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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά 

κυρίως λόγω της ελληνικής κρίσης σημειώθηκε μια εις βάθος αναδιάρθρωση του εγχώριου 

τραπεζικού συστήματος, με τη συνεπακόλουθη δραστική μείωση του αριθμού των τραπεζών 

που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο τραπεζικός τομέας αντιμετώπισε 

ισχυρές πιέσεις κατά την περίοδο 2010-2015, κυρίως λόγω των εξελίξεων στις γενικότερες 

οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στη  χώρα. Tην συγκεκριμένη 

πενταετία, ο τραπεζικός τομέας αναδιαρθρώθηκε ριζικά, κατόπιν μιας σειράς ενεργειών 

εξυγίανσης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, με τέσσερις τράπεζες να αποτελούν το 95% της εν 

λόγω αγοράς, ενώ σημαντική ήταν και η μεταβολή στη σύνθεση του ισολογισμού των τραπεζών. 

  Το τραπεζικό σύστημα, όπως και το σύνολο της οικονομίας, βρέθηκε κατά την τελευταία 

πενταετία μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις και αντιμετώπισε παράγοντες που επηρέασαν 

δυσμενώς τις επιδόσεις του. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως επιδιωκόμενο στόχο την 

ανάλυση του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας πριν και μετά την κρίση, παρουσιάζοντας και 

ερμηνεύοντας όλες τις επιπτώσεις που είχε η κρίση στις τάξεις του. 
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SUMMARY 

 

During the last decade, due to the international financial crisis, but mainly due to the Greek crisis, 

there was a thorough restructuring of the domestic banking system, with the consequent drastic 

reduction in the number of banks operating in Greece. Against this background, the banking 

sector faced strong pressures over the period 2010-2015, mainly due to developments in the 

overall economic and fiscal conditions prevailing in the country. Over the five years in question, 

the banking sector was fundamentally restructured following a series of consolidation, merger 

and takeover actions, with four banks accounting for 95% of the market, and a change in the 

composition of the bank's balance sheet. 

  The banking system, as well as the entire economy, has been over the past five years in the face 

of unprecedented challenges and has faced factors that have adversely affected its performance. 

This diploma thesis aims at analyzing the banking system of Greece before and after the crisis, 

presenting and interpreting all the effects of the crisis on its ranks. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι προβλέψεις είναι πάντα παρακινδυνευμένες. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τον 

τραπεζικό κλάδο. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, το μεγάλο διεθνές «κύμα» της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης και αποκανονικοποίησης (deregulation), μαζί με τις 

ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις στη διαχείριση και την ανάλυση πληροφοριών, την πρόοδο στη 

χρηματοοικονομική θεωρία, τη χρηματοοικονομική καινοτομία, την παγκοσμιοποίηση και τον εκ 

του αποτελέσματος εντονότατο ανταγωνισμό, επηρέασαν πάρα πολύ και μετασχημάτισαν τα 

χρηματοοικονομικά συστήματα σε όλο τον κόσμο.  

  Αναλυτικότερα, στην πλευρά των κινδύνων, αυξήθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, 

των αγορών χρήματος και κεφαλαίων, και των άλλων διαμεσολαβητών (όπως αμοιβαία 

κεφάλαια). Οι τράπεζες αντιμετώπισαν ισχυρότερο ανταγωνισμό για τη χρηματοδότηση των 

μεγάλων και περισσότερο αξιόπιστων δανειζομένων (πλευρά ενεργητικού του ισολογισμού), 

καθώς επίσης και για τις καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων (πλευρά 

παθητικού). Οι πλέον αξιόπιστοι δανειζόμενοι μπορούσαν να αντλήσουν κεφάλαια φθηνότερα 

στις αγορές, ενώ οι έχοντες πλεόνασμα κεφαλαίων είχαν περισσότερο επικερδείς επενδυτικές 

επιλογές συγκριτικά με τις καταθέσεις (Αντζουλάτος, 2011). 

  Εστιάζοντας στην Ελλάδα, ο ρόλος των τραπεζών στην κινητοποίηση των αποταμιεύσεων και 

στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα όχι μόνο δεν μειώθηκε, διαψεύδοντας τους προ 

εικοσαετίας φόβους περί αποδιαμεσολαβήσεως και του επερχόμενου τέλους των τραπεζών, 

αλλά αυξήθηκε, ακολουθώντας τις τάσεις στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Αντιθέτως, στις 

ΗΠΑ οι τράπεζες έχασαν έδαφος στον ανταγωνισμό με άλλους διαμεσολαβητές. Οι αλλαγές, 

όμως, στη σύνθεση του ισολογισμού των τραπεζών της Ελλάδας ήταν συνθετότερες από τις 

αντίστοιχες των τραπεζών της ευρωζώνης. Στην πλευρά του παθητικού, οι συντελεσθείσες την 

περίοδο 1985-2006 αλλαγές ήταν παρόμοιες με αυτές των υπολοίπων χωρών μελών της 

ευρωζώνης, αλλά και των ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση των καταθέσεων ως 

ποσοστού του συνολικού παθητικού. Αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι δυνάμεις σε επίπεδο χώρας 

είχαν μικρή επίδραση συγκριτικά με τις κοινές διεθνείς δυνάμεις. Αντιθέτως, οι αλλαγές στην 

πλευρά του ενεργητικού διαφέρουν. Τα δάνεια ως ποσοστό του ενεργητικού αυξήθηκαν στην 

Ελλάδα και μειώθηκαν στην ευρωζώνη, ενώ τα αξιόγραφα ακολούθησαν την αντίθετη πορεία. 

Αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι στην Ελλάδα, οι δυνάμεις σε επίπεδο χώρας είχαν ισχυρότερη 

επίδραση από τις διεθνείς. Η διαφορετική εμπειρία της Ελλάδας αντανακλάται και στα 

αποτελέσματα χρήσεως. Στην μεν Ελλάδα το επιτοκιακό εισόδημα ως ποσοστό του συνολικού 

λειτουργικού εισοδήματος αυξήθηκε, ενώ στην ευρωζώνη και τις ΗΠΑ μειώθηκε.  

  Οι δυσμενείς συνθήκες που είχαν επικρατήσει στις αρχές του 2015 υποχώρησαν μετά τα μέσα 

εκείνης της χρονιάς και καταγράφηκε επιστροφή καταθέσεων και αποκλιμάκωση των 

τραπεζικών επιτοκίων, εξελίξεις οι οποίες συνεχίστηκαν το 2016. Εντούτοις, η πιστοδοτική 

δραστηριότητα των τραπεζών παρέμεινε υποτονική, κυρίως υπό την αρνητική επίδραση που 
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ασκεί το πλήθος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, πολλά από τα οποία αντανακλούν 

δυσκολίες στην εξυπηρέτηση που διαρκούν άνω της διετίας. Η αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος προχωρεί καθώς έχει καταρτιστεί λεπτομερές νομικό πλαίσιο και έχουν τεθεί 

στόχοι για να καθοδηγούν τις αναγκαίες ενέργειες των τραπεζών, ενώ σημαντικό μέρος των 

προβληματικών στοιχείων ήδη καλύπτεται από τις προβλέψεις καθώς και οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν υψηλοί. 

  Στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η λειτουργία του 

τραπεζικού συστήματος, παραθέτονται ορισμοί, λόγοι δημιουργίας, διαχείριση 

χρηματοοικονομικών κινδύνων απ’ τις εμπορικές τράπεζες. Στο 2ο κεφάλαιο παραθέτονται οι 

στόχοι του Ευρωσυστήματος και ο ρόλος της ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, καθώς 

επίσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης απ’ το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα.  

  Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 4 συστημικές τράπεζες της χώρας μας (Πειραιώς, Εθνική, 

Alpha Bank, Eurobank). Γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των τραπεζικών ομίλων, στις 

σημαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποίησαν καθώς επίσης και στα δυνατά 

τους σημεία. Στο 4ο κεφάλαιο πραγματοποιείται η χρηματοοικονομική ανάλυση των 4 

συστημικών τραπεζών πριν και μετά την κρίση, μέσα από δείκτες κερδοφορίας και 

αποδοτικότητας, κεφαλαιακής επάρκειας, αναλυτικούς πίνακες και διαγράμματα. Στο 5ο  

κεφάλαιο τέλος, γίνεται η εκτενής σύγκριση του τραπεζικού συστήματος πριν και μετά την κρίση, 

ερμηνεύοντας τις επιπτώσεις και οδηγώντας στα συμπεράσματα της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

1.1 Ορισμοί – Έννοιες – Κατηγορίες 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα οικονομικό σύστημα1,στηριγμένο στο χρηματικό 

αντίκρισμα και την βαθμολόγηση της εμπιστοσύνης της διαθεσιμότητας των φυσικών και 

άυλων πόρων, που χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών 

στις αγορές με σκοπό την ελάττωση του κόστους των ατελειών2, που εμφανίζονται κατά τις 

συναλλαγές. Κύριο ρόλο στο σύστημα αυτό παίζουν οι διαμεσολαβητές οι οποίοι, πρώτον, 

συγκεντρώνουν την πληροφορία εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων και, δεύτερον, 

διεκπεραιώνουν τις συμφωνίες των συναλλαγών. Σκοπός του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

είναι η βελτίωση της κατανομής των πόρων στο χώρο και το χρόνο μέσα σε ένα αβέβαιο 

περιβάλλον συναλλαγών. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα σύστημα βασισμένο στο 

χρήμα και αποτελεί τον διαμεσολαβητή στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Φέρνει σε 

επαφή τους αποταμιευτές με τους επενδυτές, δηλαδή μεταφέρει την αγοραστική δύναμη από 

τις οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο προς αυτές με χρεωστικό 

υπόλοιπο. Περιλαμβάνει δύο βασικά υποσυστήματα, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τα οποία και θα αναλυθούν παρακάτω. Οι 

στόχοι ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι οι εξής: 

 Η άριστη κατανομή των πόρων 

 Η παρακολούθηση της διοίκησης των εταιρειών και ο έλεγχος των επιχειρήσεων 

 Η κινητοποίηση των αποταμιεύσεων 

 Η διευκόλυνση της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα απαρτίζεται από δύο κατηγορίες: τις χρηματοπιστωτικές αγορές 

και τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές. Μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών οι 

αποταμιευτές μπορούν και προσφέρουν άμεσα κεφάλαια σε όσους επιθυμούν να δανειστούν. 

(αγορά ομολόγων και αγορά μετοχών). Μέσω των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών οι 

αποταμιευτές μπορούν και προσφέρουν έμμεσα κεφάλαια σε όσους επιθυμούν να δανειστούν. 

 Τράπεζες 

 Αμοιβαία Κεφάλαια 

 Πιστωτικές συνεταιριστικές ενώσεις 

                                                           
1 https://el.wikipedia.org/wiki/Χρηματοπιστωτικό_σύστημα 
2 Οι ατέλειες προκύπτουν στην προσπάθεια ανταλλαγής ανόμοιων προϊόντων, στη φερεγγυότητα των συναλλαγών, 
στο χρόνο μεταξύ της ανταπόδοσης της συναλλαγής κλπ. Συνίστανται στο κόστος πληροφόρησης και στο κόστος 
συναλλαγών. Σε μια αγορά χωρίς ατέλειες, που λειτουργεί χωρίς τριβές και κόστος, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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 Συνταξιοδοτικά αμοιβαία κεφάλαια 

 Ασφαλιστικές εταιρείες 

 

 

Τραπεζικό σύστημα 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί την καρδιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας. Σε 

αυτό εντάσσονται οργανισμοί που κατέχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε 

αποταμιευτές και πιστούχους, εξασφαλίζοντας τον μετασχηματισμό της ρευστότητας. Το 

τραπεζικό σύστημα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με την τόνωση της 

εγχώριας ζήτησης, την χρηματοδότηση δυναμικών κλάδων της οικονομίας και καινοτόμων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών. Η αποτελεσματικότητα της συμβολής του εξαρτάται από την 

ύπαρξη αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει την λειτουργία της κοινωνίας σε 

οικονομικό επίπεδο και στηρίζει τις αναπτυξιακές διαδικασίες. Το σύστημα αυτό αποτελείται 

από δύο είδη τραπεζών, την κεντρική τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες. Η Κεντρική τράπεζα 

αποτελεί τον συντονιστή των εγχώριων τραπεζών όσον αφορά την γενική πολιτική τους και έχει 

την δυνατότητα να ελέγχει τις εμπορικές τράπεζες. 

Αναλυτικότερα η κεντρική τράπεζα: 

 Οριοθετεί τα επιτόκια των τραπεζών μέσω του καθορισμού του επιτοκίου δανεισμού της, 

θέτοντας έτσι κατευθυντήριες γραμμές για τις υπόλοιπες τράπεζες. 

 Ελέγχει και μεταβάλλει την προσφορά εγχώριου χρήματος , με την έκδοση και την 

ρευστοποίηση ομολόγων ή με την εκτύπωση χρήματος σε επιθυμητά επίπεδα, σε 

αντιστοιχία με την εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι 

η κεντρική τράπεζα είναι ένα από τα βασικά όργανα δημοσιονομικής πολιτικής. 

 Διεξάγει έρευνες και μελέτες σχετικά με τον ιδιωτικό και επιχειρηματικό δανεισμό, με 

την στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων και την διεξαγωγή πορισμάτων για την 

πορεία της οικονομίας του κράτους. 

 Έχει την αρμοδιότητα του τραπεζίτη της κυβέρνησης, δηλαδή εγγυάται ότι η κυβέρνηση 

θα μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν αντιμετωπίσει δημοσιονομικό 

έλλειμμα. 

  Οι εμπορικές τράπεζες συμμετέχουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με σκοπό την 

ικανοποίηση των συναλλαγματικών αναγκών των καταναλωτών. Διαχειρίζονται με ορθολογικό 

τρόπο τα επίπεδα συναλλαγματικών διαθέσιμων κεφαλαίων, είτε επειδή επιδιώκουν το άριστο, 

είτε επειδή τους το επέβαλλε η κεντρική τράπεζα. 

Αναλυτικότερα οι εμπορικές τράπεζες: 
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 Λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυτών 

 Επηρεάζουν την προσφορά του χρήματος. 

 Είναι υποχρεωμένοι να κρατούν ένα ποσοστό, που καθορίζεται από την κεντρική 

τράπεζα, των καταθέσεων σε ρευστά διαθέσιμα και δανείζουν το υπόλοιπο τους. 

 

Θεσμικοί επενδυτές 

Οι θεσμικοί επενδυτές είναι οργανισμοί που έχουν μαζεμένα τεράστια ποσά χρημάτων και τα 

επενδύουν σε επιχειρήσεις είτε αγοράζοντας μετοχές στο χρηματιστήριο είτε με άλλα 

επενδυτικά προϊόντα. Θεσμικοί επενδύτες μπορεί να είναι τράπεζες, εταιρίες ασφαλειών, 

ταμεία συντάξεων, εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων (mutual funds ) και ταμεία εξασφάλισης 

(hedge funds ). Οι θεσμικοί επενδυτές αποκτούν ουσιαστικά κεφάλαιο από τις αποταμιεύσεις 

και από τις πιστώσεις των πελατών της. Οι εταιρίες επενδύσεων κρατούν ένα μεγάλο 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε πολλές επιχειρήσεις με σκοπό εάν μια επιχείρηση στην οποία 

έχουν επενδύσει πτωχεύσει να αποτελεί μικρό μερίδιο του χαρτοφυλακίου της. Επιπλέον οι 

θεσμικοί επενδυτές έχουν μεγάλη επιρροή στην διοίκηση των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν 

επενδύσει επειδή συχνά λόγω του μεγάλου αριθμό μετοχών που αγοράζουν έχουν δικαίωμα 

ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο. Έτσι μπορούν να ελέγξουν πολλές επιχειρήσεις. Επίσης 

επειδή έχουν την ελευθερία να αγοράζουν και να πουλάνε μαζικές ποσότητες μετοχών μπορούν 

να επηρεάσουν το ποια επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί κερδοφόρα και ποια θα 

αναγκαστεί να κλείσει ή να αναζητήσει αγοραστή. 

 

Αναλυτικότερα οι εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων και τα ταμεία εξασφάλισης: 

 Συγκεντρώνουν κεφάλαια από διάφορους επενδυτές και δημιουργούν μια ενιαία 

επένδυση υπό κοινή διαχείριση. 

 Οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να ρευστοποιήσουν ανά πάσα στιγμή και να 

συμμετέχουν στα κέρδη/ζημίες ανάλογα με το ποσοστό που έχουν τοποθετήσει. 

Η διαφορά τους είναι ότι στα ταμεία εξασφάλισης υπάρχουν δύο τύποι επενδύσεων, η ανοικτού 

και η κλειστού τύπου. Στις ανοικτού τύπου υπάρχει ένα κατώτατο όριο επένδυσης, το οποίο 

είναι και πολύ υψηλό, ενώ στις κλειστού τύπου οι συμμετέχοντες επιλέγονται από τον 

διαχειριστή. 
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Στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του συνίσταται σε τραπεζικές καταθέσεις και σε 

άμεσα δάνεια (bank-based financial system). Το αγγλοσαξονικό επενδύει στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και αποτελείται από πολλούς επενδυτικούς βραχίονες, όπως τα 

ομόλογα, τα παράγωγα, τα cds και τις μοχλεύσεις (market-based financial system). Μπορεί να 

ειπωθεί ότι το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα ακολουθεί συντηρητικές κατευθύνσεις με 

μικρές αποδόσεις, σε αντίθεση με το αγγλοσαξονικό το οποίο είναι ριψοκίνδυνο αλλά πιο 

δελεαστικό διότι προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις. Το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κατέχει 

μεγαλύτερα ποσοστά πραγματικού χρήματος, ενώ το αγγλοσαξονικό κατέχει πιο πολύ ψεύτικο 

χρήμα μέσω των μοχλεύσεων για παράδειγμα. Συνέπεια των παραπάνω είναι το αγγλοσαξονικό 

σύστημα να παράγει μεγαλύτερες οικονομικές φούσκες, που μπορούν να παρομοιαστούν με τις 

μπαμπούσκες οι οποίες η μία είναι μέσα στην άλλη και το μέγεθος τους όλο και μεγαλώνει. Στην 

σημερινή εποχή ζούμε την κορύφωση της διαμάχης των δύο συστημάτων. Ο πόλεμος των 

αγορών, μέσω των spreads ως μοχλό εκβιασμού, κατάφερε να οδηγήσει στην πτώση των 

κυβερνήσεων σε κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης (όπως Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισλανδία). Από εκεί που το κράτος παρουσίαζε μεγαλύτερη επιρροή στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της ευκολότερης παρέμβασης του, τις δυο τελευταίες 

δεκαετίες παρατηρείται μια στροφή προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές γεγονός που είχε σαν 

αποτέλεσμα την ανάδειξη των αδυναμιών των κρατών στο να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις των 

αγορών. 

Υπό το πρίσμα της αύξησης της κερδοφορίας, οι απόψεις των οικονομολόγων για τη 

σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ χρηματοπιστωτικού συστήματος και οικονομικής ανάπτυξης 

διαφέρουν: 

 Ορισμένοι υποστηρίζουν τη σημαντικότητα της σχέσης εκτιμώντας πως οι 

διαμεσολαβητές επιλέγουν και προωθούν μόνο τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις 

διευκολύνοντας την αναπτυξιακή διαδικασία. 

 Άλλοι υποστηρίζουν πως για να προχωρήσει η οικονομική ανάπτυξη πρέπει πρώτα οι 

επιχειρήσεις να προχωρούν και η χρηματοδότηση να ακολουθεί, υποστηρίζοντας και 

πάλι πως ο χρηματοπιστωτικός θεσμός σχετίζεται θετικά με την οικονομική ανάπτυξη. 

 Κάποιοι θεωρούν πως κακώς δίνεται αξία στο ρόλο του νομισματικού παράγοντα στην 

οικονομική ανάπτυξη. 

 Κάποιοι, τέλος, εκφράζουν συχνά αμφιβολίες ως προς το ρόλο που τελικά προκύπτει να 

έχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην οικονομική ανάπτυξη. 

 

1.2 Λόγοι Δημιουργίας Εμπορικών Τραπεζών 

Σ’ ότι αφορά την αρχή της λειτουργίας των τραπεζών και γενικά του κλάδου τραπεζών, το έτος 
1950 και με τη πάροδο του χρόνου, εμφανίσθηκαν τα πρώτα δείγματα χρηματοοικονομικής και 
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εμπορικής λειτουργίας. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1930 και ο δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος, ήταν βασικά εμπόδια για την παγκόσμια ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σημαντική 
αλλαγή δημιούργησαν γεγονότα όπως αυτό του Bretton Woods και η σταθερότητα των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η απότομη δε και ραγδαία αύξηση στο χώρο των εμπορικών 
τραπεζών προκλήθηκε από τέσσερις (4) βασικούς παράγοντες οι οποίοι είναι οι εξής: 
 
Αύξηση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων 
 
Μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και την απότομη αύξηση, μια εσωτερική δραστηριότητα και 
εμπορική σημειώθηκε ταυτόχρονα, όπου σε έννοια πολυεθνικών επιχειρήσεων όλες οι τράπεζες 
ήταν υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις θυγατρικές αυτών ώστε να έχουν και πάλι το 
πλεονέκτημα της σχέσης μεταξύ τους. Μια από τις πιο βασικές αιτίες ήταν η πολιτική 
προστασίας. Οι πιο πολλές κυβερνήσεις την εφάρμοσαν και έτσι το εμπόριο απελευθερώθηκε 
σταδιακά (Ρεπούσης, 2006). 
 

Ανάπτυξη της αγοράς ευρωχρεογράφων 

Αποτελεί μια διεθνή κεφαλαιαγορά που έχει σχέση με μακροπρόθεσμες ομολογίες. Η χώρα 

έκδοσης αυτών, η χώρα διαπραγμάτευσης και το νόμισμα το οποίο εκφράζει αυτά, είναι τα 

χαρακτηριστικά τα οποία διακρίνουν τα συγκεκριμένα ομόλογα. Οι κατηγορίες στις οποίες 

διακρίνονται τα διεθνή ομόλογα είναι τα ξένα, τα ευρωομόλογα και τα παγκόσμια (Μανασάκης, 

2002). 

Ανάπτυξη της αγοράς του ευρωσυναλλάγματος 
 
Η απελευθέρωση του όποιου νομίσματος για την λειτουργία των συναλλαγών από τη χώρα 
έκδοσης σε κάποια άλλη χώρα, ήταν διαφορετική. Σχετίζεται με συναλλαγές οι οποίες γίνονται 
σε διαφορετικά νομίσματα και είναι η ευρωαγορά. Οι πρώτες αγορές έκαναν τη εμφάνισή τους 
από τα πλεονάσματα των δολαρίων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Έτσι στο Λονδίνο υπήρχαν 
τέτοιες επιχειρήσεις, αφού η Ελλάδα αποτελούσε το κέντρο για τη ανάπτυξη μιας τέτοιας 
αγοράς διεθνώς. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών στις ΗΠΑ αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο 
αφού υπήρχαν περιορισμοί από τη αμερικάνικη κυβέρνηση στο τραπεζικό σύστημα. 
 
Δημιουργία αγοράς πιστώσεων 
 
Το πλέον σημαντικό πρόβλημα το έτος 1970, της εμπορικής διεθνής τραπεζικής, ήταν αυτό της 
παροχής δανείων με στόχους μακροπρόθεσμους. Το σταθερό επιτόκιο το οποίο οι τράπεζες δε 
το ήθελαν αφού ο πληθωρισμός αυξανόταν και τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια του 
ευρωσυναλλάγματος ήταν σημαντικοί παράγοντες. Η λύση δόθηκε με τη εμφάνιση των 
κοινοπρακτικών ευρωπιστώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι απότομες διακυμάνσεις του 
πληθωρισμού, λύθηκαν. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες μπόρεσαν και προχώρησαν σε 
διεθνείς συνεργασίες και απέκτησαν το πλεονέκτημα του ανταγωνισμού σε σχέση με τις 
εγχώριες εμπορικές τράπεζες (Παπούλιας, 2001). 
 
Με αυτό το τρόπο δημιουργήθηκαν και τα δίκτυα εμπορικών τραπεζών όπου με το εξωτερικό 
άρχισαν να έχουν συνεργασία με επιχειρήσεις για όσο το δυνατό πιο καλή ρευστότητα σε 
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δάνεια. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η χρήση δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας ήταν 
απαραίτητη. Ήταν αναγκαία έπειτα από τη αύξηση του πληθυσμού, των πόλεων, της μαζικής 
παραγωγής και της βιομηχανικής. Αυτό που έγινε ήταν μια συνεχής μεταβαλλόμενη διαδικασία 
η οποία χαρακτηρίζεται από νέα προϊόντα και τεχνικές επικοινωνίας. Τεχνικές που αποσκοπούν 
σε ανταλλαγές ανάμεσα σε διεθνείς αγορές και σε εγχώριους τραπεζικούς ομίλους (Μανασάκης, 
2002). 
 

1.3 Τρόπος Λειτουργίας Εμπορικών Τραπεζών 

Ως προς τον τρόπο λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών στις μέρες μας, θα λέγαμε πως 
ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στην ελληνική τραπεζική 
αγορά και αυτή της Ευρώπης. Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης και τα ελληνικά στοιχεία των 
αγορών αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα (Ρεπούσης, 2006). 

