπλίδεο, Κ. (2009). ύγσπονα Θέμαηα Σπαπεζικού Μάναηζμενη. 

Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο  

-Μηραιφπνπινο, Γ. (2011). Χπημαηοδόηηζη ηων ελληνικών ηπαπεζών 

ζηην διάπκεια ηηρ κπίζηρ. Αζήλα: Alpha Bank  

-Ννχιαο, Α. (2007). Αγοπέρ σπήμαηορ και κεθαλαίος. Θεζζαινλίθε: 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

-Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2014). Εςπωπαϊκή Άζκηζη Πποζομοίωζηρ 

Ακπαίων Καηαζηάζεων ηηρ EIOPA. Αζήλα 



 
46 

-Σξαπιφο, Ν. (2008). Παγκόζμια Χπημαηοπιζηωηική Κπίζη: Αίηια & 

Επιπηώζειρ. Αζήλα: Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο 

 

  

Ζιεθηροληθές Πεγές:   

 

-(http://athenstock.bloqspot.qr/2012/04/15-4-alpha-eurobank.html) 

- www.accountingtools.com/debt-to-equity-ratio 

-www.capital.gr 

- www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1294 

  

- www.nbg.gr/el/the-group/the-bank 

 

- www.euretirio.com/oikonomiko-
provlima 
- www.euretirio.com/kentriki-trapeza 
 
-www.piraeusbankgroup.com 
 
- www.alphabank.gr 
 

-www.bankofgreece.gr 

 

-www.hba.gr/4Statistika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://athenstock.bloqspot.qr/2012/04/15-4-alpha-eurobank.html
http://www.accountingtools.com/debt-to-equity-ratio
http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1294
http://www.nbg.gr/el/the-group/the-bank
http://www.euretirio.com/oikonomiko-provlima
http://www.euretirio.com/oikonomiko-provlima
http://www.euretirio.com/kentriki-trapeza
http://www.alphabank.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΑ                   

                        

                        

    ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ Α.Ε.       

    WWW.NBG.GR 

                  

                        

    Α.Φ.Μ.   ΑΡ.Μ.Α.Δ.   ΔΣΟ ΙΓΡ.   ΑΡ. ΤΠΑΛ.   EMAIL   

    094014201   6062/006/Β/86/1   1841   10774   contact.center@nbg.gr   

                        

                        

  ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ                   

                        

    ΈΓΡΑ           ΣΗΛΔΦΩΝΟ       

    Αηόινπ 86, Σ.Κ. 10232, Αζήλα, Αηηηθή       2103341000       

                        

                        

  ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ                   

                        

                        

                        

    651.9   Άιινη νξγαληζκνί ρξεκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο (ηξάπεδεο άιιεο από ηελ θεληξηθή)   

    Σράπεζες                   

                        

                        

                        

  ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΗΓΜΔΝΗ                   

                        

    ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ       ΤΜΒΟΛΟ   ΚΛΑΓΟ       

    Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ (ASE)   ΔΣΔ   Σξάπεδεο       

                        

                        

  ΜΔΛΗ Γ. - ΣΔΛΔΥΗ                   

                        

    ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ       ΘΔΗ / ΣΙΣΛΟ       

    Παλαγηώηεο-Αξηζ Αλδ. Θωκόπνπινο   Πξόεδξνο Γ         

    Πέηξνο Κπξ. ακπαηαθάθεο   Αληηπξόεδξνο Γ       

    Λεωλίδαο Διε. Φξαγθηαδάθεο   Γηεπζύλωλ ύκβνπινο       

    Παύινο Κωλ. Μπιωλάο       Αλαπιεξωηήο Γηεπζύλωλ ύκβνπινο       

    Γεκήηξηνο Γεώ. Γεκόπνπινο   Αλαπιεξωηήο Γηεπζύλωλ ύκβνπινο       

    Υαξάιακπνο Αζα. Μάθθαο   Μέινο Γ           

    Arthur Michael Ros. Aynsley   Μέινο Γ           

    Claude Ric. Piret       Μέινο Γ           

http://www.nbg.gr/
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    Eva-Christiana Stu. Cederbalk   Μέινο Γ           