 
  Κύριο είναι το χαρακτηριστικό της μεγάλης συγκέντρωσης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς σε 
κάποια μεγάλα ονόματα όπως αυτό της Εθνικής και της Τράπεζας Πειραιώς. Ο συγκεντρωτικός 
χαρακτήρας της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, είναι ουσιαστικά το ύψος και η εξέλιξη των 
μεριδίων σε επίπεδο καταθέσεων και χορηγήσεων των τραπεζών. Το σίγουρο είναι ότι έχει 
παρατηρηθεί μια μείωση βαθμού συγκέντρωσης. Όσες τράπεζες μπορούν να ικανοποιήσουν 
σχετικά τα σημαντικά τους πλεονεκτήματα, τότε μπορούν να είναι και ανταγωνιστικές. Αυτός 
είναι και ο λόγος για τον οποίο δίνεται έμφαση στη εκπαίδευση των υπαλλήλων, σύμφωνα με 
τους όρους της Πετρίδου και Giaveli όπως (Παπούλιας, 2001): 
 
Οργανωσιακή ανάπτυξη και σχετική ομογενοποίηση 
Απόκτηση ανταγωνιστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
Αλλαγή κουλτούρας και ρόλων 
Μείωση εντάσεων και ανασφάλειας 
Δέσμευση 
Λιγότερες συγκρούσεις στην εργασία 
Αύξηση ανταγωνιστικότητας και οργανωσιακής ανανέωσης 

  Το θέμα βέβαια το οποίο προκύπτει, αναφέρεται στο γεγονός ότι η ικανοποίηση των πελατών, 
αποτελεί και το τελικό στόχο των υπαλλήλων μιας τράπεζας. Έτσι θα πρέπει να προσαρμοσθεί σε 
μια κουλτούρα η οποία θα αποβλέπει σ’ αυτό το στόχο. Ο ρόλος των εργαζομένων, θα πρέπει να 
είναι πιο ευρύς. Ο νέος αυτός υπάλληλος θα πρέπει να είναι και οικονομικός σύμβουλος. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών και να δίνει λύσεις. Οι λύσεις 
αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται λεπτομερώς και να εφαρμόζονται. Εκτός από τις τεχνικές 
δεξιότητες, θα πρέπει να ισχύουν και δεξιότητες προσωπικού υψηλού βαθμού και 
προδιαγραφών στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Μερικές από αυτές, είναι οι εξής 
(Μανασάκης, 2002): 
 
Τεχνικές ευελιξίας 
Δημιουργικότητας 
Αυτόνομη σκέψη 
Ικανότητες διαπραγμάτευσης 
Δυνατότητα προσαρμογής σε ποικίλες καταστάσεις 
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Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι οι υπάλληλοι στις τράπεζες, θα πρέπει να διαθέτουν την 
ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα τυχόν προβλήματα τα οποία μπορεί να εμφανισθούν. Έτσι σαν 
αποτέλεσμα, προκύπτει ότι η αναπτυξιακή πολιτική των τραπεζών αποσκοπεί σε μια δημιουργία 
περιβάλλοντος το οποίο εστιάζει στη μάθηση και στον δομικό επανασχεδιασμό. Στόχος βασικός, 
είναι η ανταγωνιστικότητα και η οργανωσιακή ανανέωση (Παπούλιας, 2001). 
 

1.4 Βασικές Λειτουργίες Τραπεζών 

Στις βασικές λειτουργίες χρηματοοικονομικών και εμπορικών τραπεζών, αναφέρονται η 
χρηματική και η πιστωτική. Χρηματική είναι εκείνη η οποία αφορά την καλύτερη χρήση των 
χρηματικών συναλλαγών μιας και μπορεί να δώσει το ποσό. Το ποσό αυτό το διαχειρίζεται 
κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι η κεντρική τράπεζα και ένα σύστημα από πληρωμές 
και εκκαθαρίσεις συναλλαγών (Ρεπούσης, 2006). 
  Η χρηματοοικονομική και εμπορική τραπεζική σε επίπεδο διεθνές παρέχει χρηματικά μέσα 
πληρωμών και διεθνή συστήματα πληρωμών και εκκαθάριση πληρωμών. Η χρηματική 
λειτουργία σε διεθνές επίπεδο εκπληρώνεται από την χρηματοοικονομική και την εμπορική 
τραπεζική. Έτσι παρέχονται διεθνή χρηματικά ποσά από πληρωμές και εκκαθαρίσεις 
συναλλαγών. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό από τα διεθνή χρηματικά ποσά από τις πληρωμές και τις 
εκκαθαρίσεις συναλλαγών (Παπούλιας, 2001). 
 
  Το γεγονός αυτό κυριαρχεί σε κάθε τόπο και χρονική στιγμή. Δηλαδή μόνο στο πλαίσιο του 
υπάρχοντος νομισματικού συστήματος γίνεται και η χρηματική λειτουργία των 
χρηματοοικονομικών εμπορικών τραπεζών. Αυτό σημαίνει από τη μια πλευρά την παροχή 
κάποιου διεθνούς χρηματικού ποσού και από την άλλη την μετατροπή του εθνικού νομίσματος. 
Μετά την οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης, όλο το σύστημα και η λειτουργία των 
εμπορικών τραπεζών έχει αλλάξει. Αυτό που έχει αφαιρεθεί από τις εθνικές τράπεζες είναι η 
χρηματική λειτουργία η οποία ισχύει σε διεθνές επίπεδο. 
 
  Η διαδικασία της πιστωτικής λειτουργίας είναι η διαμεσολάβηση των πλεονασματικών και των 
ελλειμματικών οικονομικών μονάδων προκειμένου να γίνει η μεταφορά και η σωστή κατανομή 
των χρηματοδοτικών πόρων. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαμεσολάβηση ανάμεσα σε κράτη 
είναι ο παραδοσιακός χωρίς αυτή του χρηματοπιστωτικού ενδιάμεσου (Ζοπουνίδης, Πασιούρας, 
2012). Σημαντική αύξηση δε, σημειώθηκε από το 1970 σε διαμεσολάβηση σε κράτη και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Το πετροδολάριο και η ανακύκλωσή του, ήταν σημαντικός λόγος για αυτό. Το 
γεγονός αυτό είναι εφικτό από τις ευρωαγορές και την εγκατάσταση ξένων τραπεζών σε χώρα 
ελλειμματική. Η διαμεσολάβηση σε οργανισμούς είναι επίσης γνωστή. 
 
  Σύμφωνα με τις παραπάνω δυο μορφές, γίνεται και αυτή ή/και μέσω της ανάπτυξης 
διασυνοριακών εμπορικών τραπεζικών συναλλαγών. Έτσι λοιπόν συμπερασματικά στην 
ανακατανομή ή στην συνολική εμπορική ρευστότητα οφείλεται η χρηματοοικονομική 
διαμεσολάβηση. Αλλά και στα διεθνή κεφάλαια ανάμεσα στις χώρες. Όλες εκείνες οι 
δραστηριότητες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης είναι δραστηριότητες της εμπορικής 
χρηματοοικονομίας. Αυτές οι δραστηριότητες διεξάγονται με (Ρεπούσης, 2006): 
 
Τη δημιουργία και διαχείριση κάποιου εμπορικού και χρηματικού μέσου 
Τη διαμεσολάβηση στη μετατροπή από κάποιο εθνικό νόμισμα σε ένα άλλο 
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Τη μεταφορά κεφαλαίων στις ελλειμματικές μονάδες μιας χώρας από μια άλλη και τις 
πλεονασματικές της μονάδες. Η χώρα εγκατάστασης δεν παίζει ρόλο 
Με τη διαμεσολάβηση μόνο στο πλαίσιο ενός εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος από 
κάποιο ίδρυμα το οποίο έρχεται από διαφορετική χώρα. 
 
 
1.5 Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι Εμπορικές Τράπεζες 

Θα λέγαμε επίσης πως υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να εμφανισθούν σε 
κάποια εμπορική τράπεζα σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές και είναι τριών κατηγοριών ως 
εξής (Μανασάκης, 2002): 
 
  Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με τη πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόμενων. Κάποια 
πιθανή ζημιά η οποία είναι εμφανής στο εμπορικό τραπεζικό οργανισμό. Ανάλογα με τη ζημιά 
έχει να κάνει και ο τραπεζικός κίνδυνος ο πιστωτικός. Κάτι τέτοιο αφορά τη αθέτηση συμφωνίας 
από το δανειζόμενο ή την αφερεγγυότητα. Οι υποκατηγορίες του πιστωτικού κινδύνου είναι οι 
εξής (Παπούλιας, 2001): 


Κίνδυνος αφερεγγυότητας. Αφορά την αθέτηση συμφωνίας ή κάποιας εξόφλησης αφού την 
προγραμματισμένη περίοδο δεν εξοφλείται. Συνήθως το χρονικό διάστημα είναι 3 μήνες. 
Κίνδυνος έκθεσης σαν αποτέλεσμα μελλοντικής αφερεγγυότητας. Δεν είναι κάποιος σημαντικός 
και κάποιες φορές και μηδενικός. Μόνο σε περίπτωση παραγώγων προϊόντων είναι σοβαρός. 
Κίνδυνος χώρας. Είναι η αδυναμία αποπληρωμής δημόσιου χρέους. 
Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενων. Είναι η αθέτηση των υποχρεώσεων από τον 
αντισυμβαλλόμενο. 
Κίνδυνος ανάκτησης. Εννοείται η ανάκτηση μέρους της ζημίας σε αφερεγγυότητα η οποία δεν 
είναι προβλέψιμη. Έχει να κάνει με τον τύπο αφερεγγυότητας και άλλους παράγοντες όπως 
εγγυήσεις και τον τύπο τους. 
 

Κίνδυνος αγοράς 
 
Κάποιες φορές ο κίνδυνος αγοράς, σχετίζεται με τις αλλαγές των τιμών και το μέγεθος της 
μεταβολής αυτής. Στη μεταβλητότητα των παραμέτρων της αγοράς, βασίζεται η αποτίμησή του 
και ειδικά των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των χρηματιστηριακών δεικτών και 
μετοχών στη ρευστότητα της αγοράς. 
  Κάποιες άλλες φορές είναι δυνατό να υπάρξει και κίνδυνος αγοράς. Ως ορισμός αναφέρεται η 
απόκλιση της απόδοσης η οποία έχει πραγματοποιηθεί ή της τιμής του χρεογράφου από τη 
απόδοση που αναμένεται. Αναλυτικά (Ρεπούσης, 2006): 


Κίνδυνος επενδυτικής θέσης. Ο κίνδυνος αυτός αναλύεται σε επιμέρους ανάλογα με το είδος 
του αξιόγραφου το οποίο το ίδρυμα έχει σε σχέση με το κίνδυνο θέσης σε χρεωστικούς τίτλους, 
σε μετοχές, σε παράγωγα και σε αναδοχή έκδοσης τίτλων. 
Κίνδυνος διακανονισμού και αντισυμβαλλόμενων. Εδώ αναφέρεται ο κίνδυνος εκκαθάρισης 
συναλλαγής και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένων. 
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Λειτουργικός κίνδυνος 
 
Σχετίζεται με τα πληροφοριακά συστήματα αλλά και τη λανθασμένη τους λειτουργία, τα 
συστήματα reporting και τους εσωτερικούς κανόνες για τη παρακολούθηση κινδύνου. 
Αναφέρονται οι ουσιαστικοί και οι σημαντικοί. Η εμφάνισή τους, αφορά το τεχνικό επίπεδο και 
το επίπεδο οργανωτικής δομής παρακολούθησης κινδύνων. Αρχικά αναφέρεται ο κίνδυνος 
διακανονισμού και ο κίνδυνος από αδυναμία συμψηφισμού κάποιων συναλλαγών. Στη συνέχεια 
αναφέρεται ο διαχωρισμός τμήματος το οποίο θα αναλάβει και το κίνδυνο. 
 

 

1.6 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων απ’ τις Εμπορικές Τράπεζες εν μέσω 

Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης 

Αναφερόμενοι στις σχετικές κινήσεις που έχουν προβεί οι ελληνικές τράπεζες και μετά την εποχή 
της οικονομικής κρίσης, θα λέγαμε πως οι κινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την έξοδο από την 
οικονομική κρίση και ενέργειες τόνωσης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, σε συνάρτηση 
με την απόδοση έμφασης σε βαρύτητα της εγχώριας ζήτησης από τις χώρες που διαθέτουν 
πλεονάσματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (Zenios, 2013a). 
 
  Η Ελληνική οικονομία πρέπει να αναμορφωθεί και να στηριχθεί σε μια οικονομία διευρυμένη 
και σε μια συνεργασία παγκόσμια. Η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα η οποία 
αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές τράπεζες, πρέπει να αποσκοπεί σε 
ενδυνάμωση του διεθνούς νομισματικού συστήματος. 
 
  Είναι επίσης αναγκαία η κατάστρωση μιας νέας αρχιτεκτονικής του διεθνούς 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδος. Επίσης όμως εντοπίζονται τρία σοβαρά 
προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν και αφορούν την εξάπλωση της οικονομικής κρίσης 
ως εξής: 
 
Είναι απαραίτητη μια σωστή διαχείριση της κακής συμπεριφοράς από τις χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις αλλά και των επενδυτών. Σε καμία περίπτωση δε πρέπει να υπάρχουν κίνητρα τα 
οποία οδηγούν σε βραχυπρόθεσμες αποδόσεις και ανταμοιβές. Δεν ασχολούνται με μακρόπνοες 
στοχεύσεις. Η στρεβλή εκτίμηση κινδύνων πρέπει να εκλείψει. 
Πρέπει να εκλείψει η υπερκυκλικότητα του πιστωτικού συστήματος, η ικανότητά του δηλαδή να 
ενδυναμώνει τις οικονομικές διακυμάνσεις. 
Η διαφάνεια πρέπει να ενδυναμωθεί. Κάτι που ισχύει για όλους τους τομείς του πιστωτικού 
συστήματος από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τους τραπεζικούς ισολογισμούς. Επίσης το 
παραπάνω ισχύει και για τις μεθόδους εποπτείας, τους κανόνες και τα πρότυπα ελέγχου. 
Προκειμένου να υπάρχει μια αποτελεσματική λειτουργία των αγορών θα πρέπει να μην 
υπάρχουν υπερβολές γύρω από την ανοδική πορεία αυτών και από την πιστωτική ασφυξία σε 
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περίπτωση πτώσης τους. Οι κανόνες για την ενίσχυση της διαφάνειας θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικοί και αυστηροί. Οι πληροφορίες για την κοινοποίηση πληροφοριών γύρω από τα 
σύνθετα πιστωτικά προϊόντα αλλά και για τη δημοσιότητα των στοιχείων αυτών θα 
πρέπει να είναι αυστηρή. 

  Ωστόσο αναφερόμενοι στις σχετικές κινήσεις που έχουν προβεί οι ελληνικές τράπεζες, 
αναφέρεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας όπου συνεχίζει να 
είναι μονόδρομος, τόσο για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και στο 
μέλλον, όσο και για να γίνει μικρότερη και επομένως διατηρήσιμη, η εξάρτηση της χώρας μας 
από τη σταθερή εισροή ξένων κεφαλαίων. Η αναγκαιότητα αυτή ανάγει σε στρατηγική 
προτεραιότητα τον περαιτέρω ευρύ διαρθρωτικό μετασχηματισμό της οικονομίας, εστιασμένο 
σε ένα νέο σύγχρονο πρότυπο λειτουργίας (Apostolides, 2013). 
 
  Το πρότυπο αυτό βασίζεται στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στον κατ' αντιστοιχία 
εξορθολογισμό του ρόλου του κράτους (Calomiris, 2011). Ο ιδιωτικός τομέας των τραπεζών της 
Ελλάδος, αποδεικνύει ήδη με το δυναμισμό του, την ικανότητά του να προσδίδει στην οικονομία 
την απαιτούμενη ευελιξία, εξωστρέφεια, καινοτομία και ανταγωνιστικό προφίλ. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι επίσης και ο εκσυγχρονισμός στις λειτουργίες του κράτους με ενίσχυση της 
διαφάνειας, και μείωση της γραφειοκρατίας (Pikis, Kramvis, Nicolaou, 2013). 
 
  Παράλληλα είναι γνωστό στους χρηματοοικονομικούς κύκλους των τραπεζών της Ελλάδος πως 
έπρεπε να διευρυνθούν και να ενταθούν, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νέων επενδυτικών χρηματοοικονομικών εργαλείων αλλά και 
η απελευθέρωση κλειστών αγορών και επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας. Αναγκαίες ήταν 
επίσης οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδείας, με στόχο να θεμελιώσουν μια σύγχρονη, 
παραγωγική και υψηλής προστιθέμενης αξίας οικονομία (Orphanides, 2014). 
 

  Η εμπειρία των τόσο χρόνων, έχει αποδείξει ότι στην εγχώρια αγορά οι προοπτικές παραμένουν 
θετικές καθώς υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια αύξησης εμπορικών τραπεζικών εργασιών 
σε όλους τους τομείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ο δανεισμός των νοικοκυριών, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, ήταν στο τέλος του 2011 στο 41% και υπολείπεται ακόμα του αντίστοιχου μέσου όρου στην 
ευρωζώνη, που ήταν στο 54%. 
 
  Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα, το ποσοστό των 
δανείων σε καθυστέρηση ως προς το σύνολο του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, έφθανε το 27% 
το Σεπτέμβριο του 2013 και ήταν αισθητά υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της 
ευρωζώνης, που κυμαινόταν περίπου στο μισό. Το θέμα αυτό έπρεπε να αντιμετωπιστεί με 
συντονισμένη προσπάθεια, τόσο από το τραπεζικό σύστημα, όσο και από τις εποπτικές αρχές 
διότι οι υψηλές επισφάλειες επιβαρύνουν το κόστος του χρήματος, το οποίο μετακυλύετε στους 
δανειολήπτες (Zenios, 2013a). 
 
  Επίσης έγινε κατανοητό ότι χρειάζονταν ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να μειωθεί το 
έλλειμμα ανταγωνιστικότητας έναντι των άλλων ευρωπαίων εταίρων και να περιοριστεί 
δραστικά το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που ταλανίζει επί χρόνια την 
οικονομία στην Ελλάδα και δυστυχώς θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. 
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  Βάση όλων των παραπάνω, θα λέγαμε πως οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να ανοίξουν το 
βηματισμό τους και να φέρουν στην εμπορική τραπεζική αγορά όχι μόνο μια επανάσταση στο 
χώρο της λιανικής τραπεζικής αλλά ευρύτερα μια νέα πελατοκεντρική αντίληψη για τις σχέσεις 
με τους πελάτες. Όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν ούτε αυτόματα ούτε τυχαία. 
 
  Είναι το αποτέλεσμα μιας απόλυτα επιτυχούς σχεδιασμένης πολιτικής, που βήμα-βήμα, χρόνο 
με το χρόνο, αναπτύσσεται και μιας στρατηγικής που έθεσε τις τράπεζες να διαθέτουν στο τέλος 
του 2013 μία ισχυρότατη παρουσία στην Κύπρο και σημαντική παρουσία στη <<Νέα Ευρώπη>>.  
Ο συνδυασμός πληρότητας προϊόντων, στρατηγικής, ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, 
αφοσιωμένου και εξειδικευμένου προσωπικού συνετέλεσε ώστε και το 2013 οι σχετικές 
τράπεζες να υπερβούν τους στόχους για τους οποίους η διοίκηση τους είχε δεσμευτεί (Zenios, 
2013b). 
 
  Σημαντικός παράγοντας όμως ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας, θεωρείται η προσέλκυση 
και διενέργεια των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα από μέρους της Τράπεζας Ελλάδος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι όλες οι θυγατρικές εταιρείες πρέπει να βρίσκονται κάτω από 
τον έλεγχο της Μητρικής Εταιρείας και κυρίως θα πρέπει να το διαχειριστούν. 
 
  Εκτός των παραπάνω όμως, στις σχετικές κινήσεις που έχουν προβεί οι ελληνικές τράπεζες, 
αναφέρονται οι επιταχύνσεις στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επήλθαν στη χώρα, αφού η 
κρίση έχει αναδείξει τις χρόνιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές αδυναμίες 
της ελληνικής οικονομίας, κορυφαία εκδήλωση των οποίων είναι τα μεγάλα "δίδυμα" 
ελλείμματα (το δημοσιονομικό και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) και χρέη 
(το δημόσιο και το εξωτερικό) (Zenios, 2013b). 
 
  Στις σχετικές επίσης κινήσεις που προέβησαν οι ελληνικές τράπεζες, ήταν η διαρθρωτική 
δημοσιονομική προσαρμογή όπου ήταν επομένως σκόπιμο να προέλθει περίπου κατά τα δύο 
τρίτα από την πλευρά των δαπανών και κατά το ένα τρίτο από την πλευρά των εσόδων, δηλαδή 
από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης (Pikis, 
Kramvis, Nicolaou,2013). Ταυτόχρονα, επιβλήθηκε και η αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών 
υπέρ των κατηγοριών εκείνων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως είναι οι δαπάνες 
για την παιδεία, την έρευνα και ανάπτυξη και τις υποδομές (Σπανοπούλου, 2016). 
 
  Συνοψίζοντας λοιπόν, θα λέγαμε πως η δημοσιονομική εξυγίανση που προέβησαν οι ελληνικές 
τράπεζες, ήταν κατάλληλα ισορροπημένη και προωθεί με σθένος την εμπιστοσύνη στις 
μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας. Έτσι κατάφεραν να περιορίσουν το κόστος 
δανεισμού του Δημοσίου και τις εκταμιεύσεις για την εξυπηρέτηση του χρέους, με αποτέλεσμα 
να εξοικονομηθούν πόροι για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση των 
δημόσιων επενδύσεων. 
 
  Παράλληλα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ταχείας απόδοσης, που βελτίωσαν τη συνολική 
παραγωγικότητα της οικονομίας, κατάφεραν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης και να 
ενισχύσουν την ανάκαμψη. Αποσοβήθηκε το δημοσιονομικό αδιέξοδο και ταυτόχρονα 
πυροδοτήθηκε ο διαρθρωτικός αναπροσανατολισμός, όπου αντίστοιχα δρομολογήθηκε με 
σιγουριά το πολυετές σχέδιο προσαρμογής που χρειάζεται η Ελλάδα. 
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  Στις σχετικές όμως ενέργειες που έχουν προβεί οι ελληνικές τράπεζες, είναι και οι επενδύσεις 
εν μέσω οικονομικής κρίσης. Το έτος 2014 ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην 
Ελλάδα, ανήλθε στα 20,7 δις Ευρώ σε τρέχουσες τιμές, εμφανίζοντας αύξηση 1,3% σε σύγκριση 
με τα μεγέθη του έτους 2013 (20,5 δις Ευρώ) (Zenios, 2014). 
 
  Η αύξηση αυτή, αν και είναι πολύ μικρή, αποτελεί την πρώτη μετά από μια σειρά σημαντικών 
μειώσεων κατά τα τελευταία έτη, που οφείλονται στη δραστική περικοπή των δημοσίων 
δαπανών και την περιοριστική οικονομική πολιτική που ασκήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Σε ότι αφορά τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ), παρά την κρίση δημοσίου χρέους και την 
ένταξη της χώρας στο μηχανισμό στήριξης ΔΝΤ – ΕΕ – ΕΚΤ, οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές 
ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, που στην ουσία αντικατοπτρίζουν την πραγματική επίδοση της 
χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων, σημείωσαν το 2014 μια μείωση σε σχέση με το 2013, κατά 
24,4%, ωστόσο σε σχέση με το έτος 2012 παραμένουν αυξημένες κατά 30,7%. Σε ότι αφορά τις 
καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα αυτές σημείωσαν το ίδιο έτος μια μείωση σε σχέση με το 
2013, της τάξης του 22,9%, ωστόσο συγκριτικά με το έτος 2012 παραμένουν αυξημένες κατά 
20,9% (Apostolides, 2013). 
 
Τέλος προωθήθηκε από μέρους των τραπεζών και το διεθνές εμπόριο. Οι εξαγωγές ελληνικών 
αγαθών κατά το έτος 2014 μειώθηκαν σε σχέση με το 2013 κατά 1,5% περίπου, και ανήλθαν σε 
27,2 δις Ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές της χώρας το 2014 ανήλθαν σε 47,7δις Ευρώ 
ενώ το 2013 ήταν 46,9 δις Ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,7%. Η αύξηση των εισαγωγών κατά 
το 2014 και η μικρή μείωση των εξαγωγών έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρή αύξηση του εμπορικού 
ελλείμματος αγαθών της χώρας κατά το έτος 2014 (Apostolides, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΣΚΤ) ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 
2.1 Καθήκοντα του Ευρωσυστήματος 

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

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

Κεντρικών Τραπεζών όμως δεν αποτελεί νομική οντότητα και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να 

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

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

των κανόνων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των αποφάσεων των 

διοικητικών οργάνων της ΕΚΤ. Κατά συνέπεια, το ΕΣΚΤ αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που 

εγκαθιστά ένα οργανικό σύνδεσμο μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εθνικών 

τραπεζών και που εξασφαλίζει ένα συγκεντρωτικό σύστημα λήψεως αποφάσεων και 

συμμετοχής όλων των μελών στην προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Η Ευρωπαϊκή 

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

ευρώ ως εθνικό νόμισμα απαρτίζουν το Ευρωσύστημα (Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

 

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

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

καθήκοντα3 : 

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

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

αφορούν νομισματικούς στόχους και την προσφορά χρήματος. Η δυνατότητα του 

Ευρωσυστήματος να σχεδιάζει και να υλοποιεί την νομισματική πολιτική εξασφαλίζεται μέσα 

από τον πλήρη έλεγχο που διατηρεί επί της νομισματικής βάσης. Δεδομένης της εξάρτησης του 

τραπεζικού συστήματος από τη νομισματική βάση, το Ευρωσύστημα είναι σε θέση να 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα επιτόκια και τις συνθήκες αγοράς χρήματος. 

 Να διενεργεί πράξεις συναλλάγματος. Η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος αποτελεί 

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

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/mission_eurosys.el.html
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μια κύρια λειτουργία για την υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Με την ανάθεση 

μιας τέτοιας λειτουργίας στο Ευρωσύστημα επιτυγχάνεται όχι μόνο η πλήρης 

εκμετάλλευση της λειτουργικής δυναμικότητας των κεντρικών τραπεζών, αλλά 

διασφαλίζεται παράλληλα ότι οι πράξεις συναλλάγματος παραμένουν συνεπείς με τους 

στόχους της νομισματικής πολιτικής. Επειδή οι πράξεις συναλλάγματος επηρεάζουν τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις συνθήκες εγχώριας ρευστότητας, που αποτελούν 

σημαντικές παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής, θα πρέπει να εναρμονίζονται με 

το γενικότερο πλαίσιο που διέπει τη πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών της 

Ευρωζώνης. 

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

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

προηγούμενης. 

 Να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Αναθέτοντας στο 

Ευρωσύστημα το καθήκον διατήρησης της σταθερότητας και αποτελεσματικότητας 

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

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

γένει. 