    Παλαγηώηεο Ιωά. Λεπζέξεο   Μέινο Γ           

    Marianne Tor Okland       Μέινο Γ           

    ηαύξνο Αλα. Κνύθνο       Μέινο Γ           

    ππξίδωλ Λνπ. Λνξεληδηάδεο   Μέινο Γ           

    Α Γεωξγίηζεο       Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Π Οηθνλόκνπ       Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Π Μπιωλάο       Γεληθόο Γηεπζπληήο       

     Γαηόπνπινο       Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Αλζηκνο Κωλ. Θωκόπνπινο   Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Πέηξνο Νηθ. Υξηζηνδνύινπ     Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Γακηαλόο Ιωά. Υαξαιακπίδεο   Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Μηιηηάδεο Κωλ. ηαζόπνπινο   Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Α Σνπξθνιηάο       Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Μ Οξάηεο       Γεληθόο Γηεπζπληήο       

    Υαξάιακπνο Γεώ. Μαδαξάθεο   Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο       

    Αιέμαλδξνο Γεώ. ηαύξνπ     Γηεπζπληήο Γεκνζίωλ ρέζεωλ       

    Αηθαηεξίλε Γηαλλαθνπνύινπ   Γηεπζπληήο Marketing       

    Πέηξνο Φνπξηνύλεο       Γηεπζπληήο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ       

                        

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ     31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ         

  Γηαζέζηκα θαη θαηαζέζεηο ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 844.000.000,00 1.130.000.000,00 1.870.000.000,00 

  Γάλεηα θαη ρνξεγήζεηο 40.745.000.000,00 42.677.000.000,00 47.321.000.000,00 

    Loans and Receivables to Customers, Excluding Loaned Assets 38.166.000.000,00 39.750.000.000,00 43.531.000.000,00 

    Loans and Receivables to Banks, Excluding Loaned Assets 2.579.000.000,00 2.927.000.000,00 3.790.000.000,00 

  Υξεκαηνπηζηωηηθά κέζα απνηηκώκελα ζε εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ ρξήζεο 1.851.000.000,00 2.126.000.000,00 2.049.000.000,00 

  Αμηόγξαθα επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 10.207.000.000,00 13.457.000.000,00 11.856.000.000,00 

  πκβάζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδύλωλ 4.466.000.000,00 4.074.000.000,00 4.796.000.000,00 

  Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 256.000.000,00 249.000.000,00 260.000.000,00 

  ύλνιν αμίαο θηήζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ       

  

ύλνιν απνζβέζεσλ θαη απνκείσζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνύ       

  Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

  Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο εθπνίεζε       

  Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 108.000.000,00 113.000.000,00 119.000.000,00 

    ύλνιν αλαγλωξίζηκωλ άϋιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ       

  ύλνιν αμίαο θηήζεο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ       

    ύλνιν αλαγλωξίζηκωλ άϋιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ       

  ύλνιν απνζβέζεσλ θαη απνκείσζεο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ       

    ύλνιν αλαγλωξίζηκωλ άϋιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ       
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  Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο 2.543.000.000,00 2.861.000.000,00 7.300.000.000,00 

  ύλνιν ζπκκεηνρώλ - κέζνδνο θαζαξήο ζέζεο 7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 

    πκκεηνρή ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 7.000.000,00     

  
ύλνιν θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ 5.464.000.000,00 5.451.000.000,00 4.336.000.000,00 

    Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4.906.000.000,00 4.906.000.000,00 3.855.000.000,00 

    Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 558.000.000,00 545.000.000,00 481.000.000,00 

  Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.771.000.000,00 4.923.000.000,00 2.023.000.000,00 

  
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 68.268.000.000,00 77.074.000.000,00 81.946.000.000,00 

  ΠΑΘΖΣΗΚΟ             

  Α. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ           

    Καηαζέζεηο       55.715.000.000,00 62.108.000.000,00 64.611.000.000,00 

      Καηαζέζεηο ηξαπεδώλ, εθηόο repos 18.389.000.000,00 25.240.000.000,00 5.706.000.000,00 