 

2.2 Στόχοι του Ευρωσυστήματος 

 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήματος4 που εκφράζεται μέσα από τις αποφάσεις των 

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

μελέτες έχουν καταλήξει στην παραδοχή ότι η νομισματική πολιτική συνεισφέρει στην 

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

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

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

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

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

μπορεί να επιδράσει σημαντικά επί των πραγματικών οικονομικών παραγόντων για αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

                                                           
4 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/mission.aspx 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/mission.aspx
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  Εκπληρώνοντας το ρόλο της προς την επίτευξη του στόχου διατήρησης της οικονομικής 

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

Συμβάλλοντας στη δημιουργία και διατήρηση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, 

θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να προωθήσει παράλληλα τους στόχους της βιώσιμης και μη-

πληθωριστικής ανάπτυξης, καθώς και το στόχο της επίτευξης υψηλού επιπέδου απασχόλησης.     

Η νομισματική πολιτική αδυνατεί να επηρεάσει μακροχρόνια τα πραγματικά μεγέθη της 

οικονομίας, τα οποία εξαρτώνται περισσότερο από τις διαρθρωτικές της δημοσιονομικές 

πολιτικές που επιδρούν καταλυτικά επί του πραγματικού εισοδήματος. Δεδομένου όμως ότι η 

νομισματική πολιτική δύναται να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα την οικονομική δραστηριότητα, 

η ΕΚΤ δεσμεύτηκε ότι θα πρέπει να αποφεύγει την πρόκληση υπερβολικών διακυμάνσεων στα 

επίπεδα του προϊόντος και της απασχόλησης, στο βαθμό βέβαια που δεν υποσκάπτει τον 

πρωταρχικό της στόχο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ευκαιρίες πρόσβασης των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος. 

 

2.3 Ο Ρόλος της ΕΚΤ στο Πλαίσιο του Ευρωσυστήματος 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, η ΕΚΤ5 

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

από την ίδια είτε από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (Νούλας, 2015). 

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

                                                           
5 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2015) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ 347-350 
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 Αποτελεί το κέντρο λήψεως αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών και του Ευρωσυστήματος. 

 Διασφαλίζει τη συνεπή υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

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

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

οδηγίες για την αποκεντρωμένη εκτέλεση των λειτουργιών του Ευρωσυστήματος. 

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

διαφόρων λειτουργικών συστημάτων. Έτσι επιτυγχάνεται η σε πραγματικό χρόνο 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΕΚΤ και Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και καθίσταται 

εφικτός ο έλεγχος από την ΕΚΤ όλων των αποκεντρωμένων λειτουργιών ώστε να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες της. 

 Λειτουργεί ως ρυθμιστική ισχύ, έχοντας το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων. 

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

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

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

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

εκπλήρωση των στόχων του Ευρωσυστήματος. 

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

προτεινόμενη κοινοτική πράξη ή σχέδιο νομοθετικής διάταξης που εμπίπτει στο πεδίο 

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

δεσμευτικές. 

 Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου στο τρίτο 

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

κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ. 

Η ΕΚΤ στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων 6 είναι υπεύθυνη για την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ του Ευρωσυστήματος και των εκτός Ευρωζώνης εθνικών κεντρικών 

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

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

την τελική τους προσχώρηση στο Ευρωσύστημα. 

 

                                                           
6 http://www.kathimerini.gr/494541/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-pragmatikos-rolos-ths-ekt 

http://www.kathimerini.gr/494541/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/o-pragmatikos-rolos-ths-ekt
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2.4 Διοίκηση της ΕΚΤ 

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

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

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

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

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

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

είναι το Γενικό Συμβούλιο (Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο7 απαρτίζεται από τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και 

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

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

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

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

νομισματικής πολιτικής. Είναι επίσης αρμόδιο για την έγκριση έκδοσης τραπεζογραμματίων 

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

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

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

νομισματικού εισοδήματος στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης και την έγκριση 

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

είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της ίδιας της ΕΚΤ. 

  Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και άλλα τέσσερα μέλη που επιλέγονται μεταξύ προσώπων 

αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά και τραπεζικά θέματα. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι κυρίως επιφορτισμένη με την ευθύνη υλοποίησης της 

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

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

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης τις αναγκαίες οδηγίες για την αποτελεσματική 

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

                                                           
7 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_el 
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υποχρέωση να ασκεί ορισμένες εξουσίες που της εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

συμπεριλαμβανομένων και εξουσιών ρυθμιστικού χαρακτήρα. Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή 

έχει την ευθύνη για την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

ευθύνη διαχείρισης των τρεχουσών λειτουργιών της ΕΚΤ (Δερμεντζόγλου, 2017). 

  Το Γενικό Συμβούλιο8 εξασφαλίζει έναν θεσμικό σύνδεσμο μεταξύ Ευρωσυστήματος και 

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

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

διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Το Γενικό Συμβούλιο 

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

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

Ένωσης. Στο Γενικό Συμβούλιο μπορούν επίσης να συμμετέχουν και άλλα τέσσερα μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Το Γενικό Συμβούλιο έχει αναλάβει 

την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου, που στο τρίτο 

στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εκχώρησαν στην ΕΚΤ, για όσο διάστημα 

ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ. (Νούλας, 2015) 

Στις κύριες αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η παροχή 

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

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

σύγκλισης. Το Γενικό Συμβούλιο ελέγχει επίσης τη λειτουργία του Μηχανισμού 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, αξιολογεί τα επίπεδα των διμερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

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

διαχείριση των παρεμβάσεων του μηχανισμού χρηματοδότησης. 

 
 
 
2.5 Τράπεζες & Κρίση  

 
Οι πιο σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της κρίσης είναι η πορεία των ιδίων κεφαλαίων και οι 

τιμές των κατοικιών των πολιτών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει και τη σημασία του ρόλου που 

διαδραμάτισαν οι τράπεζες κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Επίσης οι 

                                                           
8  Νούλας Γ. Αθανάσιος (2015) ‘Χρήμα και τράπεζες’, Εκδ. Θεσσαλονίκη σελ. 496-497 
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τράπεζες διαχέουν τις κρίσεις στην πραγματική οικονομία. Στην περίπτωση τραπεζικών κρίσεων, 

οι τομείς της οικονομίας που εξαρτώνται περισσότερο από την εξωτερική χρηματοδότηση 

πλήττονται περισσότερο. Τα αποτελέσματα των τραπεζικών κρίσεων είναι περισσότερο έντονα 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν και μικρότερη πρόσβαση σε εξωτερική 

χρηματοδότηση9. 

  Οι οικονομικές κρίσεις δεν έχουν πάντοτε τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Για παράδειγμα, 
ένα ταυτόχρονα ξέσπασμα τραπεζικών και νομισματικών κρίσεων, είναι γνωστό ως το 
φαινόμενο των «δίδυμων κρίσεων» και είναι περισσότερο ορατό στις αναδυόμενες οικονομίες. 
Η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση έκανε την εμφάνισή της ως μια τραπεζική κρίση στις Η.Π.Α. 
και στη συνέχεια έγινε ευρέως αισθητή σε ολόκληρο τον κόσμο ως τραπεζική κρίση και 
εξελίχθηκε σε μια κρίση χρέους στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Η 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008, αν και έχει ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά σε ολόκληρο τον πλανήτη, εντούτοις, πολλές χώρες επηρεάζονται με 
διαφορετικούς τρόπους, ακόμη και εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ορισμένες 
χώρες, όπως για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία, έχουν πληγεί πολύ πιο σοβαρά 
από την πρώτη φάση της κρίσης (τραπεζική κρίση) και τη δεύτερη φάση (πιστωτική κρίση και 
ύφεση), ορισμένες άλλες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, αν και επηρεάστηκαν 
λιγότερο από την τραπεζική και την πιστωτική κρίση, εντούτοις επλήγησαν πολύ πιο σοβαρά από 
την τρίτη φάση της κρίσης, η οποία και επηρέασε τη χρηματοδότηση του δημόσιου χρέος, και τις 
έφερε υπό καθεστώς χρεοκοπίας10.  
 

  Ανεξάρτητα από το πόσο αυστηρά μπορεί να ρυθμίζονται αλλά και να εποπτεύονται τα 

διάφορα τραπεζικά συστήματα, μπορεί να παραμένουν ευάλωτα σε ποικίλες μακροοικονομικές 

ανισορροπίες. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έδειξε ότι λειτουργούσε σωστά και 

αποτελεσματικά, μιας και δεν παρουσιάσθηκαν πτωχεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων. Από την 

άλλη πλευρά, οι αγορές εμφανίστηκαν να ανησυχούν περισσότερο ότι η ελληνική κρίση χρέους 

θα προκαλούσε και ρήξη εντός των πλαισίων της Ευρωζώνης, μιας και η κρίση είχε ήδη 

εξαπλωθεί σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία. Η κρίση που 

αντιμετώπιζε, αλλά και ακόμη αντιμετωπίζει η Ελλάδα έχει δυο (2) σκέλη: το πρώτο σκέλος είναι 

η μακροχρόνια συσσώρευση του δημόσιου χρέους και το άλλο σκέλος είναι η πολύ γρήγορη 

συσσώρευση υπερβολικού εξωτερικού χρέους. Επίσης, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει και 

ένα ακόμη πρόβλημα αξιοπιστίας, γεγονός που καθιστά την επίλυση της κρίσης πιο δύσκολη11.  

  Η κρίση του 2008 συνδέεται και με τη δυσλειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

λαμβάνοντας υπόψιν ότι, η κρίση στις Η.Π.Α. εκδηλώθηκε στις επενδυτικές τράπεζες που δεν 

εποπτεύονταν επαρκώς. Επομένως, η προστασία του τραπεζικού συστήματος από τις κρίσεις 

είναι σημαντική για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία όλων των οικονομιών σε παγκόσμια 

κλίμακα. Εν κατά κλείδει, για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και 

                                                           
9 Graciela L & Carmen R. (1999), «The Twin Crises: the causes of banking and balance of payments problems», 
American Economic Review, Vol. 89, pp. 473 – 475   
10 Reuven G. & Hutchinson M., (2001), «Financial Crises in Emerging Markets», New York Cambridge University Press 
11 Krugman P. (2009), «Η Κρίση του 2008 και η επιστροφή των οικονομικών της ύφεσης», Εκδόσεις Καστανιώτη, 
Αθήνα   
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για την αποτροπή αρνητικών καταστάσεων, όπως είναι οι οικονομικές κρίσεις και οι κρίσεις 

γενικότερα, καθίσταται απαραίτητη η υιοθέτηση μιας σειράς από μέτρα, προληπτικού 

χαρακτήρα, καθώς επίσης και η σύσταση παρεμβατικών και προστατευτικών μηχανισμών.  

 

2.6 Επιπτώσεις της Κρίσης στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα  

Από τα τέλη του 2009 έως σήμερα η καταθετική βάση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

έχει μειωθεί κατά 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα και η πρόσβαση των ελληνικών 

τραπεζών στη διατραπεζική αγορά και την αγορά ομολόγων και τιτλοποιήσεων, παραμένει 

εξαιρετικά περιορισμένη. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση του δανεισμού προς το δημόσιο τομέα, στερώντας σημαντικούς πόρους 

από τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας (Στοιχεία Τραπέζης της 

Ελλάδος, 2011). 

  Στον αντίποδα, τα δάνεια των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν 

υποχωρήσει οριακά μόνο από το 2009 έως τα μέσα του 2012. Το καθαρό αποτέλεσμα της 

μείωσης των καταθέσεων και της σταθεροποίησης των δανείων είχε ως αποτέλεσμα την 

διεύρυνση του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών. Δεδομένης της έλλειψης εναλλακτικών 

λύσεων, οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναγκαστεί να αυξήσουν τη χρηματοδότηση τους από το 

ευρώ – σύστημα από τέσσερα (4) δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο 2008, σε 118 

δισεκατομμύρια ευρώ το Σεπτέμβριο του 2011. Η υποκατάσταση των εγχώριων καταθέσεων με 

χρηματοδότηση από το ευρώ – σύστημα έχει μεταβάλει δραματικά τη δομή της χρηματοδότησης 

της ελληνικής οικονομίας. Σκοπός είναι η μείωση, μέσα σε μια περίοδο δύο (2) ετών της 

χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας κατά 80 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μια μείωση 

περίπου κατά το 1/3 των υφιστάμενων δανειακών υπολοίπων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αυτό 

θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Πρακτικά, προκειμένου να επιτευχθεί 

αυτή η μείωση στο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, τα δάνεια στην ελληνική οικονομία θα 

πρέπει να μειωθούν κατά 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο και να συνεχίζουν να 

μειώνονται. Η απομόχλευση αυτή θα κορυφωθεί το 8ο τρίμηνο με μείωση των δανείων κατά 14 

δισεκατομμύρια ευρώ (Σπανοπούλου, 2016). 

  Εάν η ροή των νέων δανείων εξελιχθεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τότε θα υπάρχει μια 

σημαντική μείωση του δείκτη ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που ακόμα και 

υπό την προϋπόθεση μηδενικής συρρίκνωσης της δημόσιας οικονομικής δραστηριότητας θα 

οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση του Α.Ε.Π. η οποία θα φθάσει το - 9,3% στα επόμενα χρόνια 

(2015), ενώ σωρευτικά η απώλεια του πραγματικού Α.Ε.Π. θα ανέλθει σε 17,2%. Παράλληλα, η 

πτώση του Α.Ε.Π. και της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας ως επακόλουθο της έλλειψης 

ρευστότητας στην αγορά θα επηρεάσει αρνητικά και την αγορά εργασίας. Η απασχόληση, 

δηλαδή οι θέσεις εργασίας, θα μειωθεί μεταξύ 3,2% το 1ο τρίμηνο και 6,7% το 8ο τρίμηνο ενώ 

αντίστοιχα η ανεργία θα ανέλθει σταδιακά στα επίπεδα του 29%. Τελευταία αλλά όχι λιγότερο 

σημαντική είναι η επίδραση η οποία θα υπάρξει από την ύφεση και την ανεργία στην ποιότητα 
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των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα ο λόγος 

σχηματισμού νέων μη – εξυπηρετούμενων δανείων θα ανέλθει στο 1,2% το πρώτο τρίμηνο και 

θα κορυφωθεί στο 1,5% σε βάθος ετών. Κατά συνέπεια ο λόγος μη – εξυπηρετούμενων δανείων 

θα ανέλθει στο 21,3%. 

 

2.7 Χρηματοδότηση των Τραπεζών Πριν και Κατά τη Διάρκεια της Κρίσης  
 

Οι ελληνικές τράπεζες, παρά το γεγονός ότι έδειχναν ανεπηρέαστες στα αρχικά στάδια της 
κρίσης, αφενός λόγω της μικρής έκθεσής τους σε τοξικά προϊόντα, και αφετέρου, λόγω του 
συγκριτικά του μικρότερου χρηματοδοτικού ανοίγματος έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, 
απόρροια του μικρότερου λόγου δανείων προς τις καταθέσεις. Αυτή η πρωτόγνωρη εξέλιξη είχε 
σοβαρά αρνητικά επακόλουθα στη λειτουργία τους και απείλησε ακόμη και την επιβίωσή τους, 
έπειτα από μια πολύ δυναμική πενταετία (2002 – 2007), όπου οι ελληνικές τράπεζες 
αναπτύσσονταν ραγδαία, τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο, διαμέσου της εξάπλωσής τους στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη ως επί το πλείστον, αλλά και σε επίπεδο προϊόντων, με την είσοδό τους 
σε νέες αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων (Μιχαλόπουλος, 2011). 
 

  Ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν την επιτυχία των τραπεζών, ήταν και ο κλάδος της 

χονδρικής χρηματοδότησης. Είναι γεγονός ότι, τα μεγέθη της χρηματοδότησης των ελληνικών 

τραπεζών, από τις αγορές ακολούθησαν μια θετική πορεία, όπου με αφετηρία το έτος 1999, 

διέγραφαν μια τροχιά σύγκλισης με τον αντίστοιχο μέσο όρο των μεγεθών των τραπεζών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες άντλησης μιας μεσοπρόθεσμης ρευστότητας ενισχύονταν 

κάθε χρόνο, μιας και οι αγορές γνώριζαν τον ελληνικό πιστωτικό κίνδυνο. Ένα ακόμη ποιοτικό 

γνώρισμα της μορφής της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, ήταν η πρόσβασή τους σε 

εύκολο, γρήγορο και «φθηνό» δανεισμό, από άλλες τράπεζες σε ποσοστό κοντά στο 60% και 

από επενδυτές στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη σε ποσοστό κοντά στο 70% της χονδρικής τους 

χρηματοδότησης. Η επιτυχία τους στο συγκεκριμένο επενδυτικό κοινό τις ωθούσε να 

βολιδοσκοπούν σχεδόν αποκλειστικά επενδυτές με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

  Με μια σχετική καθυστέρηση όλες οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες ανέλαβαν πρωτοβουλίες 

προκειμένου να διαμορφώσουν την επενδυτική τους βάση προς νέες αγορές αλλά και νέα 

προϊόντα. Ειδικότερα, ξεκίνησαν την εξέταση προτάσεων διεθνών τραπεζικών οίκων, 

προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά της Αμερικής, ώστε να προσελκύσουν άλλους 

πιστοποιημένους επενδυτές. Οι αρχικές αντιρρήσεις των τραπεζών, αναφορικά με τη 

δραστηριοποίησή τους ως ξένων εκδοτών, σε αυστηρότερες, περισσότερο ελεγχόμενων και 

ακριβότερων αγορών δανεισμού, πέρα από τα όρια της Ευρώπης, κάμφθηκαν όταν οι 

ευρωπαϊκές αγορές άρχισαν να εμφανίζουν σημάδια κορεσμού, οριοθετώντας τη δυνατότητα 

απορρόφησης ελληνικών κρατικών και τραπεζικών ομολόγων, διευρύνοντας τα πιστωτικά τους 

περιθώρια.  

  Εντούτοις, το Σεπτέμβριο του 2007, με τη διάχυση των προβλημάτων της αγοράς των 

στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α. στις κεφαλαιαγορές, άρχισαν να εμφανίζονται στις αγορές 
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σημάδια κορεσμού και εσωστρέφειας, μιας και «χτυπήθηκε» η εμπιστοσύνη των επενδυτών.    

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να αποφεύγουν την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου 

εκτός των συνόρων της χώρας τους. Μια σημαντική συνέπεια της κατάρρευσης της αγοράς της 

χρηματοδότησης ήταν και η αναβολή όλων των τιτλοποιήσεων και αυτό σήμαινε την 

αποθάρρυνση της αυτοχρηματοδότησης των στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων.  

  Το επόμενο έτος, το 2008, οι ελληνικές τράπεζες, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στις 

παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, μιας και υπήρχε 

έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και λόγω της 

αβεβαιότητας ως προς την ευρωστία τους. Η διατραπεζική αγορά ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και οι 

μόνες διαθέσιμες πηγές, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, χρηματοδότησης ήταν ο δανεισμός 

τίτλων repos, αλλά και τα εμπορικά γραμμάτια. Από την άλλη πλευρά, μακροπρόθεσμα, οι 

ιδιωτικές επενδύσεις δεν ήταν εφικτό να αναπληρώσουν το χρηματοδοτικό κενό που 

δημιουργήθηκε, με συνέπεια οι τράπεζες να στραφούν σε διάφορες εκδόσεις χρέους με τη 

μορφή δανεισμού. Μια τέτοια διαφοροποίηση επικράτησε για το λόγο ότι, οι επενδυτές 

κατέτασσαν τα δάνεια αυτά στην κατηγορία των «δανείων και απαιτήσεων» και επομένως με 

τον τρόπο αυτό μπορούσαν να αποφύγουν τυχόν υποτίμηση. 

Η επεκτατική πολιτική των ελληνικών τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχιζόταν με 

αμείωτη ένταση και απορροφούσε ένα μεγάλο μέρος του αποθέματος ρευστών διαθεσίμων 

τους για την εξυπηρέτηση αναγκών όπως:  

1. η ανοικτή γραμμή χρηματοδότησης ενεργητικού των θυγατρικών τραπεζών και εκχώρησης 

υποχρεωτικών διαθεσίμων (minimum reserve requirements) στις τοπικές κεντρικές τράπεζες  

2. η τακτική κεφαλαιακή ενίσχυση διαφόρων μορφών (πρωτογενή και δευτερογενή κεφάλαια)  

3. η διαρκής κάλυψη λειτουργικών δαπανών  

Το τρίπτυχο αυτό ενίοτε συνοδευόταν από αναγκαστική μετατροπή του ευρώ στο τοπικό 

νόμισμα της κάθε χώρας, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ρευστότητας σε χώρες με αρκετές 

αγκυλώσεις και προβλήματα στη λειτουργία των χρηματαγορών, αλλά και με σχεδόν 

ανύπαρκτες κεφαλαιαγορές. Ως εκ τούτου, το 65% των στοιχείων του ενεργητικού τους κατά 

μέσο όρο χρηματοδοτούνταν από τη μητρική τράπεζα στην Ελλάδα, μέσω μιας πλήρως 

κεντροποιημένης διαδικασίας που εστίαζε στις παραδοσιακές δεξαμενές επενδυτών στην 

Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο μιας πιο αποτελεσματικής προσπάθειας αντιμετώπισης των προκλήσεων, οι 

ελληνικές τράπεζες προέβησαν σταδιακά εντός του έτους στις ακόλουθες ενέργειες:  

 προώθηση νέων καταθετικών προϊόντων που επιβράβευαν την εμπιστοσύνη και 

σταθερότητα της καταθετικής τους βάσης  

 εξατομικευμένη διαχείριση των «ευαίσθητων», ευμετάβλητων και ευμεγεθών 

καταθέσεων χονδρικής φύσης  
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 υιοθέτηση πληρέστερων εσωτερικών δεικτών υπολογισμού ρευστότητας και πρόβλεψης 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων  

 αναδόμηση των στοιχείων ενεργητικού (εκχώρηση συμβάσεων δανείων, τιτλοποίηση) για 

την αυτοχρηματοδότησή τους μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής των κεντρικών 

τραπεζών.  

 

  Παρόλα αυτά, ήταν αναμενόμενο ο μέσος ορίζοντας δανεισμού των τραπεζών να εγκλωβίζεται 

σε διαστήματα έξι έως εννέα μήνες, έναντι δυο έως τριών ετών πριν από την κρίση, 

διογκώνοντας τις ανάγκες αναχρηματοδότησης προς το τέλος του 2008 και τις αρχές του 2009. 

Στο ζήτημα του κόστους, η αναπλήρωση ληξιπρόθεσμων ομολόγων υψηλού περιθωρίου που 

προέρχονταν από παλαιότερες μακροπρόθεσμες εκδόσεις (2003 – 2005) μέσω βραχυπρόθεσμης 

χρηματοδότησης, άμβλυνε παροδικά τις επιπτώσεις από τα νέα «ακριβά» περιθώρια. 

Επιπροσθέτως, με την έλευση του νόμου για τις καλυμμένες ομολογίες, οι ελληνικές τράπεζες 

έσπευσαν να δημιουργήσουν σχετικά προγράμματα έκδοσης τέτοιων ομολόγων, καθώς οι 

επενδυτές τα προτιμούσαν για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξασφάλιση των χρημάτων τους. 

  Η πτώχευση της Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 2008, ανατρέπει όλα τα δεδομένα στις 

αγορές. Το δυσάρεστο αυτό γεγονός επιταχύνει τη λήψη μέτρων από τις εποπτικές αρχές, που 

έως το σημείο αυτό έδειχναν να πιστεύουν στη διαδικασία της αυτορρύθμισης και απέφευγαν 

ευθεία παρέμβαση στις κεφαλαιαγορές. Τα επιτόκια στις διατραπεζικές αγορές ενσωματώνουν 

τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου ακαριαία, αποκλίνοντας από το επιτόκιο 

αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.). Σταδιακά η διατραπεζική αγορά 

καθίσταται ανενεργή, ενώ οι εκδόσεις ομολόγων αναβάλλονται επ’ αόριστον. Οι ελληνικές 

τράπεζες αντιλαμβάνονται ότι απαιτείται ολική επαναφορά τους στο παραδοσιακό μοντέλο 

τραπεζικής, όπου η ραχοκοκαλιά της χρηματοδότησης είναι οι πελατειακές καταθέσεις και η 

χονδρική χρηματοδότηση θεωρείται είδος πολυτελείας. Η χρηματοδότηση του ενεργητικού τους 

κατά 68% από καταθέσεις πρέπει να προσεγγίσει το 100%, δηλαδή ζητείται η επιστροφή τους σε 

ισορροπίες του 2003. Παράλληλα, οι εποπτικές αρχές επικροτούν τη διατήρηση μιας ευρείας 

δανειακής βάσης και απαιτούν ασκήσεις προσομοίωσης με ζητούμενα την ενίσχυση του δείκτη 

ρευστότητας και τον απογαλακτισμό του παθητικού των τραπεζών από τη χονδρική 

χρηματοδότηση. Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης σπεύδουν να υποβαθμίσουν τις τράπεζες 

εκτιμώντας ότι χωρίς κεφαλαιαγορές η διάρκεια ζωής τους, προτού προκύψει ζήτημα 

εξυπηρέτησης ληξιπρόθεσμου δανεισμού, περιορίζεται σε 4 έως 6 μήνες κατά μέσο όρο.  

  Εν μέσω αυτών των εξελίξεων οι συνήθως αδρανείς επενδυτές χάνουν κάθε εμπιστοσύνη στο 

τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες υπεραμύνονται των καταθέσεων με σημαντική αύξηση των 

περιθωρίων τους εν μέσω επαναλαμβανόμενων μειώσεων του βασικού επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. 

(από 4,25% τον Οκτώβριο του 2008, σε 1% το Μάιο του 2009), που στοχεύει στην ελάφρυνση 

των δανειζομένων από το βασικό κόστος χρηματοδότησης. Σε όλη την Ευρώπη αναζητούνται 

τρόποι για τη διασφάλιση των πελατειακών καταθέσεων λιανικής φύσης.  



33 
 

  Αρχικά το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με κρατικές εγγυήσεις ορισμένου ποσού ανά πελάτη – 

καταθέτη, προκειμένου να αποφευχθεί μαζική φυγή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα. 

Τελικά το αντίδοτο είναι η θέσπιση προγραμμάτων στήριξης των οικονομιών και ενίσχυσης της 

ρευστότητας των τραπεζών από τις κυβερνήσεις όλων σχεδόν των ανεπτυγμένων χωρών, που 

λαμβάνουν τη μορφή κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες, τόσο σε επίπεδο κεφαλαίων όσο 

και χρηματοδότησης. Οι τράπεζες σπεύδουν να ενσωματώσουν τις εγγυήσεις στις νέες εκδόσεις, 

προκειμένου να άρουν τις αμφιβολίες των επενδυτών και να μειώσουν το κόστος δανεισμού, 

χωρίς να είναι σε θέση να αναχαιτίσουν την άναρχη ανατιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. 

Ως συνέπεια, οι αγορές δομημένων ομολόγων, τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες, οι 

αγορές ομολόγων χωρίς εγγύηση και οι αγορές ομολόγων υψηλού κινδύνου (δευτερογενή 

κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης) παραμένουν ερμητικά κλειστές έως το τέλος του πρώτου 

τριμήνου του 2009. Κατόπιν, με την επιτυχή έκβαση του κύκλου ανακοίνωσης των 

αποτελεσμάτων από τις τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προσδοκίες για άρση της 

αβεβαιότητας και εξομάλυνση των συνθηκών αναπτερώνονται. 

  Οι ελληνικές τράπεζες εντείνουν ξανά τις προσπάθειές τους για την προσέλκυση καταθέσεων 

ως τη μοναδική αξιόπιστη πηγή χρηματοδότησης των εργασιών τους. Τα περιθώρια νέων 

καταθέσεων κυμαίνονται για πρώτη φορά σε επίπεδα άνω του 1,50% κατά μέσο όρο. 

Συγχρόνως, επιταχύνουν και διευρύνουν τις τιτλοποιήσεις στοιχείων του ενεργητικού τους 

προκειμένου να τις προσκομίσουν ως ενέχυρα στην Ε.Κ.Τ. και παγώνουν οποιαδήποτε 

αναπτυξιακά και επενδυτικά πλάνα. Στον τομέα της χονδρικής χρηματοδότησης, σε μια 

επανάληψη του παρελθόντος, οι αγορές γίνονται αφιλόξενες για τις ελληνικές τράπεζες παρά τις 

εγγυήσεις του κράτους, εξαιτίας της χαμηλής πιστωτικής διαβάθμισης. Το σκηνικό των 

προηγούμενων ετών ανατρέπεται πλήρως, καθώς το κίνητρο υψηλότερων αποδόσεων που 

οδηγούσε επενδυτές στην Ελλάδα υπονομεύεται από τη δυσανάλογη αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου.  

  Εν τω μεταξύ η Ε.Κ.Τ., στην προσπάθεια αναβίωσης της διατραπεζικής αγοράς, εγκαινιάζει μια 

περίοδο γενναιόδωρης παροχής ρευστότητας έως ένα έτος, στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 

2009. Παραδόξως, η εντυπωσιακή απήχησή της, με συμμετοχή ύψους 442 δισεκατομμυρίων 

ευρώ), επιβεβαιώνει τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την προβληματική λειτουργία των 

χρηματαγορών και την προσδοκία ότι τα περιθώρια δε θα αποκλιμακωθούν σημαντικά 

περαιτέρω. Προκειμένου μάλιστα να διευκολυνθεί ο δανεισμός των τραπεζών, η Ε.Κ.Τ. προωθεί 

και άλλη μια καινοτομία μέσω της χαλάρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των ενεχύρων 

προκειμένου να επιτρέψει ένα πλήθος από ενέχυρα χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης να 

γίνονται αποδεκτά στις δεξαμενές της.  

  Παρά τα ανωτέρω μέτρα, οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να ελπίζουν ότι τα χειρότερα 

έχουν παρέλθει, ειδικά όταν η εξάρτησή τους από την Ε.Κ.Τ. δεν μπορεί να μειωθεί άμεσα. Δεν 

είναι εφικτό για τις ελληνικές τράπεζες να στραφούν στις αγορές, μιας και οι τελευταίες έχουν 

εξορθολογήσει τη διάθεσή τους για επενδύσεις υψηλού κινδύνου, με τους επενδυτές να έχουν 
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περιστείλει τα όριά τους προς την Ελλάδα. Συνεπώς, ούτε τα ομόλογα που φέρουν την εγγύηση 

του Ελληνικού Δημοσίου δεν μπορούν να διοχετευθούν στις αγορές.  

  Σε αυτό το σημείο ξεκινά μια ανάδρομη πορεία για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με την 

πλειονότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο δανεισμός των ευρωπαϊκών από την Ε.Κ.Τ. βαίνει 

μειούμενος από το τέλος του 2009, καθώς το επιτόκιο δανεισμού της Ε.Κ.Τ. δεν είναι πλέον τόσο 

ελκυστικό σε σχέση με τα επιτόκια αναφοράς στη διατραπεζική αγορά, ενώ συγχρόνως, 

παρατηρείται ελάφρυνση των υποχρεώσεών τους λόγω της απομόχλευσης του ισολογισμού 

τους. Αντιθέτως, ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών βαίνει αυξανόμενος κυρίως λόγω 

ανάγκης αναχρηματοδότησης παλαιότερων σειρών ομολόγων που ωριμάζουν, καθώς και 

επενδυτικών επιλογών που προκύπτουν από την αυξημένη συμμετοχή τους στις εκδόσεις του 

Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και μερικώς λόγω της αναχρηματοδότησης επιλεγμένων πελατών – 

εταιρειών. Το γεγονός μάλιστα ότι η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την Ε.Κ.Τ. στις αρχές 

του 2010, υπερβαίνει τα ανεκτά όρια εν συγκρίσει με το μέγεθός τους (μέσος όρος 8,4% του 

ενεργητικού τους – μέσος όρος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες 3,5%), στηλιτεύεται από αναλυτές, 

εποπτικές αρχές και οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, η ελληνική οικονομία 

εισέρχεται σε περιπέτειες με την αποκάλυψη ενός τεράστιου δημοσιονομικού προβλήματος που 

συμπαρασύρει τα πάντα στην απαξίωση.  

  Αυτή είναι η απαρχή μιας σειράς δυσμενών εξελίξεων για τις ελληνικές τράπεζες, 

υπαγορεύοντας καθολικό ανασχεδιασμό των προβλέψεων για την εξέλιξη της χονδρικής 

χρηματοδότησής τους, εν όψει του νέου έτους. Η οριστική διακοπή παροχής ρευστότητας στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα ως συνέπεια των κλυδωνισμών στην εμπιστοσύνη των επενδυτών, 

οδηγεί σε έντονο ανταγωνισμό για την προσέλκυση πελατειακών καταθέσεων. Τα περιθώριά 

τους εκτοξεύονται εκ νέου σε δυσθεώρητα ύψη, καταδεικνύοντας ότι το ασφάλιστρο που πρέπει 

να καταβάλλεται για την παραμονή των καταθέσεων στο σύστημα έχει οριστικά τιμολογηθεί 

υψηλότερα. Η πλειονότητα των προϊόντων του παθητικού των ελληνικών τραπεζών 

(λογαριασμοί όψεως και ταμιευτηρίου, προθεσμιακές, repos και διατραπεζικός δανεισμός) 

επηρεάζεται δυσμενώς, αποδεικνύοντας ότι οι δεξαμενές δανεισμού είναι συγκοινωνούντα 

δοχεία. Οι τράπεζες του εξωτερικού κλείνουν τις γραμμές χρηματοδότησης, αλλά και τα 

πιστωτικά όρια για το σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων με ελληνικές τράπεζες και 

απαιτούν παράλογες εξασφαλίσεις – ενέχυρα για τη διατήρηση της έκθεσής τους στην Ελλάδα. 

Ακόμα και τα όποια αποθέματα ρευστότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν είναι εφικτό να 

επαναπατριστούν, λόγω δεσμεύσεων προς τις τοπικές κυβερνήσεις και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο για μη απο – επένδυση από τις χώρες αυτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από το 

ντόμινο των εξελίξεων. 

  Όλα τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών ανατρέπονται και οι εξελίξεις τις οδηγούν σε πλήρη 

εξάρτηση από την Ε.Κ.Τ., για το σύνολο της χρηματοδότησης με όχημα τις εγγυήσεις του 

Ελληνικού Δημοσίου για το οποίο υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση από την Ε.Κ.Τ.. Η ρευστοποίηση 

στοιχείων ενεργητικού είναι εφικτή μόνο σε χαρτοφυλάκια δανείων με μεγάλη διαφοροποίηση 

και εφόσον δεν έχουν συσχέτιση με Ελλάδα. Παραδοσιακά αυτά καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο 
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στον ισολογισμό των ελληνικών τραπεζών (κάτω του 5%). Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε 

έλεγχο όταν τίθεται θέμα χρεοκοπίας ή αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους της χώρας, με 

αποτέλεσμα την οριστική φυγή διαφόρων ειδών καταθέσεων προς το εξωτερικό και την κάμψη 

των καταθέσεων στις θυγατρικές τράπεζες των ελληνικών ομίλων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Πρόκειται για αρνητικές εξελίξεις που δυναμιτίζουν τη χρηματοδότηση των τραπεζών 

περαιτέρω, σε βαθμό που θέτει σε αμφιβολία τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους.  

  Από το σημείο αυτό και έπειτα η πορεία των ελληνικών τραπεζών είναι πλήρως συνυφασμένη 

με την εξέλιξη των οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων που ταλανίζουν την Ελλάδα. 

Μοναδικό καταφύγιο των ελληνικών τραπεζών είναι πλέον η Ε.Κ.Τ., που επιβαρύνεται όλο και 

περισσότερο με τη χρηματοδότηση τραπεζών προερχόμενων από τις αδύναμες οικονομίες της 

Ευρώπης. Η υιοθέτηση μιας σειράς από μέτρα για τη σωτηρία των οικονομιών της Ευρώπης στα 

μέσα του 2010 επιβραδύνει το κύμα φυγής κεφαλαίων και ηρεμεί πρόσκαιρα τις αγορές. Ειδικά 

για την Ελλάδα, τα μέτρα θέτουν μεν τη χώρα σε έμμεση προστασία από τους πιστωτές, αλλά 

δημιουργούν ισχυρές αμφιβολίες για το αν η περίοδος χάριτος και τα δημοσιονομικά μέτρα 

μπορούν να ανατάξουν την ελληνική οικονομία και να προλειάνουν την επαναφορά της στις 

αγορές σύντομα. Η κλιμάκωση των ανωτέρω μέτρων μέσω της αποδοχής των ελληνικών 

κρατικών ομολόγων από την Ε.Κ.Τ. ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, εξασφαλίζει την 

επάρκεια των ενεχύρων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  

Εντούτοις, η αγορά αντιλαμβάνεται ότι το ρήγμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα βαθαίνει, οπότε οι 

τριγμοί στο τραπεζικό σύστημα εξαπλώνονται. Οι ελληνικές τράπεζες αυξάνουν εκ νέου την 

εξάρτησή τους από την Ε.Κ.Τ. και οι αρχικά δυσοίωνες προβλέψεις των αναλυτών για μια 

αδυναμία χρηματοδότησης εκτός Ε.Κ.Τ. για μεγάλο χρονικό διάστημα ανατρέπονται. Η τάση 

αυτή επικρατεί έως σήμερα και δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί άμεσα. Ενδεικτικό είναι ότι 

το σύνολο του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από την Ε.Κ.Τ. άγγιζε τα 95 δισεκατομμύρια 

ευρώ στις αρχές του 2011, έναντι 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2009. 

 

2.8 Αντιμετώπιση της Χρηματοπιστωτικής Κρίσης απ’ το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα  

Η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών εμφανίζει δυσκολίες, μιας και η μετεξέλιξη της 

παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης σε κρίση χρέους, έχει δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό τη 

δυνατότητά τους να στραφούν σε μέσα κάλυψης των χρηματοδοτικών τους αναγκών, 

οδηγώντας τη δυναμική του εξωτερικού τους δανεισμού στο χαμηλότερό της επίπεδο. Επιπλέον, 

η μείωση των καταθέσεων συνεχίζεται, αλλά με μειούμενο ρυθμό, λόγω της ανάγκης των 

πολιτών να χρησιμοποιούσουν τις αποταμιεύσεις τους, σε αντίθεση με τις εκροές στις αρχές του 

2010 και του 2011, που σχετίζονταν με τις ανησυχίες τους για την πορεία της οικονομίας. Παρά 

το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές και τομές στη 

λειτουργία, στον ισολογισμό, αλλά και στους στόχους τους, εντούτοις, η αδυναμία εξασφάλισης 

πόρων, τις φέρνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Επίσης, η δημοσιονομική κρίση, η οποία βρίσκεται 

ακόμη σε εξέλιξη, αποτελεί την πλέον βασική αιτία για το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες 
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βιώνουν τη μείωση της χρηματοδοτικής της βάσης από πηγές, όπως είναι οι πελατειακές 

καταθέσεις και κλιμακώνουν έτσι την εξάρτησή τους από την Ε.Κ.Τ. και από τα προγράμματα 

στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου12. 

  Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες είδαν την κερδοφορία τους να εξαφανίζεται, μιας και έχουν να 

αντιμετωπίσουν ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα επισφαλειών, ενώ πληρώνουν και υψηλά 

επιτόκια στις καταθέσεις που δεν μπορούν να μετακυλίσουν στις χορηγήσεις λόγω της ύφεσης. 

Οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις στα κέρδη προ φόρων. Οι μειώσεις 

αυτές ήρθαν ως αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, όπως είναι: 

 η πολιτική σχηματισμού αυξημένων προβλέψεων 

 η μείωση των λειτουργικών εσόδων 

 η καταγραφή ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις 

Οι κυριότερες συνέπειες της ύφεσης για τι ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι, η αύξηση των 

εξυπηρετούμενων δανείων, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών, αλλά και η 

μείωση της ζήτησης για χρηματοοικονομικά προϊόντα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το σύνολο των 

τραπεζικών ιδρυμάτων όρισαν ως προτεραιότητές τους, τη διασφάλιση της ποιότητας και της 

κεφαλαιακής επάρκειας, διαμέσου αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων, έκδοσης ομολογιακών 

δανείων, κλπ., τη διατήρηση της ποιότητας του δανεικού χαρτοφυλακίου, μέσω αυστηρότερων 

πιστωτικών ελέγχων, αλλά και τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας τους, με περιορισμό των 

εξόδων και των αμοιβών του προσωπικού. 

  Κατά συνέπεια, οι ελληνικές τράπεζες δέχθηκαν τις συνέπειες της κρίσης. Ενώ το τραπεζικό 

σύστημα μπόρεσε να ξεπεράσει, σε σχέση με άλλες χώρες, σχεδόν ανώδυνα, την παγκόσμια 

χρηματοοικονομική κρίση, στη συνέχεια δοκιμάζεται λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και των 

συνεχών υποβαθμίσεων που υφίσταται από τους οίκους αξιολόγησης το ελληνικό κράτος. 

Εντούτοις, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, οι τράπεζες έδειξαν μεγάλα σημάδια 

αντοχών και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφεραν να τα αντιμετωπίσουν. Αυτή η 

ανθεκτικότητα που επέδειξε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον Μιχαλόπουλο το 

2011, έχει τις βάσεις της σε μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι είναι: 

 δεν υπήρχε μεγάλη έκθεση των ελληνικών τραπεζών στους κινδύνους οι οποίοι και 

αποτέλεσαν τις αιτίες για τη δημιουργία της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

 οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση 

 προχώρησαν σε μια έγκαιρη αύξηση των προβλέψεών τους, σε σχέση με τις επισφαλείς 

απαιτήσεις που υπήρχαν 

 ακολούθησαν μια πολιτική συνεχούς διαχείρισης των κινδύνων, στους οποίους εκτέθηκαν 

                                                           
12 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (2013), «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2012», Ιούνιος, Αθήνα 
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 η Τράπεζα της Ελλάδος άσκησε μια πολύ συνετή και προληπτική εποπτεία, που βοήθησε 

αρκετά στη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος. 

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία κατ’ επέκταση, 

καθιστά αναγκαία τη χάραξη μιας αποτελεσματικής με δυναμικό χαρακτήρα πολιτικής, 

προκειμένου να αντιμετωπισθεί η χρηματοπιστωτική κρίση. Το πρώτο βήμα το οποίο θα πρέπει 

να γίνει είναι να κατανοηθεί ο βαθμός στον οποίο η κρίση οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες ή 

σε εγγενείς δυνάμεις, οι οποίες και οδήγησαν στην κρίση των δανείων στις Η.Π.Α. Τα ελληνικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν μικρή έκθεση σε τέτοια προϊόντα μειωμένης εξασφάλισης, 

ενώ λίγοι ήταν εκείνοι οι επενδυτές οι οποίοι και τοποθέτησαν τα κεφάλαιά τους σε τέτοιες 

επενδύσεις μειωμένης ασφάλειας. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ελληνικές τράπεζες είχαν 

στρέψει το επενδυτικό τους ενδιαφέρον κυρίως στην επέκτασή τους σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

όπως είναι η Τουρκία, ενώ επίσης ακολούθησαν και μια παραδοσιακή τραπεζική πολιτική, μέσω 

της ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων στα Βαλκάνια. Ωστόσο, το κομβικό σημείο, εκτός των 

κινήσεων των ίδιων των τραπεζών, για την επανένταξή τους στις αγορές, ήταν η εξυγίανση και η 

αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης και η 

διευθέτηση των ευρωπαϊκών ανισορροπιών που επικρατούν στη διεθνή επενδυτική αγορά. 

 

2.9 Τράπεζες και Προσπάθειες Ομαλής Εξόδου από την Κρίση  

Ως συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης, οι φορείς καλούνται να βρουν λύσεις, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Οι λύσεις αυτές θα αποτελέσουν την απαρχή για την αντιστροφή του 

δυσμενούς κλίματος και θα βοηθήσουν την παγκόσμια οικονομία να εισέλθει ξανά σε 

αναπτυξιακή τροχιά. Οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί έως σήμερα σε διεθνές επίπεδο 

περιλαμβάνουν χορηγήσεις δισεκατομμυρίων για τη διάσωση, την εγγύηση και την ασφάλεια 

του τραπεζικού συστήματος, προγράμματα εξαγοράς υποτιμημένων στοιχείων από τους 

ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αγορά εταιρικών ομολόγων από τις κυβερνήσεις των 

κρατών. Διαμέσου των κινήσεων αυτών γίνεται μια προσπάθεια να επανέλθει η εμπιστοσύνη και 

η ομαλή ροή κεφαλαίων στην αγορά13.  

  Αναφορικά με την Ελλάδα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι προσπάθειες που γίνονται 

παγκοσμίως για το σχεδιασμό της εγχώριας στρατηγικής. Εξάλλου, η Ελλάδα οφείλει να 

συντονίσει τις ενέργειες της με αυτές των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

οποίας αποτελεί μέλος. Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πέρασε από πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress 

tests), με στόχο να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε σχέση με την υπάρχουσα ικανότητα των 

τραπεζών να ανταπεξέλθουν μόνες τους σε ακραίες οικονομικές συνθήκες και να ενισχυθεί η 

αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος.  

                                                           
13 Askenazy P. – Cohen D., (2010), «Οικονομική κρίση: Αίτια και προοπτικές», Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα   
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  Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν εκτεθειμένες σε παράγωγα προϊόντα 

υψηλού ρίσκου, επηρεάζονται από την κρίση λόγω της αύξησης του κόστους χρηματοδότησής 

τους. Η βασική πηγή δανεισμού των ελληνικών τραπεζών ήταν και συνεχίζει να είναι οι 

καταθέσεις του αποταμιευτικού κοινού. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το κόστος δανεισμού των 

τραπεζών έχει αυξηθεί και αυτό έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στο επιτόκιο δανεισμού τόσο των 

νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι επιπτώσεις της 

διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν σαφώς περιορισμένες σε σχέση με εκείνες που 

επήλθαν στα χρηματοπιστωτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους, όπως οι τράπεζες του 

εξωτερικού που αντιμετώπισαν προβλήματα φερεγγυότητας, «τοξικά ομόλογα» των οποίων οι 

τιμές μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό για λόγους που προαναφέρθηκαν. Επομένως, οι 

ελληνικές τράπεζες δεν ήταν υποχρεωμένες να καταγράψουν ζημίες από τέτοια ομόλογα. 

  Επιπλέον οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, και επομένως ήταν 

και είναι θωρακισμένες απέναντι στους κινδύνους που ανέκυψαν, με αποτέλεσμα να είναι 

ασφαλείς και οι καταθέτες τους. Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδύνευσε από 

αυτή την κρίση, μιας και δεν υπήρχαν τα κανάλια για τη μετάδοση και στην Ελλάδα των 

προβλημάτων που ανέκυψαν στις χώρες που επλήγησαν κατά κύριο λόγο από την κρίση. Το 

μοναδικό κανάλι που αφορούσε και την Ελλάδα ήταν η αύξηση των επιτοκίων που σημειώθηκε 

στη διατραπεζική αγορά.  

  Πριν η κρίση φτάσει στο σημερινό σημείο και δημιουργήσει το τεράστιο αυτό δημοσιονομικό 

έλλειμμα που υπάρχει, οι τράπεζες είχαν προχωρήσει σε κάποια μέτρα για να αντιμετωπιστεί 

όσο πιο αναίμακτα ήταν δυνατόν. Όπως και σε άλλες χώρες, έτσι και η Ελλάδα ενίσχυσε τη 

ρευστότητά της. Τα μέτρα που ελήφθησαν μέσω του νόμου 3723/2008 αφορούσαν το 

πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, ύψους είκοσι οκτώ (28) 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα, οι όροι του οποίου εγκρίθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίθετα από τα προγράμματα άλλων χωρών, δεν ήταν πρόγραμμα 

διάσωσης τραπεζών, αλλά στο πρόγραμμα ενίσχυσης της οικονομίας μέσω των τραπεζών. Το 

πρόγραμμα, το οποίο είχε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και προσδιορισμένη, από το νόμο, 

ημερομηνία λήξης, δεν αφορούσε την παροχή μετρητών από το κράτος προς τις τράπεζες, αλλά 

συνδυασμό ομολόγων και εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Επιπλέον, οι εγγυήσεις και οι 

διευκολύνσεις που προβλέπονταν από το πρόγραμμα είχαν κόστος για τις τράπεζες, το οποίο 

διαμορφώθηκε με όρους αγοράς. Αναφορικά με τις εγγυήσεις των καταθέσεων, τα μέτρα που 

ελήφθησαν αφορούν κυρίως την ενίσχυση του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων και 

αποτελούν σε μεγάλο βαθμό ενσωμάτωση κοινοτικών διατάξεων. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις 

που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εγγύηση καταθέσεων στην Ελλάδα είναι οι 

ακόλουθες:  

 αύξηση του ορίου της αποζημίωσης των καταθέσεων από 20.000€ σε 100.000€  

 ετήσια διαβάθμιση των πιστωτικών ιδρυμάτων με ποιοτικά κριτήρια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 4 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

3.1 Η Τράπεζα της Ελλάδος 

Η Τράπεζα της Ελλάδος14 είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 βάσει ενός 
Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 1928. Έχει 
συσταθεί με τη μορφή ανωνύμου εταιρίας. Ως έδρα της ορίζεται από το Καταστατικό της η 
Αθήνα, ενώ διατηρεί 17 Υποκαταστήματα,  32 Πρακτορεία και 5 Θυρίδες σε όλη την Ελλάδα. 
  
  Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του 
Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και τις Εθνικές 
Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν στη ζώνη του 
ευρώ. Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει με τη δράση της στην επίτευξη των στόχων και 
την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος, το οποίο χαράσσει και εφαρμόζει τη 
νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ. 
  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ως πρωταρχικός σκοπός ορίζεται από το Καταστατικό της η 
διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών. Στο βαθμό που δεν επηρεάζεται 
η επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, η Τράπεζα στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της 
κυβέρνησης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, έχει κατοχυρωθεί η θεσμική, προσωπική 
και λειτουργική ανεξαρτησία της, αλλά και η άσκηση δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους της 
Βουλής. 
 

Oι αρμοδιότητες της Τράπεζας, διακρίνονται σε αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο του 

Ευρωσυστήματος και σε άλλες αρμοδιότητες, και συνοπτικά είναι οι εξής: 

 

1. Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος 

 Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ και την 

εφαρμόζει στην Ελλάδα. 

 Διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθεσίμων 

της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ. 

 Ασκεί την επίβλεψη των συστημάτων και των μέσων πληρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση 

της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους. Στο πλαίσιο της 

αρμοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ άλλων, το σύστημα 

                                                           
14 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/default.aspx 
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πληρωμών ΔΙΑΣ και το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών. Από τις 19 Μαΐου 2008, 

συμμετέχει στο Target2, το νέο διευρωπαϊκό σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και 

διακανονισμού σε συνεχή χρόνο. 

 Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 

αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων. 

 Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δηλαδή, τις 

τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).   

 Εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα, μετά από 

έγκριση της ΕΚΤ, και είναι αρμόδια για την κυκλοφορία και διαχείριση των 

τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Ελλάδα. 

 Φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από το Ίδρυμα 

Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε από διασυνοριακές 

χρηματαποστολές, καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση, διακίνηση και την 

επανακυκλοφορία ή την καταστροφή τους και μεριμνά για τον ομαλό εφοδιασμό της 

οικονομίας. 

 

2. Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος 

 Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας. 

 Εποπτεύει και ελέγχει τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τους 

διαμεσολαβητές στις ασφαλίσεις. 

 Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήματος Παρακολούθησης 

Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι). 

 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ). 

 Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στα οποία 

περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος και 

του Ελληνικού Δημοσίου. 

 Εξυπηρετεί το Ελληνικό Δημόσιο ως ταμίας και εντολοδόχος του. 

 Καταρτίζει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική οικονομία και 

διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες. 

 Δημοσιεύει εκθέσεις και διεξάγει ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της παρακολούθησης και 

ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και της νομισματικής πολιτικής.  
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3.2 Εθνική Τράπεζα 

Η Εθνική Τράπεζα15 ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού 

κράτους, με καθοριστική συνεισφορά στην οικονομική ζωή του τόπου σε αυτά τα 175 

χρόνια ιστορίας της. Σήμερα η Εθνική ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους 

Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Η Εθνική προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. 

Δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας, καθώς ελέγχει το ¼ 

της λιανικής τραπεζικής και διαθέτει 25% μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις. 