      Καηαζέζεηο πειαηώλ, εθηόο repos 37.326.000.000,00 36.868.000.000,00 44.130.000.000,00 

    Τπνρξεώζεηο από πηζηωηηθνύο ηίηινπο   826.000.000,00 872.000.000,00 

    Άιιεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 258.000.000,00   871.000.000,00 

    Τπνρξεώζεηο κεηωκέλεο εμαζθάιηζεο 5.166.000.000,00     

    πκβάζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδύλωλ   4.803.000.000,00 5.706.000.000,00 

    Γηθαηώκαηα ζπληαμηνδόηεζεο εξγαδνκέλωλ 255.000.000,00 258.000.000,00 270.000.000,00 

  
  ύλνιν θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ       

      Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο       

    Λνηπέο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο 777.000.000,00 764.000.000,00 963.000.000,00 

  
  ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 62.171.000.000,00 68.759.000.000,00 73.293.000.000,00 

  Β. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ         

    Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηε κεηξηθή       

      Δθδνζέλ θεθάιαην 16.607.000.000,00 16.607.000.000,00 16.471.000.000,00 

        ύλνιν κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 2.744.000.000,00 2.744.000.000,00 2.414.000.000,00 

          Μεηνρηθό θεθάιαην, Κνηλέο κεηνρέο 2.744.000.000,00     

        Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην 13.863.000.000,00 13.863.000.000,00 14.057.000.000,00 

      Απνζεκαηηθά   64.000.000,00 93.000.000,00 51.000.000,00 

        Σαθηηθό απνζεκαηηθό       

        Απνζεκαηηθά κεηαηξνπήο       

        Απνζεκαηηθά δηαζέζηκα πξνο πώιεζε       

        Λνηπά απνζεκαηηθά       

      Ίδηεο κεηνρέο     -2.029.000.000,00   

      ωξεπκέλα θέξδε -10.574.000.000,00 -10.414.000.000,00 -7.869.000.000,00 

  
    Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηε κεηξηθή 6.097.000.000,00 8.315.000.000,00 8.653.000.000,00 

  
  ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6.097.000.000,00 8.315.000.000,00 8.653.000.000,00 

  
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 68.268.000.000,00 77.074.000.000,00 81.946.000.000,00 

                        

  Απν ηελ επεμεξγαζία πξνέθπςαλ ηα εμήο: ΟΗ ΟΡΚΧΣΟΗ ΟΗ ΟΡΚΧΣΟΗ ΟΗ ΟΡΚΧΣΟΗ 

  (1) Έτορ 2009: Γνώμη οπκωτού ελεγκτή: Χωπίρ επιυύλαξη, με έμυαση. 30/3/2017     

      ΟΔΛ: 19981 ΟΔΛ: 37541 

  
  

ΟΔΛ: 19981 
ΚΩΣΑΡΑ ΒΑ. 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

RANDULF HILDE BEATE 

  
  ΚΩΣΑΡΑ ΒΑ. 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 
1/01/2016 - 
31/12/2016 

1/01/2015 - 
31/12/2015 

1/01/2014 - 
31/12/2014 

  ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΖΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ [ΚΠΣΦ]       

  Καζαξά έζνδα από ηόθνπο       

    Σόθνη θαη εμνκνηνύκελα έζνδα 1.861.000.000,00 2.118.000.000,00 2.355.000.000,00 

    Σόθνη θαη εμνκνηνύκελα έμνδα 307.000.000,00 601.000.000,00 770.000.000,00 

  
  Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 1.554.000.000,00 1.517.000.000,00 1.585.000.000,00 

  Καζαξά έζνδα πξνκεζεηώλ       

    Έζνδα πξνκεζεηώλ 231.000.000,00 223.000.000,00 242.000.000,00 

    Έμνδα πξνκεζεηώλ 95.000.000,00 242.000.000,00 219.000.000,00 

  
  Καζαξά έζνδα πξνκεζεηώλ 136.000.000,00 -19.000.000,00 23.000.000,00 

  Καζαξά απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ       

    Κέξδε (δεκίεο) επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ -174.000.000,00     