Τo μερίδιo καταθέσεων αντανακλά την εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού κοινού που αποτελεί 

και την κινητήρια δύναμή της. 

Με 542 Μονάδες και 1.441 ΑΤΜ, διαθέτει το ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, καλύπτοντας 

ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα 

πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Σήμερα το Δίκτυο 

της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 336 μονάδες, ενώ ο Όμιλος συνολικά απασχολεί 

15.515 εργαζόμενους (στοιχεία 31.03.2017). 

 

Σημαντικά ιστορικά στοιχεία 

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. Από τον Οκτώβριο 1999, 

η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στα τέλη του 

                                                           
15 https://www.nbg.gr/el/the-group/the-bank/history 
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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. 

Σημαντικές διακρίσεις της τελευταίας 3ετίας 

Δύο βραβεία απέσπασε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων “Exports 

ecosystem awards 2013” στο ετήσιο συνέδριο Exports Money Conference 2013. Το συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε από την Ethos Media   Α.Ε. σε συνεργασία με την Ένωση Διπλωματικών 

Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  (ΕΝΔΥΟΕΥ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ανάδειξη στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για την 

ανάπτυξη των Εξαγωγών. Κέρδισε το Βραβείο «ΑΡΓΩ - Κορυφαία Εταιρεία υποβοήθησης 

Εξαγωγών» για το διαχρονικά πρωταγωνιστικό της ρόλο στη στήριξη της εξωστρέφειας των 

ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από ένα πελατοκεντρικό μοντέλο που αναδεικνύει την 

επικέντρωσή της στον πελάτη και στις ανάγκες του. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμβολή της Τράπεζας στη διείσδυσή των επιχειρήσεων σε αγορές 

ενδιαφέροντος, εξασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική ροή της εφοδιαστικής και 

χρηματοοικονομικής αλυσίδας. Επιπλέον, διακρίθηκε με το 3o Βραβείο «Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών υποστήριξης Εξαγωγών 2013» για τις καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες 

τραπεζικής Εξαγωγών. Η εμπειρία σε λύσεις Trade Finance, η ενεργή συμμετοχή των στελεχών 

της Τράπεζας στις διαπραγματεύσεις των αντισυμβαλλομένων, τα εξειδικευμένα γραφεία για τις 

αγορές της Κίνας και της Ρωσίας και η συμμετοχή σε φορείς και οργανισμούς που 

διαμορφώνουν τις εξελίξεις, διασφαλίζουν πλήρως την εξυπηρέτηση των μεταλλασσόμενων 

αναγκών της ελληνικής επιχείρησης. 

Βράβευση της Εθνικής Τράπεζας για το «Φάσμα Δράσεων Εσωτερικής Επικοινωνίας» το οποίο 

έχει αναπτύξει, στο πλαίσιο του Θεσμού «Corporate Affairs Εxcellence Awards 2015». Η Εθνική 

Τράπεζα έλαβε μια ακόμη σημαντική βράβευση για την υποψηφιότητά της «Φάσμα Δράσεων 

Εσωτερικής Επικοινωνίας στην Εθνική Τράπεζα» στην κατηγορία «Εσωτερική Επικοινωνία» 

(Internal Communications) στο πλαίσιο του Θεσμού «Corporate Affairs Εxcellence Awards 2015». 

Η βράβευση αυτή αφορά στις διαδικασίες και υποδομές που έχουν αναπτύξει τόσο η Τράπεζα 

όσο και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Α.Ο.Π. ΕΤΕ) και αποσκοπούν στην 

άμεση, αμφίδρομη, διάφανη, έγκυρη, ισότιμη και συνεχή ενημέρωση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας καθώς και του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί. 

Χρυσό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής στην Εθνική Τράπεζα και Βραβείο για το Γραφείο 

Συνηγόρου του Πελάτη της ΕΤΕ. Η Εθνική Τράπεζα, κατόπιν γενικής επισκόπησης διαφόρων 

τομέων εργασιών της, πιστοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής “ΕΒΕΝ 

GR” σύμφωνα με το μοντέλο SEE G για το 2014 και της απονεμήθηκε το Χρυσό Βραβείο 

Επιχειρηματικής Ηθικής. Τονίζεται, ότι η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα 
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που πιστοποιείται και παράλληλα βραβεύεται με αυτήν την κορυφαία διάκριση για την 

επιχειρηματική ηθική. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το μοντέλο SEE G αξιολογεί τις επιχειρήσεις 

με βάση τους ακόλουθους άξονες δράσης: Social, Ethics, Environment και Governance 

εξετάζοντας τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα που οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

στους τομείς αυτούς, ώστε να ευθυγραμμιστούν και να συμβάλλουν ενεργά στην αειφόρο 

ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα. 

“Platinum” Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής στην Εθνική Τράπεζα και Βραβείο για το Γραφείο 

Συνηγόρου του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής 

Ηθικής 

Η Εθνική Τράπεζα, κατόπιν γενικής επισκόπησης τομέων εργασιών της, πιστοποιήθηκε από το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής “ΕΒΕΝ GR” σύμφωνα με το μοντέλο SEE G για το 

2015 και της απονεμήθηκε το Ανώτατο (Platinum) Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής. Τονίζεται, 

ότι η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πιστοποιείται για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά και παράλληλα βραβεύεται με αυτήν την κορυφαία διάκριση για την 

επιχειρηματική ηθική. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το Μοντέλο SEE G αξιολογεί τις επιχειρήσεις 

με βάση τους ακόλουθους άξονες δράσης: Social, Ethics, Environment και 

Governance εξετάζοντας τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα που οι επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν στους τομείς αυτούς, ώστε να ευθυγραμμιστούν και να συμβάλλουν ενεργά στην 

αειφόρο ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο αυτής της 

βράβευσης αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα καινοτόμος δράση εταιρικής υπευθυνότητας της 

Τράπεζας και παρουσιάστηκε στο κοινό το πολυετές χορηγικό Πρόγραμμα Ανέγερσης της Νέας 

Πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”. Στο πλαίσιο της ανωτέρω 

διαδικασίας, αξιολογήθηκε αυτόνομα το Γραφείο του Συνηγόρου του Πελάτη της Εθνικής 

Τράπεζας -για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά- και κρίθηκε ότι πληροί όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές (πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα), ώστε να πιστοποιηθεί από το “EBEN GR” 

στο επίπεδο Basic Model for Small and Medium Companies για το 2015 και να αποσπάσει 

βράβευση στον τομέα της επιχειρηματικής ηθικής. 

Κορυφαίο Βραβείο Ethos Sustainability Award 2015 

Μια ακόμη επιβράβευση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα για την ένταξη 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική της στρατηγική με ενσωμάτωση 

δράσεων προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της αγοράς 

μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «ΕΥΘΥΝΗ» το οποίο υλοποιεί, αποτελεί 

το Gold Bραβείο στην κατηγορία «Κορυφαίο Βραβείο Ethos Sustainability Award 2015» το 

οποίο της απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Θεσμού «9th Ethos Sustainability Forum and Awards 

2015». Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, η Εθνική Τράπεζα έλαβε το Bronze Βραβείο στην 

κατηγορία «Καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015» για το Πρόγραμμα «Όλοι Μαζί για 

το Παιδί», το οποίο με μεγάλη επιτυχία υλοποιεί για τρίτη συνεχή χρονιά, τρεις φορές το χρόνο 

με τη σύμπραξη του ΣΚΑΪ. 
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3.3 Alpha Bank 

Ο Όμιλος Alpha Bank16 είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού 

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

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων 

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

προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως 

ακίνητης περιουσίας. 

  Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 

από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο 

αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, 

με ευρύτατο Δίκτυο άνω των 1.000 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους 

υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. 

Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου, είναι: 

 Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ 2.563 εκατ., την 24.11.2015, με 

σημαντική υπερκάλυψη της αιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 

οι ιδιώτες μέτοχοι να αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της μετοχικής βάσεως της 

Alpha Bank. 

 Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank, την 30.9.2014. 

 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.  

 Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης ύψους Ευρώ 

1,2 δισ., την 31.3.2014. 

 Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης, την 

28.6.2013. 

Με συνέπεια και αξιοπιστία, ο Όμιλος Alpha Bank υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρηματίες 

Πελάτες, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. 

 

 

                                                           
16 https://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=2578 
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Σημαντικές διακρίσεις της τελευταίας 3ετίας 

Η Alpha Bank αναδείχθηκε “Τράπεζα της Χρονιάς” στην Ελλάδα για το 2014, από το περιοδικό 

“The Banker”, την κορυφαία τραπεζική και οικονομική έκδοση σε παγκόσμιο επίπεδο και μέλος 

του Ομίλου Financial Times, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. 

Σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή του “The Banker”, το Βραβείο απενεμήθη στην Alpha Bank 

λόγω της εντυπωσιακής ανακάμψεως στη λειτουργική απόδοση της Τραπέζης και της ισχυρής 

κεφαλαιακής θέσεως που κατέχει, ανάμεσα στις Ελληνικές τράπεζες. 

Την 2 Δεκεμβρίου 2015, η Alpha Bank έλαβε τις ακόλουθες τέσσερις σημαντικές διακρίσεις για 

τις πλήρως ανανεωμένες υπηρεσίες Alpha e-Banking για Ιδιώτες, κατά την απονομή των 

“Lighthouse e-volution awards 2016”: 

Gold βραβείο στην κατηγορία Usability για το Alpha e-Banking για Ιδιώτες 

Gold βραβείο στην κατηγορία Alpha Mobile Banking για το Alpha Mobile Banking app για Ιδιώτες 

Gold βραβείο στην κατηγορία Καινοτόμες Υπηρεσίες για το Alpha Web Banking για Ιδιώτες 

Silver βραβείο στην κατηγορία Design-Aesthetics για το Alpha e-Banking για Ιδιώτες. 

Η Alpha Bank αναδείχθηκε  “Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα” για το 2016, στο πλαίσιο των 

βραβείων "Awards for Excellence 2016” του περιοδικoύ “Euromoney”, την έγκριτη διεθνή 

οικονομική έκδοση, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο.  

Το βραβείο απονέμεται σε τράπεζες που ξεχωρίζουν για το δυναμικό τους προφίλ στις 

παγκόσμιες και τοπικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται και ξεχωρίζουν από τους 

ανταγωνιστές τους, ενώ επιλέγονται ύστερα από ενδελεχή ανάλυση των ποσοτικών και 

ποιοτικών τους μεγεθών. Σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή, το βραβείο απενεμήθη στην Alpha 

Bank, καθώς η Τράπεζα επανήλθε ήδη σε τροχιά κερδοφορίας και λόγω της ισχυρής 

κεφαλαιακής της βάσεως, έπειτα από την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού της Κεφαλαίου τον 

Νοέμβριο 2015, αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές.   

 

3.4 Eurobank 

Ο όμιλος Eurobank17 είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 

επτά χώρες, σύνολο ενεργητικού €65,7 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 15.929 εργαζόμενους. 

Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία ανάπτυξης πρωτοστατεί 

τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος. 

  Με συνολικό δίκτυο 898 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όμιλος 

παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες 

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

                                                           
17 https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1293&mid=1022&lang=gr 
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τραπεζικού συστήματος. Ο Όμιλος διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη 

Σερβία και διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το 

Λονδίνο. Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, 

διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. 

  Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής 

υπευθυνότητας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Στο 

πλαίσιο αυτό υλοποιεί ενέργειες και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, της 

Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε 

συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται 

έντονα σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.   

 

Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί είναι οι εξής: 

1997 

Συγχώνευση Eurobank – Interbank και εξαγορά του δικτύου 

καταστημάτων της Credit Lyonnais Greece S.A. Επίσης μετονομασία της 

Ευρωεπενδυτικής σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. 

1998 

Εξαγορά ποσοστού συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών. Η 

Deutsche Bank αποκτά συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank. 

Η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην 

Τράπεζα Εργασίας 

2005 

Απόκτηση ελέγχου της HC Istanbul χρηματιστηριακής στην Τουρκία 

Ολοκλήρωση εξαγοράς της Capital Securities S.A στη Ρουμανία  και 

Συγχώνευση με απορρόφηση της «Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕΕΧ». 

Απόκτηση ποσοστού 62,3% της Nacionalna štedionica Banka Σερβίας. 

2006 

Οργανική ανάπτυξη στην τραπεζική αγορά της Πολωνίας μέσω της 

Polbank EFG 

Ολοκλήρωση εξαγοράς 100% της Nacionalna štedionica Banka Σερβίας και 

συγχώνευση με την EFG Eurobank AD Beograd Σερβίας. Μετονομασία σε 

Eurobank EFG štedionica a.d. Beograd και Eξαγορά της DZI Bank 

Βουλγαρίας με απόκτηση ποσοστού άνω του 90%. 
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2007 

Οργανική ανάπτυξη στην Κύπρο. 

Εξαγορά του 70% της Tekfenbank Τουρκίας και μετονομασία σε Eurobank 

Tekfen. Ολοκλήρωση εξαγοράς της Universal  Bank Ουκρανίας και 

Ολοκλήρωση συγχώνευσης Postbank & DZI στη Βουλγαρία. 

2008-

2010 

Ο όμιλος Eurobank EFG αναδεικνύεται ως συστημική δύναμη στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 

2013 

Ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το ΤΧΣ. O όμιλος Eurobank 

διευρύνεται με την εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

Ελλάδος και της Νέας Proton Bank. Η λειτουργική ενοποίηση της Νέας 

Proton Bank ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο. 

2014 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 

€2.864 εκατ. τον Μάιο, το 64,6% των κοινών μετοχών κατέχεται από 

θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. 

H λειτουργική ενοποίηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος 

ολοκληρώνεται τον Μάιο, με την ενοποίηση και των συστημάτων της 

πρώην T Bank. Με σεβασμό στους πελάτες και την ιστορία του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η Τράπεζα διατηρεί το δίκτυο καταστημάτων 

διακριτό, με σήμανση «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».  

2015 

Εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από 

την Eurobank Bulgaria AD (“Postbank”). Μετά την ολοκλήρωση της 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €2.038.920.000 το Νοέμβριο με τη 

συμμετοχή αποκλειστικά ιδιωτικών κεφαλαίων, το 97,62% ανήκει σε 

θεσμικούς και ιδιώτες μετόχους 

2016 

Την 4 Αυγούστου 2016, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του 80% της 

Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, ο Όμιλος 

κατέχει ποσοστό συμμετοχής 20% στην εταιρεία. Συνεπώς, εφεξής, ο 

Όμιλος Eurolife (Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία 

Συμμετοχών και οι θυγατρικές της Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής, 

Εurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, ERB Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλίσεων, Διεθνής Κτηματική Ανώνυμη 

Εταιρεία, Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. και Eurolife ERB Asigurari De 
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Viata S.A.) θεωρείται ως συγγενής εταιρεία του Ομίλου. 

 

Την 27 Δεκεμβρίου 2016 η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. κι ο Όμιλος TAS 

Group ανακοίνωσαν ότι η απόκτηση της Universal Bank, ουκρανικής 

θυγατρικής της Eurobank, από τον Όμιλο TAS Group ολοκληρώθηκε στις 

23 Δεκεμβρίου 2016, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων κανονιστικών 

εγκρίσεων και αδειών. 

 

 

 

Σημαντικές διακρίσεις της τελευταίας 2ετίας 2015 – 2016 

Τραπεζικές Εργασίες 

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα  για το 2016 

Περιοδικό Global 

Finance - World's Best 

Developed Markets 

Banks Awards 

Καλύτερη Τράπεζα στη Λιανική τραπεζική για το 2016 & 

το 2015 στην Ελλάδα 

Περιοδικό World 

Finance 

Private Banking 

Καλύτερη Private Bank για το 2016 στην Ελλάδα 
Περιοδικά The Banker & 
PWM του Ομίλου Financial 
Times 

Καλύτερη Private Bank για το 2016 & το 2015 στην Ελλάδα Περιοδικό World Finance 

Καλύτερη Private Bank για το 2015 στην Ελλάδα Περιοδικό Global Finance 
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Καλύτερη Private Bank για το 2015 στην Κύπρο                   Περιοδικό Euromoney 

Συναλλακτική Τραπεζική 

Καλύτερη Τράπεζα στον τομέα παροχής υπηρεσιών Cash 
Management για το 2015 στην Ελλάδα 

Περιοδικό Euromoney 

Καλύτερη τράπεζα στον τομέα παροχής υπηρεσιών Treasury 
& Cash Management για το 2016 & το 2015 στην Ελλάδα 

Περιοδικό Global Finance 

The Innovators 2015 - Transaction Services για το 
exportgate.gr στην Ελλάδα 

 

Χρηματιστηριακές Εργασίες - Eurobank Equities 

Κορυφαία Χρηματιστηριακή Εταιρεία για το 2016 & το 2015 
στην Ελλάδα 

Έρευνα Extel 
Καλύτερη Διεύθυνση Ανάλυσης που καλύπτει την ελληνική 
αγορά για το 2016 & το 2015 

Καλύτερος Αναλυτής σε ατομικό επίπεδο για την ελληνική 
αγορά για το 2016 & το 2015 

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων  

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ 

Aνώτατη Διάκριση "Citywire Platinum" στις κατηγορίες 
Εquities Eurozone και Bonds-Eurozone για το 2015 

Citywire Global 
Διάκριση "Citywire A" για τρεις διαχειριστές ομολογιακών 
αμοιβαίων κεφαλαίων και διάκριση “Citywire +” για έναν 
διαχειριστή Fund of Funds 

Δύο κορυφαίοι Eurozone bond managers για την απόδοση 
+179,64% που πέτυχε το (LF) Greek Government Bond Fund για 
το διάστημα 10/2012-10/2015 
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Διάκριση 5 αστέρων για το αμοιβαίο κεφάλαιο Interamerican 
Διαχείρισης Διαθεσίμων και 4 αστέρων για τα αμοιβαία κεφάλαια 
Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού, Eurobank 
Balanced Blend Fund of Funds Μικτό και Bancpost (LF) Balanced - 
Active Fund (RON) 

Morningstar® 

 

 

 

 

 

3.5 Τράπεζα Πειραιώς 

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 8 χώρες και περίπου 17,6 χιλ. εργαζόμενους, ο Όμιλος της 

Τράπεζας Πειραιώς18 παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών 

σε περίπου 5,7 εκατ. πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €76,6 

δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις τα €47,4 δισ. και οι καταθέσεις τα €41,0 δισ., στις 31 

Μαρτίου 2017. 

 

  Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα, 

ενώ το διάστημα 1975-1991 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο. Από τον Δεκέμβριο του 1991 που 

ιδιωτικοποιήθηκε έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, 

ενώ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια και 

29% στις καταθέσεις. 

  Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του 1990 και 2000, 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 

τηςΤράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais 

Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου τηςΤράπεζας 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 ΕΤΒΑbank, ενώ η απορρόφησή της ολοκληρώθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2003. 

  O Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, υλοποιώντας τη στρατηγική επέκτασής του στις αγορές της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, εξαγόρασε αρχικά την Pater Credit 

Bank στη Ρουμανία, η οποία μετονομάσθηκε σε Piraeus Bank Romania. To 2005 προχώρησε στην 

                                                           
18 http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/awards/2016 
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εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (μετονομάσθηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), 

ενισχύοντας την εκεί 12χρονη παρουσία του Ομίλου, ενώ τον Μάρτιο του 2006 ολοκληρώθηκε η 

συγχώνευση των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία με την Eurobank. Επίσης, 

το 2005, εισήλθε στη σερβική αγορά με την εξαγορά της Atlas Bank (μετονομάσθηκε σε Piraeus 

Bank Beograd). Τέλος, εντός του 2007, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διεύρυνε τη διεθνή 

παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά της International Commerce 

Bank (μετονομάσθηκε σε Piraeus Bank ICB) και στην Κύπρο με την ίδρυση της Τράπεζας 

Πειραιώς Κύπρου και τη συμφωνία εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank Κύπρου. 

  Το 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) και τη Γενική Τράπεζα. Τον Μάρτιο 

του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Τον Ιούνιο του 2013, 

η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τη Millennium Bank Ελλάδας. Τον Απρίλιο 2015 η Τράπεζα 

Πειραιώς απέκτησε το «υγιές» μέρος της Πανελλήνιας Τράπεζας. Οι συναλλαγές αυτές 

συνιστούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος, διαδικασία στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμμετάσχει από την 

πρώτη στιγμή ως βασικός πυλώνας. 

  H Τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει πλήρως στα συστήματά της όλες τις παραπάνω εξαγορές της 

περιόδου 2012-2015, παρέχοντας στους πελάτες ολοκληρωμένη τραπεζική εξυπηρέτηση. Στις 

αρχές Δεκέμβριου 2015, ανακοίνωσε την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της 

κεφαλαίου κατά ποσό €2,6 δισ. Επιπλέον, εξέδωσε Υπό Αίρεση Μετατρέψιμες Ομολογίες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για το ΤΧΣ και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 ΠΥΣ για ποσό 

ύψους €2,0 δισ. 

  Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.03.2017 διαμορφώθηκαν σε €9,8 δισ. Ο δείκτης 

κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 

τέλος της ίδιας περιόδου στο 16,8%. Ο δείκτης Common Equity Tier-1, με βάση την πλήρη 

εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο 16,3%. Ως αποτέλεσμα, οι 

παρόντες δείκτες επάρκειας κεφαλαίων καθιστούν την Τράπεζα Πειραιώς μία από τις 

ισχυρότερες κεφαλαιακά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

  H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών 

και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα (universal bank). 

Διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό 

τομέα μετά την εξαγορά της ATEbank, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην Πράσινη 

Τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, 

καθώς και στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών 

προσφέρεται τόσο μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των 649 καταστημάτων και 1,917 ΑΤΜ του 

Ομίλου στην Ελλάδα όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της winbank. Η παρουσία 

του Ομίλου της Τράπεζας στο εξωτερικό εστιάζεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική 

Μεσόγειο, διαθέτοντας ένα δίκτυο 262 καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος 
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δραστηριοποιείται στη Ρουμανία με 101 καταστήματα της Piraeus Bank Romania, στη Βουλγαρία 

με 76 καταστήματα της Piraeus Bank Bulgaria, στην Αλβανία με 39 καταστήματα της Tirana Bank, 

στη Σερβία με 26 καταστήματα της Piraeus Bank Beograd, στην Ουκρανία με 18 καταστήματα της 

Piraeus Bank ICB και από ένα κατάστημα σε Λονδίνο και Φρανκφούρτη.  

Σημαντικά ιστορικά στοιχεία 

 1918: Οι μετοχές της ΤΠ εισάχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 1963: Εντάχτηκε στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας. 

 1975: Περιήλθε στην ιδιοκτησία του κράτους. 

 1991: Το κράτος ιδιωτικοποίησε την ΤΠ και η τράπεζα άλλαξε το όνομά της σε Τράπεζα 

Πειραιώς (ΤΠ). 

 1996: Ίδρυση της Tirana Bank στην Αλβανία. 

 1998: Απορρόφησε τις δραστηριότητες της τράπεζας Chase Manhattan (2 

υποκαταστήματα) και της τράπεζας Crédit Lyonnais στην Ελλάδα. Απέκτησε επίσης το 

37% της τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε μια 

ιδιωτικοποίηση. 

 1999: Απέκτησε το 35% της Τράπεζας Χίου. Η ΤΠ επίσης απορρόφησε τις δραστηριότητες 

της National Westminster Bank στην Ελλάδα. 

 2000: Η ΤΠ συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και την Τράπεζα Χίου. 

 2002: Απέκτησε το 58% της ETBA (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) από την 

ελληνική κυβέρνηση με την οποία σκόπευε να συγχωνευτεί. Η ΤΠ επίσης προχώρησε σε 

μια στρατηγική συμμαχία με την ING Group, η οποία απέκτησε το 5% των μετοχών της 

ΤΠ. 

 2003: Η ΤΠ ενσωμάτωσε την ΕΤΒΑ. 

 2006: Πούλησε πίσω στην ING τις μετοχές που είχε σε μια κοινή επιχείρηση. Συνεργασίες 

συνεχίζονται μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας για τράπεζες ING-PIRAEUS. 

 2011: Συμπλήρωση 20 χρόνων από την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς. 

 2012: Απορρόφησε το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕbank) και 

εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Γενικής Τράπεζας (Geniki bank) από τον 

γαλλικό τραπεζικό όμιλο Société Générale. 

 2013: Ολοκλήρωση της Εξαγοράς του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (100%) της 

Millennium BCP στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank S.A., μετά τη λήψη 

όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων. 
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 2013: Η ΤΠ επιλέχτηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την 

απόκτηση των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και 

της Ελληνικής Τράπεζας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εξαγόρασε 

τη Millenium Bank από την πορτογαλική μητρική της. 

 2014: Απορρόφησε τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδας στις 24 Νοεμβρίου 2014. 

 2015: Απορρόφησε την Πανελλήνια Τράπεζα στις 17 Απριλίου 2015. 

 

Σημαντικές διακρίσεις της τελευταίας 3ετίας 

Η Deutsche Bank απένειμε στην Τράπεζα Πειραιώς, το 2014, τα «2013 EUR & USD STP 

Excellence Awards». Η εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αειφορίας Sustainalytics αξιολόγησε τις 

δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής 

διακυβέρνησης, και τη βαθμολόγησε με 70 στα 100, κατατάσσοντάς την στην 35η θέση ανάμεσα 

στις 226 αξιολογημένες τράπεζες παγκοσμίως. Με τη βαθμολογία αυτή η Τράπεζα 

χαρακτηρίζεται από τη Sustainalytics ως “Outperformer”, όρος ο οποίος δηλώνει ότι οι 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας είναι αρκετά πάνω του 

μέσου όρου (Αξιολόγηση: 12 Σεπτεμβρίου 2014). 

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Βραβείο Προϊόντος (Product Award for Sustainable 

Development)» των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014 στην 

Ελλάδα, απονεμήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς για τα Πράσινα Προϊόντα και τις Πράσινες 

Υπηρεσίες. Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε από τον ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος). 