    Κέξδε (δεκίεο) από ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο   -3.000.000,00 -222.000.000,00 

  
  Καζαξά Κέξδε (δεκίεο) από ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο -174.000.000,00 -3.000.000,00 -222.000.000,00 

  Καζαξέο δεκίεο απνκείσζεο (αληηινγηζκόο) ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ       

    Εεκίεο απνκείωζεο (αληηινγηζκόο) ρνξεγήζεωλ 819.000.000,00 4.344.000.000,00 2.370.000.000,00 

    Εεκίεο απνκείωζεο (αληηινγηζκόο) ινηπώλ ρξεκαηνπηζηωηηθώλ κέζωλ       

  

  Καζαξέο δεκίεο απνκείσζεο (αληηινγηζκόο) ρξεκαηνπηζησηηθώλ 
κέζσλ 

819.000.000,00 4.344.000.000,00 2.370.000.000,00 

  Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα       

    ύλνιν ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ εζόδωλ 253.000.000,00     

  Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα       

    Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζωπηθνύ 577.000.000,00 590.000.000,00 588.000.000,00 

    Λνηπά έμνδα δηνίθεζεο 276.000.000,00 279.000.000,00 334.000.000,00 

  
  Απνζβέζεηο     70.000.000,00 70.000.000,00 78.000.000,00 

      Απνζβέζεηο           

    Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα   65.000.000,00 63.000.000,00 

  
  ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ 923.000.000,00 1.004.000.000,00 1.063.000.000,00 

  
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΖΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ [ΚΠΣΦ] 27.000.000,00 -3.853.000.000,00 -2.047.000.000,00 

  ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ       

  Λνηπά κε ιεηηνπξγηθά έμνδα     3.000.000,00 

  
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 27.000.000,00 -3.853.000.000,00 -2.050.000.000,00 

  ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ       

  Φόξνο εηζνδήκαηνο   3.000.000,00 -1.007.000.000,00 -1.668.000.000,00 

  
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ 24.000.000,00 -2.846.000.000,00 -382.000.000,00 

  ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ)           

  Κέξδε (δεκίεο) από εξγαζίεο πνπ δηαθόπεζαλ κεηά θόξωλ 45.000.000,00 1.651.000.000,00 169.000.000,00 
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ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ)     -21.000.000,00 -4.497.000.000,00 -551.000.000,00 

  

ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ Ζ ΣΗ ΜΔΣΟΥΔ 
ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ       

  Κέξδε (δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηε κεηξηθή -21.000.000,00 -4.497.000.000,00 -551.000.000,00 

  ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ       

  Βαζηθά θέξδε (δεκίεο) αλά κεηνρή       

                        

            

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 
1/01/2016 - 
31/12/2016 

  ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

  Μεηαβνιέο ζηα θέξδε (δεκίεο) πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ   

    Κέξδε (δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηε κεηξηθή -21.000.000,00 

  

  ύλνιν κεηαβνιώλ ζηα θέξδε (δεκίεο) πξνεγνύκελσλ 
ρξήζεσλ 

-21.000.000,00 

  ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ   

  Μεηαβνιέο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα   

  
  ύλνιν αγνξώλ (πσιήζεσλ) κεηνρώλ ζεζαπξνθπιαθίνπ   

      ύλνιν πωιήζεωλ κεηνρώλ ζεζαπξνθπιαθίνπ   

    ύλνιν δηαλεκόκελωλ κεξηζκάηωλ   

    ύλνιν κείωζεο θεθαιαίνπ   

    ύλνιν ινηπώλ απμήζεωλ (κεηώζεωλ) -2.197.000.000,00 

  
  ύλνιν κεηαβνιώλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα -2.197.000.000,00 

  Ίδηα Κεθάιαηα, Έλαξμε Πεξηόδνπ 8.315.000.000,00 

  ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ, Λήμε Πεξηόδνπ 6.097.000.000,00 

                    

 

   

 

 

 

 