  Το 2015, ο CDP βαθμολόγησε με 97C τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επιβεβαιώνοντας τις ενέργειες ενσωμάτωσης των 

κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της 

επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε για την Εταιρική της 

Υπευθυνότητα στο επίπεδο PLATINUM του Corporate Responsibility Index, για τέταρτη συνεχή 

χρονιά. Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης 

(Corporate Responsibility Institute). Εντάχθηκε στο Μητρώο Ethibel EXCELLENCE Investment, 

μετά από ανακοίνωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Forum Ethibel. Η επιλογή αυτή 

αναδεικνύει την απόδοση της Τράπεζας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία στον 

τραπεζικό κλάδο είναι άνω του μέσου όρου. 

  Στην κορυφή των Υπηρεσιών Θεματοφυλακής σε παγκόσμιο επίπεδο βρέθηκε η Τράπεζα 

Πειραιώς, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Relationship Management (Agent 

Banks in Major Markets Global Excellence Awards 2016 | Relationship Management), ως 

αποτέλεσμα της ετήσιας έρευνας του διεθνούς περιοδικού Global Custodian. Η Deutsche 

Bank απένειμε στην Τράπεζα Πειραιώς, το 2016, τα «2015 EUR & USD STP Excellence Awards». 
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Τέλος συμμετείχε για 8η συνεχή χρονιά στην αξιολόγηση του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Index), που συντονίζει το Ινστιτούτο Εταιρικής 

Ευθύνης και διακρίθηκε για την Εταιρική της Υπευθυνότητα στο επίπεδο Platinum για 5η συνεχή 

χρονιά, αποσπώντας και τη διάκριση Platinum Progress Award. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 

Η καρδιά του χρηματοδοτικού συστήματος μιας χώρας αποτελείται από τραπεζικά ιδρύματα 

τα οποία δέχονται καταθέσεις από διάφορες μονάδες και διαθέτουν κεφάλαια μέσω του 

δανεισμού και των επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις 

κυβερνήσεις. Με τις λειτουργίες αυτές διευκολύνεται η ροή των αγαθών και υπηρεσιών από 

τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές, καθώς και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 

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

παράλληλα αποτελούν και μέσα εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Το τραπεζικό 

σύστημα είναι κρίσιμο για τη λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας. 

 

 

4.1 Κερδοφορία και αποδοτικότητα 

 

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

μεν η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που διατρέχουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της, 

αφετέρου δε η μεγιστοποίηση των κερδών της. Η κερδοφορία αποτελεί την ζωογόνο δύναμη 

κάθε τραπεζικού ιδρύματος, καθώς παρουσιάζοντας κέρδη είναι ικανή να παραμείνει 

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

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

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

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

κίνδυνο. 

 

4.1.1 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return on Assets, ROA) 

 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού =   Καθαρά κέρδη μετά φόρων / Ενεργητικό 
 
 

Ο δείκτης ROA  αποκαλύπτει τη διοικητική αποτελεσματικότητα μιας τράπεζας να μετατρέπει 

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

φόρους. Ο δείκτης ROA χρησιμεύει συχνά στην πράξη για να συγκρίνουμε δύο τράπεζες που 
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λειτουργούν στο ίδιο καθεστώς κινδύνων. Οι τράπεζες με ROA μικρότερο του 0,5% 

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

πολύ καλές (Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

 

Πίνακας 1: Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA)(%) 

Δείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ενεργητικού (ROΑ) 
Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

(%) 

2005 1.2 1.2 1.1 1.1 

2006 1.4 1.6 1.1 1.1 

2007 1.4 1.8 1.5 1.2 

2008 0.6 1.5 1.1 0.8 

2009 0.3 0.8 0.5 0.3 

2010 -0.01 0.3 0.1 0.1 

2011 -13.4 -11.5 -6.4 -7.3 

2012 0.7 -2.1 -1.8 -2 

2013 2.7 0.7 2.1 -1.4 

2014 -2.2 0.1 -0.4 -1.2 

2015 -2.1 -2.3 -1.9 -1.5 

2016 -0.05 0.07 0.06 0.38 

*Οι υπολογισμοί έγιναν απ’ τον συγγραφέα της εργασίας 
 
 

 

 

Διάγραμμα 1: Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) 

 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού(ROΑ)(%) 
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Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Αποδοτικότητας 

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

από το 2005 έως και το 2016. 

Ο δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROΑ) διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει μικρές 

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

2010 παρατηρείται μια σημαντική μείωση του δείκτη. 

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

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

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

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα συμμετοχής Ιδιωτικού τομέα στην αναδιάταξη του Ελληνικού 

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

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

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

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

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

είναι αρνητικές ως αποτέλεσμα της μακροοικονομικής επιδείνωσης της χώρας και της 

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

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

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

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

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

ευμετάβλητες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία. Το 2016 οι 

τιμές του δείκτη είναι εμφανώς βελτιωμένες, σε βαθμό που περνάνε από αρνητικές τιμές σε 

θετικές, εξαιτίας των υψηλότερων κερδών που παρουσιάζουν οι 4 συστημικές τράπεζες. 

Μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις παρουσιάζουν η Εθνική τράπεζα και η Eurobank. 

 

4.1.2 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity,ROE) 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =        
Καθαρά κέρδη μετά φόρων

 
Ίδια κεφάλαια 
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Ο δείκτης ROE αποκαλύπτει το πόσο αποδοτικά χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κεφάλαια της 

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

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

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

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

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

συγκεκριμένη χρήση (Ζοπουνίδης, 2009). 

 

Πίνακας 2: Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)(%) 

Δείκτης Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

(%) 

2005 33.2 17.3 16.2 14.8 

2006 24.9 12.1 15.3 16.7 

2007 19.6 19.2 19.8 15.5 

2008 10.9 19.1 19.5 14.6 

2009 5.6 9.8 5.8 5.1 

2010 -0.64 4.1 1.4 1.3 

2011 24.1 25.8 -19.4 21.5 

2012 21.9 10.5 -14.1 10.6 

2013 29.8 10.2 34.9 -24.7 

2014 -26.9 1.1 -4.27 -15.3 

2015 -18.5 -26.3 -15.1 -16.1 

2016 -0.4 0.7 0.5 3.4 

 

*Οι υπολογισμοί έγιναν απ’ τον συγγραφέα της εργασίας 
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Διάγραμμα 2: Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων 

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

από το 2005 έως και το 2016. 

Ο δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει 

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

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

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

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

από την μείωση των κερδών των τραπεζών. 

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

τράπεζα Πειραιώς αρνητική τιμή και οφείλεται στις ζημίες που παρουσιάζει ο Όμιλος της 
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Πειραιώς, καθοδική πορεία παρουσιάζει ο δείκτης για τα υπόλοιπα τρία τραπεζικά ιδρύματα 

που οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών κερδών τους. 

Το έτος 2011 η Ελληνική Κυβέρνηση υλοποίησε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση 

δημοσίου χρέους στην ιστορία, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά υψηλή εθελοντική συμμετοχή των 

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

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

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

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

τράπεζες πλην της Alpha bank για το έτος 2011 εμφάνισαν και αρνητικά ίδια κεφάλαια. 

Το 2012 οι τράπεζες εμφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια με μικρότερες όμως ζημιές στα 

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

συνεχίζουν να είναι ακραίες αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

Το 2013 αποτέλεσε καθοριστικό έτος για τη δομή του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος καθώς οι αναμενόμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές τελεσφόρησαν υπό το πρίσμα 

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

ανακεφαλαίωση των ελληνικών τραπεζών οι τράπεζες εμφανίζουν θετικά ίδια κεφάλαια και 

κέρδη πλην της Eurobank που εμφάνισε ζημιές. 

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

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

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

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

–26.3% αντίστοιχα. Το 2016 οι τιμές του δείκτη είναι βελτιωμένες σε σχέση με την τελευταία 

διετία για τις 4 συστημικές τράπεζες, σε βαθμό μάλιστα που περνάνε και σε θετικές τιμές. 

Όπως και στον δείκτη ROA, αυτό οφείλεται στην υψηλότερη κερδοφορία που παρουσιάζουν 

οι 4 τράπεζες. 
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4.1.3 Δείκτης Δαπανών Προσωπικού 

 

 

Δαπάνες Προσωπικού = 
Δαπάνες  για  μισθούς

 
Αριθμός απασχολούμενων 

 

 

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

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

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

 
 

Πίνακας 3: Δείκτης Δαπανών Προσωπικού ανά Εργαζόμενο (ευρώ) 

Δείκτης Δαπανών 

Προσωπικού Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

ανά Εργαζόμενο (€) 

2005 32.497 41.710 37.631 32.645 

2006 34.680 43.351 39.446 34.414 

2007 30.672 42.671 40.825 34.706 

2008 31.011 40.369 37.741 34.439 

2009 31.763 43.359 37.292 33.340 

2010 30.853 42.073 36.844 33.615 

2011 30.414 45.055 37.372 37.011 

2012 22.465 40.977 40.056 35.556 

2013 38.948 42.141 39.067 29.372 

2014 34.504 33.582 43.612 31.528 

2015 37.256 36.522 36.072 30.192 

2016 33.008 39.913 40.003 33.466 

 

*Οι υπολογισμοί έγιναν απ’ τον συγγραφέα της εργασίας 
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Διάγραμμα 3: Δείκτης Δαπανών Προσωπικού  

 

 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Δαπανών 

προσωπικού των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο από το 

2005 έως και το 2016. 

Ο δείκτης Δαπανών προσωπικού διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις 

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

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

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

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

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

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

ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. 

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

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

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

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

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

για μισθούς. 

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

μείωσης του αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας , ενώ μικρές αυξήσεις παρουσιάζει ο 

δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank. Το 2015 ο δείκτης για την Πειραιώς και την Εθνική 

παρουσιάζει ανοδική πορεία ενώ αντίθετη πορεία έχει ο δείκτης για την Alpha bank και την 

Eurobank. Ωστόσο το 2016 οι τιμές είναι βελτιωμένες για τις 3 συστημικές τράπεζες πέρα απ΄ 

την Πειραιώς, που επιστρέφει σε τιμές του 2014. 

 

 

 

 

4.2 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την έναρξη της λειτουργίας τους διατηρούν σε όλη τη 

διάρκεια τους ελάχιστα ίδια κεφάλαια στο απαιτούμενο ύψος για την απόκτηση της άδειας 

λειτουργίας τους. Αν τα κεφάλαια αυτά μειωθούν κάτω από το ισχύον όριο, οι αρμόδιες αρχές 

απαιτούν την εντός συντόμου χρονικού διαστήματος επαναφορά τους στο προβλεπόμενο 

όριο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το εν λόγω ίδρυμα θα παύσει τη δραστηριότητά του 

(Ψυχομάνης, 2006). 

Η κεφαλαιακή επάρκεια κατά κινδύνων θεωρείται η ύπαρξη και η διατήρηση ιδίων 

κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος, σε ύψος το οποίο με βάση οικονομικά κριτήρια αρκεί 

για την αντιμετώπιση πιθανών ζημιών από τη διέλευση πάσης φύσεως κινδύνων που ενέχουν 

οι δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 

περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, τα οποία μπορούν να διατεθούν για κάλυψη 

ζημιών, που ενδεχομένως θα προκύψουν από κάποιες λιγότερο ή περισσότερο επισφαλείς 

απαιτήσεις του έναντι πελατών, με τέτοιο τρόπο που δε θα διακινδυνεύετε η ετοιμότητα 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του, η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του. 

Η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί διαρκές αντικείμενο ελέγχων των εποπτικών 

αρχών των τραπεζών, λόγω της φύσης και της έντασης των κινδύνων που διατρέχουν αυτές. 

Το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων καθώς και η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 
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ιδρυμάτων αποτελούν ιδιαίτερο ρυθμιστικό και εποπτικό μέλημα των διατάξεων και εργασιών 

της επιτροπής της Βασιλείας, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να 

διατηρούν ρο λεγόμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

4.2.1 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

 

Στο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας II διατηρείται ο κανόνας της Βασιλείας I, που 

προσδιορίζεται ότι ένας πιστωτικός οργανισμός διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια αν διατηρεί 

εποπτικά ίδια κεφάλαια ισοδύναμα τουλάχιστον με 8% του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο 

(πιστωτικό, αγοράς, λειτουργικό) ενεργητικό του. Στο εποπτικό κεφάλαιο συμπεριλαμβάνεται 

τόσο το βασικό ή κύριο κεφάλαιο (Tier I) όσο και το δευτερεύον ή συμπληρωματικό κεφάλαιο 

(Tier II)  (Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

Στο νέο εποπτικό πλαίσιο, τα αποδεκτά στοιχεία εποπτικού κεφαλαίου διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες : σε στοιχεία πρωτογενούς ή κύριου (Tier I) και σε στοιχεία δευτερογενούς ή 

συμπληρωματικού κεφαλαίου(Tier II). 

Το κύριο εποπτικό κεφάλαιο (Tier I) περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο και τα 

δημοσιευμένα αποθεματικά, όπως αυτά παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες λογιστικές 

καταστάσεις κάθε πιστωτικού οργανισμού. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία αυτά 

αποτελούν τα μόνα κοινά στοιχεία σε όλα τα τραπεζικά συστήματα του κόσμου και αποτελούν 

το βασικό κριτήριο της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Επίσης, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα 

περιθώρια κέρδους τους και την ανταγωνιστική τους θέση. 

Το συμπληρωματικό κεφάλαιο (Tier II) περιλαμβάνει τις προβλέψεις για επισφαλή 

δάνεια, τα αφανή αποθεματικά, τα αποθεματικά από αναπροσαρμογή, τις προνομιούχες 

μετοχές και τα μετατρέψιμα ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στο κύριο εποπτικό κεφάλαιο 

(Tier I). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το δευτερεύον κεφάλαιο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το κύριο κεφάλαιο, δηλαδή δε θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό ανώτερο 

του 50% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων του πιστωτικού οργανισμού. 

Εφόσον ο CAR είναι μεγαλύτερος από 8%, η τράπεζα λογίζεται ως επαρκώς 

κεφαλαιοποιημένη και μπορεί να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενες ζημιές που θα προκύψουν 

εξαιτίας των τραπεζικών κινδύνων (Golin, 2001). 
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Πίνακας 4: Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 

Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (%) 
Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 12.5 18.5 13 12.3 

2006 13 18.6 12.8 12.8 

2007 13.5 18.8 12.5 12.9 

2008 11.2 17 10.8 13 

2009 11.4 16.5 13.1 13.2 

2010 11.2 16.8 13.8 13.8 

2011 9.2 11.2 9.1 13.9 

2012 10.8 11 8.8 13.8 

2013 14.8 16.5 16.1 12.8 

2014 14 19.2 14.8 17.9 

2015 17.7 14.6 16.5 17 

2016 17 16.3 17.1 17.6 

 

*Οι υπολογισμοί έγιναν απ’ τον συγγραφέα της εργασίας 
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Διάγραμμα 4: Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Κεφαλαιακής 

Επάρκειας των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο από 

το 2005 έως και το 2016. 
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Το έτος από το 2005 έως και το έτος 2007 ο δείκτης είναι πάνω από 8% και για τις 

τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα. Ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 

τιμές κεφαλαιακής επάρκειας και διαμορφώθηκε στο 18.8% για το 2007. Ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς παρουσιάζει μια ανοδική πορεία σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank κυμαίνεται στα ίδια 

περίπου επίπεδα από το 2005 έως το 2007 και έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα στο 12.5% και 

στο 12.9% για τις δύο τράπεζες. 

Το έτος 2008 ο δείκτης για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων (πλην της 

Eurobank) έχει καθοδική πορεία. Ο δείκτης της Πειραιώς έχει τιμή 11.2% για το έτος 2008 

ενώ παρόμοια πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Εθνική και την Alpha bank. Αντίθετη 

πορεία παρουσιάζει ο δείκτης για την Eurobank μιας και έχει διαμορφωθεί στο 13%. 

Το έτος 2009 χαρακτηρίζεται από ανοδική πορεία του δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας για την πλειοψηφία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο δείκτης της Πειραιώς έχει 

αυξηθεί ελάχιστα στο 11.4%. Ο δείκτης της Εθνικής έχει υποχωρήσει σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά ενώ αντίθετη πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Alpha bank και την 

Eurobank και είναι αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος και έχει διαμορφωθεί στο 

13.1% και στο 13.2% για τις δύο τράπεζες. 

Το έτος 2010 ο δείκτης για τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα κυμαίνεται στα ίδια 

επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης της Πειραιώς μειώθηκε στο 11.2% ενώ η τιμή 

του δείκτη παρουσιάζει αύξηση για τα υπόλοιπα τρία τραπεζικά ιδρύματα. 

Το έτος 2011 και λόγω της συμμετοχής των ελληνικών τραπεζών στο PSI τόσο τα ίδια 

κεφάλαια τους όσο και η κεφαλαιακής τους επάρκεια υπέστησαν σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις. Ο δείκτης είναι επηρεασμένος από τις αρνητικές επιπτώσεις και αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στις τιμές του δείκτη για τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα που είναι 

μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο δείκτης της Πειραιώς παρουσιάζει 

σημαντικές μειώσεις και έχει διαμορφωθεί στο 9.2%. Καθοδική πορεία ακολουθεί ο δείκτης 

για την Εθνική και την Alpha bank που έχει διαμορφωθεί στα πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με 

τα προηγούμενα έτη στο 11.2% και 9.1%. Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται ο δείκτης για την 

Eurobank. 

Tο έτος 2012 ο δείκτης κυμαίνεται σε καλύτερα επίπεδα για την Πειραιώς και έχει 

διαμορφωθεί στο 10.8%. Ο δείκτης της Εθνικής κυμαίνεται σε ίδια επίπεδα σε σχέση με το 



68 
 

προηγούμενο έτος. Ο δείκτης της Alpha bank παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και έχει 

διαμορφωθεί στο 8.8% ενώ η Eurobank παρουσιάζει σταθερή τιμή 13.8% για το έτος 2012. 

Το έτος 2013 και μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν 

στον τραπεζικό κλάδο και έπειτα από τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων    που 

ολοκληρώθηκαν οι τιμές του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αποκαταστάθηκαν και 

διαμορφώθηκαν σε επίπεδα πάνω από τα ελάχιστα όρια. Ο δείκτης της Πειραιώς 

παρουσιάζει σημαντική άνοδο και μετά την συγχώνευση με την Αγροτική τράπεζα έχει 

διαμορφωθεί στο 14.8%. 

Ο δείκτης της Εθνικής εμφανίζει το μεγαλύτερο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρία τραπεζικά ιδρύματα και έχει διαμορφωθεί στο 

16.5%. Ο δείκτης της Alpha bank παρουσιάζει αξιοσημείωτη άνοδο μιας και έχει σχεδόν 

διπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και έχει διαμορφωθεί στο 16.1%. Στα 

ίδια επίπεδα κυμαίνεται ο δείκτης της Eurobank. 

Το έτος 2014 και παρά την οικονομική ύφεση που επικρατεί στην ελληνική 

οικονομία ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε για την Εθνική τράπεζα και την 

Eurobank και έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα με τιμές 19.2% και 17.9% αντίστοιχα. Η 

Eurobank παρουσιάζει την πιο βελτιωμένη τιμή και ο δείκτης βρίσκεται στα υψηλότερα 

επίπεδα του σε σχέση με όλα τα προηγούμενα έτη ανάλυσης. Αντίθετη πορεία ακολουθεί ο 

δείκτης της Πειραιώς και της Alpha bank όπου είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. 

Το έτος 2015 έπειτα από την ανακεφαλαίωση στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής και τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα παρουσιάζουν αρκετά 

υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια από το 8% που ορίζεται ως το ελάχιστο όριο σύμφωνα με 

την Βασιλεία III. Ο δείκτης της Alpha Bank έχει διαμορφωθεί στο 16.5% ,ενώ την 

χαμηλότερη τιμή παρουσιάζει ο δείκτης της Εθνικής που διαμορφώνεται στο 14.6%. Ο 

δείκτης της Πειραιώς και της Eurobank κυμαίνεται επίσης σε υψηλά επίπεδα και έχει 

διαμορφωθεί στο 17.7% και 17% αντίστοιχα. Ωστόσο το έτος 2016 οι τιμές του δείκτη της 

Εθνικής τράπεζας παρουσιάζουν αισθητή αύξηση και βρίσκονται στο 16.3%, ενώ σταθερές 

στο 17% παραμένουν οι τιμές των υπολοίπων, ως αποτέλεσμα της επιστροφής τους σε 

κερδοφορία και της μείωσης του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού τους. 
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4.2.2 Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Σύνολο Ενεργητικού 

 

Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο ενεργητ. =    
Ίδια    κεφάλαια       

                                                                                                          Σύνολο ενεργητικού 

 

Ο δείκτης Ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο Ενεργητικού δείχνει την σχέση ιδίων 

κεφαλαίων και στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας. Υψηλή τιμή του δείκτη 

σημαίνει χαμηλή ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή υψηλή 

αποδοτικότητα (Ζοπουνίδης, 2009). 

 

 

 

Πίνακας 5: Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού (%) 

Δείκτης Ιδίων 

Κεφαλαίων προς 

Ενεργητικό Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

(%) 

2005 7.3 7.1 7.1 7.6 

2006 6.2 11.5 7.2 6.7 

2007 7.1 9.4 7.8 7.8 

2008 5.5 8.1 6.1 5.6 

2009 6.6 8.6 8.5 7.5 

2010 5.6 9.1 8.6 6.9 

2011 -4 -0.2 3.3 1.1 

2012 -3.2 -1.8 1.3 -1 

2013 9.2 7.1 11.3 5.8 

2014 8.2 9.1 10.5 8.3 

2015 11.4 8.8 13 9.6 

2016 12.05 9.7 14.05 11.1 

 

*Οι υπολογισμοί έγιναν απ’ τον συγγραφέα της εργασίας 
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Διάγραμμα 5: Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού 

 
Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Ιδίων 

Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών 

τραπεζών για την χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 2016. 

Το έτος 2005 έως και το 2007 ο δείκτης για το σύνολο των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η 

Εθνική τράπεζα παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Το έτος 2008 ο δείκτης παρουσιάζει μια καθοδική πορεία για τις τέσσερις τράπεζες. 

Ο δείκτης της Πειραιώς βρίσκεται στα πιο χαμηλά του επίπεδα σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη και έχει διαμορφωθεί στο 5.5%. Ο δείκτης της Εθνικής παρουσιάζει 

μία υποχώρηση καθώς παρόμοια πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Alpha bank και 

την Eurobank. 

Το έτος 2009 παρατηρούμε ότι οι τιμές του δείκτη είναι βελτιωμένες σε σχέση 

με τα προηγούμενα έτη. Ο δείκτης για την Εθνική και την Alpha bank κυμαίνεται σε 

ίδια επίπεδα και έχει διαμορφωθεί στο 8.6% και 8.5% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη 

βελτίωση παρουσιάζει ο δείκτης της Eurobank ο οποίος έχει διαμορφωθεί στο 7.5%. 

Το έτος 2010 και εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου οι τιμές του 

δείκτη για το σύνολο των τραπεζών συνεχίζουν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. 

Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού (%) 
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Αναλυτικότερα ο δείκτης για την Εθνική και την Alpha bank βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα και έχει διαμορφωθεί στο 9.1% και 8.6% αντίστοιχα που σημαίνει ότι είναι 

χαμηλή η ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση. Αντίθετη πορεία ακολουθεί ο 

δείκτης για Πειραιώς και την Eurobank που είναι μειωμένος σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. 

Το έτος 2011 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάστηκε από τις συνέπειες 

της πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης της χώρας και για πρώτη φορά 

παρατηρούμε αρνητικές τιμές του δείκτη. Ο δείκτης της Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 

-4% και αντικατοπτρίζει πλήρως την ανάγκη του τραπεζικού ιδρύματος για εξωτερική 

χρηματοδότηση. Αρνητική είναι η τιμή του δείκτη και για την Εθνική που έχει 

διαμορφωθεί στο -0,2%. Ο δείκτης της Alpha bank και της Eurobank βρίσκεται σε 

καλύτερα επίπεδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δύο τραπεζικά ιδρύματα καθώς έχει 

διαμορφωθεί στο 3.3% και 1.1% αντίστοιχα. 

Το έτος 2012 χαρακτηρίστηκε από έντονη οικονομική και πολιτική 

αβεβαιότητα και το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις χαμηλές τιμές του δείκτη , 

το οποίο σημαίνει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν μεγάλη ανάγκη από εξωτερική 

χρηματοδότηση. Ο δείκτης είναι αρνητικός για την πλειοψηφία των τραπεζών πλην 

της Alpha bank που έχει διαμορφωθεί στο 1.3%. 

Το έτος 2013 έως και το 2014 ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη και φαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα είναι πιο σταθερό και έχει 

χαμηλή ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση. Ο δείκτης της Πειραιώς και της 

Eurobank κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα και έχει διαμορφωθεί στο 8.2% και 8.3% 

αντίστοιχα. Σημαντικά βελτιωμένος είναι ο δείκτης της Alpha bank ενώ σε υψηλά 

επίπεδα παραμένει ο δείκτης για την Εθνική που έχει διαμορφωθεί στο 9.1%. 

Το έτος 2015 ο δείκτης συνεχίζει την ανοδική πορεία για το σύνολο των 

τραπεζικών ιδρυμάτων πλην της Εθνικής της οποία ο δείκτης έχει σταθεροποιηθεί στο 

8.8%. Ανοδική είναι η τιμή για την Πειραιώς που έχει διαμορφωθεί στο 11.4% ενώ 

παρόμοια πορεία ακολουθεί ο δείκτης τόσο για την Alpha bank όσο και για την 

Eurobank. 

Το έτος 2016 η τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη και σταθερά 1 μονάδα πάνω 

και για τις 4 τράπεζες σε σχέση με το 2015. Υψηλότερη τιμή παρουσιάζει η Alpha 
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Bank που διαμορφώνεται στο 14%, ενώ χαμηλότερη η Εθνική με τιμή 9.7%. Αυτό 

οφείλεται στην υψηλή αποδοτικότητα και στη χαμηλή ανάγκη για εξωτερική 

χρηματοδότηση που έχουν οι τράπεζες το συγκεκριμένο έτος. 

 

 

 

 
4.3 Ρευστότητα 

 

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

τρόπο που θα καλυφθούν οι ανάγκες τους. Οι ανάγκες αυτές, καθορίζονται από τη 

διαφορά ανάμεσα στις αυξήσεις για παροχές δανείων και στην ανάπτυξη των 

καταθέσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του 

παρελθόντος και σε διάφορες προσαρμογές που γίνονται σε διάφορες κυκλικές 

διακυμάνσεις. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να προβαίνουν στις εκτιμήσεις αυτές αφού η 

συμπεριφορά των δανείων και των καταθέσεων ακολουθούν αντίθετη πορεία σε 

περιόδους υψηλής και χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό και με 

την κυβερνητική πολιτική (Ψυχομάνης, 2006). 

Η διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ρευστότητας είναι μια επίπονη 

διαδικασία και απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες που συχνά οι τράπεζες 

δυσκολεύονται να πετύχουν. Μια μέθοδος που εφαρμόζουν αναφέρεται στη 

διαχείριση των στοιχείων του παθητικού, δηλαδή την απόκτηση παθητικού στην 

αγορά για την κάλυψη της ζήτησης για δάνεια ή των αναλήψεων και των καταθέσεων. 

Οι δραστηριότητες αυτές αναφέρονται στην απόκτηση καταθέσεων, συχνά σε 

αρκετά υψηλά επιτόκια, από την αγορά κεφαλαίων, από την κεντρική τράπεζα. 

Ωστόσο, μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να είναι δαπανηρή ιδιαίτερα για τις 

μικρού και μεσαίου μεγέθους τράπεζες. Οι τράπεζες αυτές στηρίζονται κυρίως σε 

στοιχεία του ενεργητικού για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες για ρευστότητα και 

διατηρούν ένα επαρκές ποσό ρευστών διαθέσιμων. Αν και με τη μέθοδο αυτή 
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υπάρχει απώλεια εισοδήματος, οι τράπεζες αποφεύγουν το πιθανό υψηλότερο 

κόστος από τις πωλήσεις των υποτιμημένων ομολογιών, ιδιαίτερα σε περιόδους 

σημαντικής επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας (Δερμεντζόγλου, 2017). 

 

 

 

 

4.3.1 Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Πελατών 

 

Χορηγήσεις προς Καταθ. Πελατών =          
Χορηγήσεις 

 
                                                                                 Καταθέσεις πελατών 

 

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

οποίο τα κεφάλαια δεσμεύονται για την Χορήγηση δανείων. Ο δείκτης παρουσιάζει 

τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το τραπεζικό ίδρυμα σε ενδεχόμενη ζήτηση 

ανάληψης των χρημάτων από τους καταθέτες ανάλογα με το ύψος του δείκτη, όσο 

υψηλότερος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζει το τραπεζικό 

ίδρυμα (Ζοπουνίδης, 2009). 

  

Πίνακας 6: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις (%) 

Δείκτης 

Χορηγήσεις προς 

Καταθέσεις 
Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

(%) 

2005 117.1 68.1 126.3 138.2 

2006 122.1 80.1 136.6 142.3 

2007 137.2 90.3 121.3 126.2 

2008 134.9 108.1 119.1 122.3 

2009 125.3 104.9 119.7 119.2 

2010 127.6 113.5 128.7 126.6 

2011 156.1 120.1 152.6 148.1 

2012 120.6 117.7 142.3 140.3 

2013 114.8 106.9 121.6 109.8 

2014 104.4 104.8 115.5 103.1 
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2015 129.8 105.6 146.9 126.8 

2016 117.3 102.9 134.8 114.8 

 

*Οι υπολογισμοί έγιναν απ’ τον συγγραφέα της εργασίας 
 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις 

 

Το παραπάνω διάγραμμα, παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Χορηγήσεις 

προς Καταθέσεις πελατών των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την 

χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 2016. 

Ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις πελατών διαπιστώνουμε ότι για το 

έτος 2005 είναι σε χαμηλά επίπεδα για την Εθνική τράπεζα ,ενώ οι τιμές του δείκτη 

κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα τόσο για την Πειραιώς όσο για την Alpha bank και 

την Eurobank. To 2006 ο δείκτης παρουσιάζει μία ανοδική πορεία για το σύνολο των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις(%) 
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Το έτος 2007 έως το 2008 ο δείκτης κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης της 

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

την Εθνική τράπεζα συνεχίζουν να έχουν μία ανοδική πορεία η οποία συνεχίζεται από 

το 2005, ενώ αξίζει να επισημάνουμε ότι ο δείκτης για το έτος 2008 είναι πρώτη 

φορά πάνω από την μονάδα Οι τιμές του δείκτη για την Alpha bank παρουσιάζουν 

μια μικρή μείωση σε σχέση με το έτος 2006 αλλά συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα. Οι τιμές του δείκτη για την Eurobank διαπιστώνουμε ότι ακολουθεί 

παρόμοια πορεία με τον δείκτη της Alpha bank όπου είναι ελαφρά μειωμένος σε 

σχέση με το 2006 όπου για το έτος 2008 έχει διαμορφωθεί στο 122,3%. Το έτος 2009 

λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η Ελληνική 

οικονομία ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις πελατών παραμένει σε υψηλά 

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

πελάτες αυξήθηκε και αυτό φαίνεται και στις τιμές του δείκτη όπου παραμένει 

σταθερά πάνω από την μονάδα.  Η  Πειραιώς  διαπιστώνουμε  ότι ο  δείκτης  

έχει  μικρή  μείωση  σε  σχέση  με  το προηγούμενο  έτος  και  διαμορφώθηκε  στο  

125,3%  .  Ο  δείκτης  για  την  Εθνική  τράπεζα παρουσιάζει μία σταθεροποίηση σε 

σχέση με την ανοδική πορεία που διατηρούσε τα προηγούμενα τρία χρόνια. Η Alpha 

bank και η Eurobank παραμένουν στα ήδη υψηλά επίπεδα όπως και τα προηγούμενα 

έτη και ο δείκτης διαμορφώνεται στο 119,7% για την Alpha bank και στο 119,2% για 

την Eurobank. 

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

ρευστότητα για τα τραπεζικά ιδρύματα μειώνεται συνεχώς και ο δείκτης παρουσιάζει 

μια ανοδική πορεία. Ο δείκτης για την τράπεζα Πειραιώς είναι αυξημένος σε σχέση με 

το 2009 και έχει διαμορφωθεί στο 127,6% όπου αυτό οφείλεται στη μείωση της 

ρευστότητας της τράπεζας. Η Εθνική τράπεζα κινείται σε ανοδική πορεία όπως 

αντίστοιχα κινούνται τόσο η Alpha bank όσο και η Eurobank και ο δείκτης βρίσκεται 

πάνω από την μονάδα και για τις τέσσερις τράπεζες. 

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

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

δείκτης της Πειραιώς για το έτος 2011 βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα του μιας 

και οι καταθέσεις των πελατών έχουν μειωθεί ενώ αντίστοιχα οι χορηγήσεις δανείων 
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για τους πελάτες έχουν αυξηθεί και ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 156,1%. Η Εθνική 

τράπεζα αντιμετωπίζει μεγάλες πιέσεις και ο δείκτης συνεχίζει την ανοδική του 

πορεία. Ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank βρίσκεται στα υψηλότερα 

επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και αντίστοιχα έχει διαμορφωθεί στο 

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

Τα έτη 2012 και 2013 χαρακτηρίζονται από έντονη οικονομική και πολιτική 

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

διαρροή καταθέσεων. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο δείκτης παρουσιάζει 

βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και είναι μειωμένος για τις τέσσερις 

τράπεζες. Το έτος 2013 ο δείκτης διαμορφώθηκε για την Πειραιώς στο 114,8% που 

είναι χαμηλότερος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παρόμοια πορεία ακολουθούν 

και τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα μιας και ο δείκτης όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα είναι μειωμένος και για τις τέσσερις τράπεζες (Δερμεντζόγλου, 2017). 

Το έτος 2014 ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις πελατών βρίσκεται στα 

καλύτερα επίπεδα του συνεχίζοντας την ανάκαμψη των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο 

δείκτης για την Πειραιώς διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα του σε σχέση με 

τα τελευταία έτη κοντά στην μονάδα στο 104,4 % . Η Εθνική και η Alpha bank 

συνεχίζουν την ίδια πορεία μιας και ο δείκτης μειώνεται, ενώ αντίστοιχη πορεία 

ακολουθεί και η Eurobank όπου ο δείκτης της κυμαίνεται στο 103.1 % . 

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

στην πολιτική αβεβαιότητα και στις συζητήσεις περί εξόδου της χώρας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση που οδήγησε μεγάλο αριθμό πολιτών στην απόσυρση των 

καταθέσεων τους από τα τραπεζικά ιδρύματα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι από 

τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2015 οι καταθέσεις υποχώρησαν 

συνολικά κατά 45 δις ευρώ από τις τράπεζες. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται και 

στην τιμή του δείκτη για το 2015 , καθώς ο δείκτης έχει εκτοξευτεί για την Πειραιώς 

,την Alpha bank και την Eurobank , ενώ πιο σταθερή τιμή παρουσιάζει ο δείκτης της 

Εθνικής τράπεζας που έχει διαμορφωθεί στο 105.6%. 

Παρ’ όλα αυτά το έτος 2016 οι τιμές του δείκτη έχουν βελτιωθεί και είναι 

σταθερά μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι πολλοί καταθέτες επέστρεψαν μέρος των κεφαλαίων τους στις τράπεζες. 
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Χαμηλότερη τιμή εμφανίζει η Εθνική (103%), ενώ υψηλότερη η Alpha Bank (134.8%). 

 

 

4.3.2 Δείκτης Καταθέσεων Πελατών προς Σύνολο Ενεργητικού 

 

Καταθέσεις πελατών προς σύνολο Ενεργητικ. = 
Καταθέσεις πελατών  

 

                                                                                                                           Σύνολο Ενεργητικού 

 

Ο δείκτης Καταθέσεις πελατών προς σύνολο Ενεργητικού μας παρουσιάζει την 

ρευστότητα που παρουσιάζουν τα τραπεζικά ιδρύματα μιας και οι καταθέσεις των 

πελατών αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης για την χορήγηση δανείων 

προς τους πελάτες. Οι τράπεζες θα πρέπει να εκτιμούν τις ανάγκες τους σε 

ρευστότητα καθώς και τον τρόπο που θα καλυφθούν οι ανάγκες τους. Οι ανάγκες 

αυτές καθορίζονται από τη διαφορά ανάμεσα στις αυξήσεις για παροχές δανείων και 

στην ανάπτυξη των καταθέσεων (Golin, 2001). 

 

Πίνακας 7: Δείκτης Καταθέσεων προς Ενεργητικό (%) 

Δείκτης 

Καταθέσεις προς 

Ενεργητικό Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

(%) 

2005 56.1 71.7 49.1 43.3 

2006 54.1 69.5 47.3 44.4 

2007 47.5 66.9 63.3 52.8 

2008 51.7 66.4 65.1 55.5 

2009 55.3 62.7 61.6 55.5 

2010 51.1 56.3 57.3 50.9 

2011 44.1 55.7 49.7 42.2 

2012 52.5 56.1 48.7 45.4 

2013 58.9 56.6 57.6 53.5 

2014 61.2 56.2 58.8 54.1 

2015 44.5 38.6 45.3 42.7 

2016 51.9 51.5 50.8 51.3 

 

*Οι υπολογισμοί έγιναν απ’ τον συγγραφέα της εργασίας 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7: Δείκτης Καταθέσεων προς Ενεργητικό 

 

Το παραπάνω διάγραμμα, παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Καταθέσεις 

προς Σύνολο Ενεργητικού των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την 

χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 2016. 

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

έτος 2008 παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις και για τις τέσσερις τράπεζες. Ο δείκτης 

της Εθνικής έχει υποχωρήσει σταδιακά και από το 71.7% που βρισκόταν το 2005 έχει 

διαμορφωθεί στο 66.45 για το έτος 2008. Ο δείκτης της Πειραιώς είναι μειωμένος σε 

σχέση με το 2005 και η τιμή του κυμαίνεται στο 51.7% για το έτος 2008. Ο δείκτης 

τόσο για την Alpha bank όσο και για την Eurobank παρουσιάζει μια συνεχιζόμενη 

ανοδική πορεία καθώς η τιμή του δείκτη για την Alpha bank από 49.1% για το έτος 

2005 έχει διαμορφωθεί στο 65.1% για το έτος 2008 ενώ για την Eurobank από 43.3% 
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για το έτος 2005 έχει ανέβει στο 55.5% για το έτος 2008. 

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

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

μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αυτό οφείλεται στις άσχημες 

οικονομικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελληνική οικονομία . Ο δείκτης της 

Eurobank παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Το 2010 θεωρείται μια χρονιά όπου τα τραπεζικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν 

ισχυρές πιέσεις και εμφανίζουν προβλήματα ρευστότητας στην καρδιά της 

οικονομικής κρίσης μιας και οι καταθέσεις των πελατών μειώνονται λόγω τις 

πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται και 

στις τιμές του δείκτη που παρουσιάζει καθοδική πορεία. Ο δείκτης της Πειραιώς είναι 

μειωμένος σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη και έχει διαμορφωθεί στο 51.1 %. 

Παρόμοια πορεία ακολουθούν και τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα μιας και ο 

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

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

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

προηγούμενη χρονιά. 

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

τραπεζικά ιδρύματα καθώς οι τράπεζες παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας 

καθώς οι καταθέσεις των πελατών έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της αυξημένης 

αβεβαιότητας αναφορικά με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ο δείκτης της 

Πειραιώς είναι 44.1% που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται ο δείκτης και για την Εθνική 

που έχει διαμορφωθεί στο 55.7% . Ο δείκτης της Alpha bank έχει επιστρέψει σε 

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

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

Το 2012 ο δείκτης έχει σταθεροποιηθεί και παρουσιάζει μικρές αυξήσεις για 

την πλειοψηφία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο δείκτης της Πειραιώς αυξήθηκε σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος και παρόμοια πορεία ακολουθούν η Εθνική και η 

Eurobank με μικρές αυξήσεις του δείκτη για την συγκεκριμένη χρονιά. Ο δείκτης της 

Alpha bank κυμάνθηκε σε ίδια χαμηλά επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 
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Το 2013 η συνολική καταθετική βάση της ελληνικής οικονομίας ανέκαμψε και 

τα καταθετικά υπόλοιπα κατέγραψαν αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες δύσκολες 

χρονιές. Οι καταθέσεις πελατών για την τράπεζα Πειραιώς αυξήθηκαν σημαντικά 

μετά και από την εξαγορά του υγιούς κομματιού της Αγροτικής Τράπεζας και ο 

δείκτης για την τράπεζα έχει διαμορφωθεί στο 58.9%. Ο δείκτης της Εθνικής 

κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το έτος 2013 η τιμή 

του δείκτη τόσο για την Alpha bank όσο και για την Eurobank παρουσιάζει μια 

ανοδική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

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

αυξήσεις και έχει σταθεροποιηθεί μιας και οι καταθέσεις των πελατών στα τραπεζικά 

ιδρύματα έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς. Ο δείκτης της 

Εθνικής είναι ελαφρώς μειωμένος ενώ για την Eurobank παρουσιάζει μια μικρή 

αύξηση και έχει διαμορφωθεί στο 54.1%. 

Το 2015 ο δείκτης για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων παρουσιάζει 

σημαντική πτώση και οφείλεται στην φυγή καταθέσεων από τα τραπεζικά ιδρύματα, 

ο δείκτης της Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 44.5% ενώ σημαντικές είναι οι μειώσεις 

και για τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα, ο δείκτης της Εθνικής διαμορφώθηκε στο 

38.6% ενώ παρόμοια πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την Alpha bank και την 

Eurobank ο οποίος αντίστοιχα έχει διαμορφωθεί στο 45.3% και 42.7% αντίστοιχα. 

Με την επιστροφή καταθέσεων το έτος 2016 ο δείκτης παρουσιάζει εμφανή άνοδο 

και για τις 4 τράπεζες, με μεγαλύτερη αυτή της Εθνικής που αγγίζει το 13%. 

 
 
4.3.3 Καταθέσεις Πελατών 

Οι καταθέσεις πελατών αποτελούν την κύρια πηγή ρευστότητας για τα τραπεζικά 

ιδρύματα καθώς και το κύριο μέσο για την χρηματοδότηση των δανείων των πελατών. 

Η πορεία τους μας δείχνει πως επηρεάστηκαν τα τραπεζικά ιδρύματα από την 

οικονομική ύφεση και τις πιέσεις που δέχτηκαν τα τραπεζικά ιδρύματα στα έτη 

ανάλυσης μας. 
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Πίνακας 8: Καταθέσεις Πελατών (εκατ. Ευρώ) 

Δείκτης 

Καταθέσεων 

Πελατών (Εκατ. €) 
Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 13.196 43.350 21.644 19.255 

2006 16.734 53.233 23.573 23.914 

2007 22.067 60.530 34.665 36.151 

2008 28.380 67.656 42.546 45.656 

2009 30.063 71.194 42.915 46.808 

2010 29.474 68.039 38.292 44.435 

2011 21.795 59.543 29.399 32.459 

2012 36.971 58.721 28.451 30.752 

2013 54.279 62.876 42.484 41.535 

2014 54.732 64.929 42.900 40.878 

2015 38.951 42.959 31.434 31.446 

2016 40.459 42.365 32.946 34.031 

 

*Οι υπολογισμοί έγιναν απ’ τον συγγραφέα της εργασίας 
 

 

Διάγραμμα 8: Καταθέσεις Πελατών 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του δείκτη Καταθέσεων 

Πελατών των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο 

Δείκτης Καταθέσεων Πελατών(Εκατ.€) 
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από το 2005 έως και το 2016. 

Ο δείκτης Καταθέσεων Πελατών απεικονίζει την ρευστότητα των τραπεζικών 

ιδρυμάτων. Επίσης ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει την ικανότητα των τραπεζικών 

ιδρυμάτων να χορηγήσουν δάνεια στους πελάτες μιας και οι καταθέσεις πελατών 

αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των τραπεζών. 

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

πορεία και για τις τέσσερις τράπεζες. Ο δείκτης της Εθνικής αυξήθηκε ιδιαίτερα το έτος 

2006 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank 

κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα για τα δύο τραπεζικά ιδρύματα μιας και 

διαμορφώθηκε για την Alpha bank στις 23.573€ ενώ για την Eurobank στις 23.914€. 

Ο δείκτης για την Πειραιώς έφτασε στις 16.734€. Το έτος 2007 έως και το έτος 2009 

όλες οι τράπεζες παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Ο δείκτης της Εθνικής τράπεζας 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανοδική πορεία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρία 

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

είναι και η ανοδική πορεία που παρουσιάζει τόσο η Alpha bank όσο και η Eurobank. 

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

καταθέσεις των πελατών έφτασαν τις 30.063€. 

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

λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική 

οικονομία οι καταθέσεις πελατών στα τραπεζικά ιδρύματα μειώνονται. Ο δείκτης 

για την Πειραιώς είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Μεγαλύτερες μειώσεις παρουσιάζει ο δείκτης για την Εθνική και την Alpha bank και 

έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα στις 68.039€ και 38.292€. Ο δείκτης της Eurobank για το 

συγκεκριμένο έτος είναι στις 44.435€. 

Το έτος 2011 αποτυπώνει τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην 

ελληνική οικονομία καθώς οι καταθέσεις πελατών μειώνονται σε μεγάλο βαθμό και 

τα τραπεζικά ιδρύματα εμφανίζουν προβλήματα ρευστότητας. Κύριος λόγος των 

προβλημάτων είναι η πολιτική αβεβαιότητα καθώς και οι συζητήσεις που γίνονται 

για πιθανή αποχώρηση της Ελλάδος από το Ευρώ. Ο δείκτης για την Πειραιώς 

μειώθηκε σημαντικά για το συγκεκριμένο έτος και διαμορφώθηκε στις 21.795€. 

Σημαντικές μειώσεις στις καταθέσεις πελατών αντιμετωπίζουν η Εθνική και η Alpha 
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bank αφού οι καταθέσεις των πελατών υποχώρησαν σε μεγάλο βαθμό. Στα ίδια 

επίπεδα κυμάνθηκε ο δείκτης και για την Eurobank που είναι μειωμένος σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος. 

Το έτος 2012 χαρακτηρίζεται από σταθεροποίηση του δείκτη καταθέσεων 

πελατών και η χρονιά στιγματίστηκε από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Ιδιαίτερη είναι το συγκεκριμένο έτος για την τράπεζα 

Πειραιώς καθώς συγχωνεύτηκε με το υγιές κομμάτι της Αγροτικής Τράπεζας και ο 

δείκτης της παρουσιάζει σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκε στις 36.971€. Ο 

δείκτης για τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα παρουσιάζει μικρή υποχώρηση. 

Το έτος 2013 αρχίζει η ανάκαμψη για τις τέσσερις τράπεζες μιας και ο δείκτης 

καταθέσεων πελατών παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Αξιοσημείωτη αύξηση 

παρουσιάζει ο δείκτης για την Πειραιώς και διαμορφώνεται στις 54.279€. Ο δείκτης 

της Εθνικής έχει ανοδική πορεία και κυμαίνεται σε επίπεδα του έτους 2007. 

Σημαντικές αυξήσεις παρουσιάζει ο δείκτης για την Alpha bank και την Eurobank 

καθώς έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα στις 42.484€ και στις 41.535€. 

Το έτος 2014 χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ο δείκτης για την Πειραιώς 

κυμαίνεται σε επίπεδα όπως το προηγούμενο έτος. Ανοδική πορεία ακολουθεί η 

Εθνική τράπεζα παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στην ελληνική οικονομία. Ο 

δείκτης για την Alpha bank διαμορφώθηκε στις 42.900€ ελάχιστα αυξημένος σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Πτωτική πορεία ακολουθεί ο δείκτης για την 

Eurobank καθώς έχει επηρεαστεί από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην 

ελληνική οικονομία. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την συγκεκριμένη ανάλυση 

είναι ότι η Εθνική τράπεζα παρουσιάζει την μεγαλύτερη κεφαλαιακή βάση και επίσης 

ότι η συγχώνευση της Πειραιώς με τη Αγροτική τράπεζα αύξησε σημαντικά τις 

καταθέσεις πελατών για την Πειραιώς. 

Το έτος 2015 χαρακτηρίζεται από μεγάλη πτώση των καταθέσεων στο σύνολο 

των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τεράστιες είναι οι απώλειες για την Πειραιώς και την 

Εθνική τράπεζα μιας και οι καταθέσεις έχουν υποχωρήσει περίπου 16 δις και 24 δις 

αντίστοιχα. Σημαντική πτώση παρουσιάζουν και οι καταθέσεις τόσο για την Alpha 

bank όσο και για την Eurobank και έχουν διαμορφωθεί οι απώλειες στα 11 δις και 9 

δις αντίστοιχα.  
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To έτος 2016 τέλος συναντάται αύξηση των καταθέσεων και για τις 4 

τράπεζες, κάτι το οποίο συναντήσαμε και στους προηγούμενους δείκτες 

ρευστότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Πορεία Δανείων και Καταθέσεων Τραπεζών προς Πολίτες και Επιχειρήσεις Πριν 

και Μετά την Κρίση  

 

4.4.1 Είδη Δανείων και Καταθέσεων Πριν και Μετά τη Κρίση 

Αναφερόμενοι στα είδη δανείων πριν την οικονομική κρίση αλλά και μετά, θα πρέπει 

να σημειωθεί πως υπάρχουν δύο είδη προσωπικών δανείων στις μέρες μας και τα 

οποία αναφέρονται ως εξής (Καποπούλου και Σιώκη, 2008): 

 Το απλό προσωπικό δάνειο και το οποίο συνίσταται στη χορήγηση 

ενός ποσού το οποίο κατατίθεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του 

αιτούντος με σκοπό να το χρησιμοποιήσει όπως εκείνος /η επιθυμεί και είτε για να 

χρηματοδοτήσει τις σπουδές του ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό, για να επιπλώσει το 

σπίτι του ή για ετοιμαστεί για τον ερχομό ενός μωρού. Το προσωπικό δάνειο 

αποπληρώνεται αντίστοιχα σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η διάρκεια αποπληρωμής 

καθορίζεται εκ των προτέρων. Το ποσό του δανείου τοκίζεται ολόκληρο με 

χρεωστικούς τόκους, από τη στιγμή, που κατατίθεται στο λογαριασμό. 
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 Το ανοιχτό προσωπικό δάνειο, είναι δάνειο ανακυκλούμενης πίστης. Η 

τράπεζα εγκρίνει ένα ποσό, το οποίο θέτει, στη διάθεσή του αιτούντος και εκείνος 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει, είτε όλο μαζί, είτε τμηματικά. Μπορεί επίσης να το 

χρησιμοποιήσει το ποσό αυτό με τον ρυθμό που εκείνος επιλέγει, παίρνοντας κάθε 

φορά όσα χρήματα επιθυμεί για τις αγορές του και επιστρέφοντάς τα στη συνέχεια 

στο "απόθεμα" από το οποίο μπορεί να εξακολουθήσει να δανείζεται.  Το προσωπικό 

δάνειο, εφόσον κάνει χρήση ο κάτοχος, αποπληρώνεται, σε μηνιαίες δόσεις, οι 

οποίες προστίθενται στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου ποσού. Δηλαδή με κάθε 

πληρωμή του, η πίστωσή του ανανεώνεται. Σημαντικό είναι ότι, στα δάνεια αυτά, 

τοκίζεται με χρεωστικούς τόκους, μόνον το ποσό, το οποίο κάποιος χρησιμοποιεί. 

Θα πρέπει αντίστοιχα να αναφερθεί πως το καταναλωτικό δάνειο  συνίσταται στη 

χορήγηση ενός ποσού που προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για την αγορά 

συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Με άλλα λόγια το καταναλωτικό δάνειο 

συνδέεται πάντα µε την αγορά προκαθορισμένου αγαθού. Αντίστοιχα, τα 

καταναλωτικά δάνεια έχουν διάφορες ονομασίες όπως εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, 

δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, φοιτητικά, σπουδαστικά κ.λπ. Είναι αντίστοιχα 

δάνεια, που οι τράπεζες διαφημίζουν πολύ. Μάλιστα, δίνουν και επιπλέον παροχές 

όπως: 

 Με ένα εορτοδάνειο δώρο, η βαλίτσα για να ταξιδέψει ο κάτοχος. 

 
 Το εκταμιεύει σήμερα και πληρώνει του χρόνου. 

 
 Χαμηλό επιτόκιο για τους πρώτους μήνες. 

 
Όλα αυτά βέβαια κρύβουν αρκετές παγίδες. Θα πρέπει λοιπόν να αναφερθεί 

πως όποιος επιθυμεί να εκδώσει ένα δάνειο, να μάθει τι θα συμβεί στις χρεώσεις 

του, μετά την περίοδο χάριτος ή μετά τη λήξη της περιόδου του χαμηλού επιτοκίου. 

Να μην παρασύρεται από δώρα και προσφορές. 

Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν το δάνειο αυτό το  παίρνουμε µέσω 

μεσολαβητή, δηλαδή όταν η εμπορική επιχείρηση προτείνει ένα δάνειο από 

συγκεκριμένη τράπεζα, χωρίς εμείς να έχουμε καμιά επαφή µε την τράπεζα. Τις 

περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις δεν µας εξηγούν ότι πρόκειται για δάνειο και ότι 

μπλέκουμε µε τράπεζες. Μας δίνουν μηδενική πληροφόρηση για τους όρους του 
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δανείου και πολλές φορές "υποκλέπτουν" την υπογραφή µας στη σύμβαση του 

δανείου, βάζοντας µας να υπογράψουμε όλα τα έγγραφα μαζί. 

Το αγαθό ή η υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα χρήματα θα πρέπει  να 

προσδιορίζεται στη σύμβαση που υπογράφεται µε την τράπεζα και, ταυτοχρόνως, η 

σύμβαση πώλησης θα πρέπει να αναγράφει ότι η εν λόγω συναλλαγή 

χρηματοδοτείται από την τράπεζα. Με άλλα λόγια, οι δύο συμβάσεις είναι 

αλληλένδετες, κάθε γεγονός που  αφορά τη µεν, επηρεάζει και τη δε. 

Τα δάνεια που αποδίδονται στις επιχειρήσεις, σκοπεύουν αντίστοιχα στην 

ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση 

της επιχειρηματικής δράσης τους με τη διάθεση στις επιχειρήσεις χρηματικών πόρων 

που δεν ανήκουν στην επιχείρηση. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα δάνεια που αποδίδονται προς τους 

καταναλωτές, είναι δύο κατηγοριών, τα στεγαστικά αλλά και τα καταναλωτικά. Τα 

καταναλωτικά δάνεια και εκείνα για την αντιμετώπιση βραχυχρόνιων υποχρεώσεων 

των επιχειρήσεων έχουν μικρή διάρκεια δηλαδή 1 με 2 χρόνια και υψηλό επιτόκιο. 

Τα δάνεια για επενδύσεις επιχειρήσεων και τα στεγαστικά δάνεια είναι  μεγαλύτερης 

διάρκειας από 5 με 35 χρόνια και έχουν μικρότερο επιτόκιο Επίσης, οι τράπεζες 

δανείζουν το κράτος για να καλύψει το έλλειμμα μεταξύ δημοσίων  εσόδων και 

δαπανών. Το δάνειο γίνεται με την αγορά ομολόγων και οι τίτλοι χρεογράφων με 

ημερομηνία εξόφλησης τα οποία έχουν αγοραστεί σε χαμηλότερη τιμή από 10.000 

έως και 90.000 αντίστοιχα (Μελάς, 2009). 

 

4.4.2 Πορεία Δανείων και Καταθέσεων πριν την Κρίση 

Η ανάλυση των στοιχείων σχετικά με την πορεία των δανείων και καταθέσεων των 

Ελλήνων πριν την οικονομική κρίση από τη Διεθνή Τράπεζα, αναδεικνύει ότι, παρά 

τους αρχικούς φόβους περί αποδιαμεσολαβήσεως, ο ρόλος των  τραπεζών στην 

οικονομία της Ελλάδας και της Ευρωζώνης ενισχύθηκε (Antzoulatos, Panopoulou, 

Tsoumas, 2011). Τόσο οι καταθέσεις όσο και οι πιστώσεις στον  ιδιωτικό τομέα από 

τις τράπεζες το 2006, αυξηθήκαν ως ποσοστά του ΑΕΠ. Ενδεικτικά, το 2006, οι 
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καταθέσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 110% στην Ευρωζώνη και 79% στην Ελλάδα, 

από 67% και 52% αντιστοίχως το 1985. 

Για τις πιστώσεις τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 115% και 77% για το 2006, από 

60% και 39% το 1985. Για την Ελλάδα, σημειωτέον, η παροδική μείωση των 

πιστώσεων, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ‘90, παρατηρείται και στις καταθέσεις. 

(Antzoulatos, Panopoulou και Tsoumas, 2011). 

Στην Ελλάδα, η ταχύτερη άνοδος των πιστώσεων από τις καταθέσεις 

συμβάδισε με μείωση της εθνικής αποταμιεύσεως και διεύρυνση του ελλείμματος 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ως ποσοστά του ΑΕΠ). Επιπλέον, η ταχύτατη 

αύξηση των πιστώσεων προς τα νοικοκυριά δημιούργησε μια επίπλαστη εικόνα 

ευημερίας η οποία δεν συμβάδιζε με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. 

Παρείχε, μάλιστα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, άλλοθι στις κυβερνήσεις να 

αναβάλλουν τη λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων. 

Αναλυτικότερα, στην πλευρά του ενεργητικού, παρότι η Ελλάδα ξεκίνησε με 

χαμηλότερο δείκτη δανείων προς το συνολικό ενεργητικό, και παρά την παροδική 

μείωση μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο ταχύτερος ρυθμός πιστωτικής 

επεκτάσεως έκτοτε έφερε τον υπό εξέταση δείκτη υψηλοτέρα από τον αντίστοιχο της 

Ευρωζώνης, οπού είχε μια πολύ μικρή πτωτική τάση, και σε επίπεδο αντίστοιχο των 

ΗΠΑ, όπου ήταν σχετικά σταθερός (Antzoulatos, Panopoulou και Tsoumas, 2011) . 

Όσον αφορά στα αξιόγραφα ως προς το συνολικό ενεργητικό, οι τάσεις στις 

εξεταζόμενες χώρες ήταν αντίθετες, με το σχετικό δείκτη της Ελλάδας να συγκλίνει 

από πάνω προς αυτόν της Ευρωζώνης και των ΗΠΑ. Πάντως, μέχρι το 2006 οι 

καταθέσεις παρέμειναν υψηλότερες στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες της 

Ευρωζώνης. 

Αντισταθμίζοντας τη μείωση των καταθέσεων, αυξήθηκε η χρηματοδότηση των 

τραπεζών από τις αγορές, γεγονός το όποιο αύξησε τον κίνδυνο ρευστότητας όπως  η 

εν εξελίξει κρίση ανέδειξε. 

Οι μεταβολές των δεικτών διαρθρώσεως των τραπεζικών ισολογισμών 

αντανακλούν μια αύξηση των τραπεζικών κίνδυνων. Χωρίς άλλο, στην ανάληψη των 
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υψηλότερων κίνδυνων συνέβαλε και η ψευδής, όπως εκ των πραγμάτων 

αποδείχθηκε, αίσθηση ασφαλείας την οποία δημιούργησαν σε τράπεζες, εποπτικές 

και ρυθμιστικές αρχές, αγορές τα πολύπλοκα στατιστικά υποδείγματα διαχειρίσεως 

κίνδυνων. Ψευδής αίσθηση στην οποία συνέβαλε και το θεσμικό πλαίσιο, με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα τις προχωρημένες μεθόδους της Βασιλείας ΙΙ για τη 

μέτρηση του πιστωτικού και του λειτουργικού κίνδυνου.  

Η εν λόγω ψευδής αίσθηση ήταν ένα από τα συμπτώματα μιας μεγάλης 

μεταβολής η οποία συντελέσθη κατά την περίοδο της αναλύσεως: Της μετατροπής 

της τραπεζικής σε «ποσοτική» επιστήμη. Τα πάντα, θεωρήθηκε, μπορούσαν να 

μετρηθούν επακριβώς, ακόμη και οι τραπεζικοί κίνδυνοι, αυξάνοντας τον ρόλο των 

Η/Υ και των στατιστικών τεχνικών εις βάρος της ανθρώπινης κρίσεως. Η αποτυχία 

των πολύπλοκων στατιστικών συστημάτων έλεγχου των κίνδυνων υπενθύμισε ότι η 

τραπεζική είναι μια κατ’ εξοχήν κοινωνική επιστήμη, είναι τέχνη (art) και επιστήμη, 

με τα στοιχειά της τέχνης να υπερτερούν. Αναντικατάστατο στοιχείο της τέχνης είναι 

η ανθρώπινη κρίση, εργαλεία της επιστήμης οι Η/Υ και οι ποσοτικές μέθοδοι 

(Antzoulatos, Panopoulou και Tsoumas, 2011). 

 

4.4.3 Πορεία Δανείων και Καταθέσεων Μετά την Κρίση 

Μετά το 2008 η χώρα μας διέρχεται σε παρατεταμένη δημοσιονομική και 

οικονομική κρίση η οποία συντελεί στην περαιτέρω επιδείνωση της ήδη 

βεβαρημένης χρηματοοικονομικής κατάστασης των εγχώριων ελληνικών 

τραπεζών. 

Τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα είναι αποκαλυπτικά και αποδεικνύουν το 

χρηματοοικονομικό αδιέξοδο του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Από τα 

στοιχεία του πίνακα εξάγονται τα κάτωθι καίρια συμπεράσματα (Στοιχεία 

Τραπέζης Ελλάδος, 2014): 

 

 Ως γνωστόν, τα δάνεια που οι τράπεζες χορηγούν στα νοικοκυριά και 

τις επιχειρήσεις, αποτελούν το σημαντικότερο μέγεθος των ενεργητικών τους 
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στοιχείων. Την περίοδο 2000-2010, οι χορηγήσεις τραπεζικών δανείων στα 

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τα 59 εκτοξεύτηκαν σε 258 δις €, δηλαδή 

αυξάνονταν κατά μέσο όρο 15,9% κάθε χρόνο (Στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος, 2014). 

 

 Την περίοδο 2000-2010, το σύνολο του ενεργητικού των εγχώριων 

ελληνικών τραπεζών, εκτός της Τράπεζας της Ελλάδας, από 184 αυξήθηκε σε 473 

δις 

€. Αύξηση που οφείλεται στην απλόχερη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε φυσικά 

πρόσωπα και επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι την περίοδο 2000-2010, ο λόγος 

χορηγήσεις δανείων προς σύνολο ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών από 32,1% 

εκτοξεύτηκε σε 55,7%, ποσοστιαία άνοδος που αναμφισβήτητα θεωρείται εντυπωσιακή 

(Στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος, 2014). 

 

Ωστόσο μετά το 2009 και σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής 

κρίσης, οι χορηγήσεις τραπεζικών δανείων ακολουθούν καθοδική πορεία. Την 

περίοδο 2010-2016, οι χορηγήσεις των τραπεζών από τα 258 πέφτουν στα 202 δις 

€ και ταυτόχρονα το σύνολο του ενεργητικού από 463 συρρικνώνεται στα 202 δις 

€. Αυτές οι εξελίξεις είναι δραματικές, καθότι την περίοδο 2010-2016 τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια, ευρέως γνωστά και ως κόκκινα δάνεια, από 22 

εξακοντίζονται στα 110 δις € (Στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος, 2016). 

Δοθέντος ότι τον Ιούλιο του 2016, τα κόκκινα δάνεια αντιπροσώπευαν  

το 30,2% του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, καθίσταται 

πασιφανές ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι εντελώς χρεοκοπημένο. Οι 

εγχώριες ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε τραγικό αδιέξοδο. Πώς είναι δυνατόν 

οι ελληνικές τράπεζες να μην θεωρούνται χρεοκοπημένες, όταν την περίοδο 

2010- 2016 τα κόκκινα δάνεια ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού από μόλις 

4,8% εκτινάχτηκαν στο 30,2% (Στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

5.1 Βασικά Μεγέθη 

Από 1/1/2009 έως 30/6/2016 το  απασχολούμενο  στις  τράπεζες  προσωπικό  

μειώθηκε  κατά 19.67 άτομα, ήτοι κατά 29%, κυρίως μέσω προγραμμάτων εθελούσιας 

εξόδου του προσωπικού, τα οποία συνεχίσθηκαν και κατά τη διάρκεια του 2016. 

Διάγραμμα 9: Απασχολούμενο στις τράπεζες προσωπικό 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων μειώθηκε κατά 1.736 ή 42,5%. 

Διάγραμμα 10: Αριθμός καταστημάτων 

Απασχολούμενο στις τράπεζες προσωπικό 
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Μείωση παρατηρήθηκε και στις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ), αν και 

σε μικρότερο βαθμό (-26%). 

Διάγραμμα 11: Αριθμός ΑΤΜ 

Πηγή: European Central Bank, Payment Statistics for 2015, 26 September 2016 

Τάση μείωσης παρατηρήθηκε και στην περίπτωση των τερματικών αποδοχής 

συναλλαγών καρτών (POS), η οποία, ωστόσο, αντιστράφηκε ήδη από το 2014 και 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 2017 θα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα λόγω της 

εντατικοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη χώρα μας. 

Διάγραμμα 12: Αριθμός POS 

Πηγή: Τα στοιχεία προέρχονται από European Central Bank Payment Statistics for 2015.  
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Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

Μετά την θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά 

κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015, επιχειρήσεις και καταναλωτές έχουν προσαρμοστεί 

σε ευρεία κλίμακα στη διενέργεια πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι συναλλαγές διενεργούνται μέσω της χρήσης: 

(i) καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων), 

(ii) υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων, και 

(iii) υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων. 

 

Επίσης, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η αξιοποίηση των εναλλακτικών καναλιών 

εξυπηρέτησης της πελατείας των τραπεζών (internet, mobile, phone banking, ΑΤΜ, 

APS) έναντι των τραπεζικών καταστημάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤ 

από τις τράπεζες μέλη της: 

(i) Ο αριθμός και η αξία συναλλαγών μέσω internet banking αυξήθηκε, σε ετήσια 

βάση, κατά 40% και 29% αντίστοιχα. 

(ii) Ο αριθμός και η αξία συναλλαγών μέσω mobile banking αυξήθηκε, σε ετήσια 

βάση, κατά 142% και 82% αντίστοιχα. 
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5.2 Ρευστότητα 

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών πραγματοποιήθηκε: 

 Μείωση εγχώριων καταθέσεων κατά 116,1 δισ. ευρώ από το 2009 (-49%). 

 Μείωση της χρήσης του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) 

κατά 49% τους τελευταίους 18 μήνες, από 86,8 δισ. ευρώ σε 43,7 δισ. (-43,1 

δισ.). 

Το 2016 οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4,2 δισ. Ευρώ 

ενώ μείωση της συνολικής εξάρτησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το 

Ευρωσύστημα (-38%), από 107,5 δισ. ευρώ σε 66,6 δισ. (-40,9 δισ.) (Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών, 2017). 

5.2.1 Καταθέσεις 

Από το 2009 έως το τέλος του 2016, οι καταθέσεις των εγχώριων νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 116,1 δισ. ευρώ (-49%).Ενθαρρυντικό για τη σταδιακή 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

είναι το γεγονός πως τους τελευταίους έξι μήνες του 2016 παρατηρείται διαρκής 

μηνιαία αύξηση των καταθέσεων, της τάξης των 770 εκ. ευρώ κατά μέσο όρο. 

Διάγραμμα 13: Καταθέσεις 

 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 
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Στα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2016 που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος για τις 

καταθέσεις ιδιωτών, δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι καταθέσεις στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων και οι καταθέσεις του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων 

και Επενδύσεων, οι οποίες λόγω αναταξινόμησης εμφανίζονται στις καταθέσεις της 

Γενικής Κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, τα υπόλοιπα καταθέσεων στο τέλος του 2016 

εμφανίζονται μειωμένα, ενώ στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του 2016 οι 

καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4,2 δισ. ευρώ. 

 

5.2.2 Ρευστότητα από το Ευρωσύστημα 

Κατά τη διάρκεια του 2016, οι ελληνικές τράπεζες βελτίωσαν τη ρευστότητά τους 

πετυχαίνοντας σημαντική μείωση της εξάρτησής τους από το Ευρωσύστημα. 

Συγκεκριμένα: 

 η συνολική εξάρτηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το 

Ευρωσύστημα περιορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2016 στα 66,6 δισ. ευρώ, 

μειωμένη κατά 47,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 (126,6 δισ. ευρώ) και 

κατά 38% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015 (107,5 δισ. ευρώ), και 

 η χρήση του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) περιορίστηκε 

τον Δεκέμβριο του 2016 σε 43,7 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 49% σε σύγκριση με 

τον Ιούνιο του 2015 (86,8 δισ. ευρώ) και κατά 37% ως προς τον Δεκέμβριο του 

2015 (68,9 δισ. ευρώ). 

Οι ανωτέρω εξελίξεις ήταν απόρροια: 

 της αντικατάστασης μέρους της αντληθείσας μέσω του μηχανισμού ELA 

ρευστότητας από αναχρηματοδότηση μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής 

του Ευρωσυστήματος, σε συνέχεια της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΚΤ στις 22 Ιουνίου 2016 για την επανένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων 

στις αποδεκτές εξασφαλίσεις για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής (επαναφορά 

“waiver”), 

 της ενίσχυσης της καταθετικής βάσης κατά το β΄ εξάμηνο του 2016 και της 

άντλησης ρευστότητας μέσω της διατραπεζικής αγοράς, 
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 των αυξήσεων κεφαλαίου του κλάδου στα τέλη του 2015, και των πωλήσεων 

θυγατρικών στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών (Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών, 2017). 

Διάγραμμα 14: Ρευστότητα από το Ευρωσύστημα 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαίες Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις 

Τον Δεκέμβριο του 2016, η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το 

Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και ELA) ανήλθε σε ποσοστό 55% σε σχέση με τα υπόλοιπα 

καταθέσεων των εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δηλαδή για κάθε 10 ευρώ 

καταθέσεις, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε πρόσβαση σε 5,5 ευρώ ρευστότητα 

από το Ευρωσύστημα, εκ των οποίων τα 3,7 ευρώ μέσω ELA.Τον Ιούνιο του 2014 το 

αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 27,6% και τον Ιούνιο του 2015 σε 103,6%. 

Διάγραμμα 15: Ρευστότητα από Ευρωσύστημα προς καταθέσεις 
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Πηγή: Τα στοιχεία για τη ρευστότητα από το Ευρωσύστημα προέρχονται από: Τράπεζα 

της Ελλάδος, Μηνιαίες Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις. 

Παρά τις σημαντικές εκροές των καταθέσεων κατά το πρώτο μισό του 2015, από τον 

Ιούνιο του 2015 και μετά, ως αποτέλεσμα της σταθεροποίησης των καταθέσεων και 

της απομόχλευσης του ενεργητικού των τραπεζών, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις 

μειώθηκε σταδιακά κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες και ακόμα πιο αισθητά, κατά 16 

ποσοστιαίες μονάδες αν ληφθούν υπόψη οι αυξημένες προβλέψεις της περιόδου 

αυτής. 

Διάγραμμα 16: Δάνεια προς καταθέσεις 
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5.2.3 Χρηματοδότηση από τη διατραπεζική αγορά 

Σε ό,τι αφορά τη διατραπεζική αγορά, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση υπό τη μορφή 

των διατραπεζικών repos ενισχύθηκε σταδιακά από τον Αύγουστο του 2015 (1 δισ. 

ευρώ) με αποτέλεσμα να ανέλθει τον Νοέμβριο του 2016  στα 18,8 δισ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξασφαλίσει πιστωτικά όρια από τους 

αντισυμβαλλομένους τους και οι όροι (επιτόκια) των συναλλαγών αυτών βελτιώνονται 

συνεχώς σε σύγκριση με τα επίπεδα του παρελθόντος. 

5.3 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, 

όπως περιγράφηκε ανωτέρω, οδήγησε σε μείωση των τραπεζικών εγγυήσεων 

(Πυλώνας ΙΙ) του Ν. 3723/2008 κατά 37,4 δισ. ευρώ στη διάρκεια των πρώτων 11 

μηνών του 2016, 5,2 δισ. ευρώ έναντι 42,6 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015 (-88%). 

Οι εν λόγω τραπεζικές εγγυήσεις έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των 

τελευταίων ετών. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εγγυήσεις του Ελληνικού 

Δημοσίου στο πλαίσιο του μηχανισμού ELA μειώθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ (-7%). 

Διάγραμμα 17: Τραπεζικές εγγυήσεις 

 

Τραπεζικές εγγυήσεις (Ν. 3723/2008) 

( σε δισ. ευρώ) 
60 

48.7 
50.6 

50 43.2 

39.8 
42.6 

40 

 

30 

 

14.2 

10 5.2 

0 

   Jun-15  Jun-16 Nov-16 



98 
 

5.4 Κερδοφορία 

Όσον αφορά την κερδοφορία πραγματοποιήθηκαν: 

 Ζημιές προ φόρων 70,3 δισ. ευρώ για τους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους την 

εξαετία 2010 - 2015. 

 Επιστροφή σε οργανική κερδοφορία το 2016. 

 Η δεύτερη μεγαλύτερη κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών καταγράφηκε το 

2008, μερικούς μήνες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. 

 Κατά τα έτη 2012-2015 πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) ανακεφαλαιοποιήσεις 

συνολικού ύψους 51,7 δισ. ευρώ. 

 Την περίοδο 2010-2015 οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν ζημιές προ φόρων 

συνολικού ποσού 70,3 δισ. ευρώ. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν 

διανεμήθηκαν μερίσματα στους μετόχους των ελληνικών τραπεζών, ενώ τον 

Σεπτέμβριο του 2016 οι συσσωρευμένες προβλέψεις των ελληνικών τραπεζών 

ανέρχονταν σε 52 δισ. ευρώ σε ατομική βάση και σε 57,1 δισ. ευρώ σε 

ενοποιημένη βάση. 

 Το 2016 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι εμφάνισαν κέρδη προ φόρων, μετά από 

μια σειρά ζημιογόνων χρήσεων. Μετά από αρκετά τρίμηνα, τα καθαρά έσοδα 

διαμορφώθηκαν σε επίπεδο, έστω οριακά, υψηλότερο εκείνου του 

σχηματισμού προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Τα κέρδη προ φόρων 

των ελληνικών τραπεζικών ομίλων σε επίπεδο εννεαμήνου ανέρχονται στα 249 

εκατ. ευρώ. 

Κερδοφορία ελληνικών τραπεζικών ομίλων 

εκατ. € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

(9μηνο) 

Κέρδη προ 
φόρων 

-823.8 -43.142 -9.137 1.388 -7.278 -11.277 249 

Κέρδη προ 
φόρων και 
προβλέψεων 

 

6.058 
 

4.666 
 

3.023 
 

9.785 
 

4.177 
 

3.207 
 

3.211 

Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών 
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Υπενθυμίζεται ότι καθ’όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 το ελληνικό σύστημα 

υπήρξε κερδοφόρο. Είναι ενδεικτικό ότι η δεύτερη μεγαλύτερη κερδοφορία των 

ελληνικών τραπεζών, καταγράφηκε το 2008 (2,5 δισ. ευρώ), δηλαδή μερικούς μήνες 

μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers (15.9.2008), κατά τη διάρκεια της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ακόμα και το 2009, στην κορύφωση της κρίσης, το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρέμεινε κερδοφόρο (0,7 δισ. ευρώ περίπου). 

5.5 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Μετά από την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση του 2015, στην οποία υπήρξε 

αυξημένη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιωμένη 

κεφαλαιακή επάρκεια. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του 2016, ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας των ελληνικών τραπεζών ενισχύθηκε, ως αποτέλεσμα της επιστροφής τους 

σε κερδοφορία και της μείωσης του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού 

τους. Εν προκειμένω ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 

ratio) αυξήθηκε σε 18,1% (Σεπτέμβριος 2016) από 17,8% (Ιούνιος 2016),ο   δείκτης   

κεφαλαιακής   επάρκειας   (total   capital   ratio)   ενισχύθηκε   σε  18,2% (Σεπτέμβριος 

2016) από 18% (Ιούνιος 2016). Επισημαίνεται ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι 

σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) ανάμεσα στα επαρκώς 

κεφαλαιοποιημένα τραπεζικά συστήματα της ΕΕ. 

Διάγραμμα 18: Δείκτης CET1 ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών 

Πηγή: European Banking Authority (2017), Risk Dashboard, data as of Q3 2016 
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Οι ελληνικές τράπεζες λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών συμμετείχαν 

σε μια σειρά αξιολογήσεων της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους (AQR) 

και σε ασκήσεις προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress-tests) από τους 

εποπτικούς μηχανισμούς με στόχο τον ποσοτικό προσδιορισμό των κεφαλαιακών 

αναγκών, συνεκτιμώντας τις χρηματοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 

χρονική περίοδο. 

Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν σε τέσσερις (4) τέτοιες ασκήσεις από το 

2012 έως το 2015, με τις συνολικές κεφαλαιακές τους ανάγκες να προσδιορίζονται σε 

47,7 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα οι τράπεζες άντλησαν κεφάλαια ύψους  51,7 δισ. 

ευρώ εκ των οποίων τα 19,7 δισ. ή περίπου 40% προήλθαν από ιδιώτες επενδυτές ενώ 

τα υπόλοιπα κεφάλαια καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Ένας σημαντικός παράγοντας των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών είναι οι 

αναβαλλόμενες -οριστικές- φορολογικές απαιτήσεις (DTC), οι οποίες δημιουργήθηκαν 

από τις ζημιογόνες χρήσεις των προηγουμένων ετών. Αυτές ανέρχονται περίπου στο 

52% του κεφαλαίου CET 1 κεφαλαίων των τεσσάρων (4) συστημικών τραπεζών και 

στόχος είναι μέσω της υλοποίησης των σχεδίων αναδιαρθρώσεως, το ποσοστό αυτό 

να βαίνει μειούμενο. 

 

Εξέλιξη μετοχικής σύνθεσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

Οι ελληνικές τράπεζες κλήθηκαν τρεις φορές την τελευταία πενταετία να καλύψουν 

μέσω ανακεφαλαιοποίησης το κεφαλαιακό έλλειμμα που εντοπίσθηκε στο πλαίσιο 

των εποπτικών ασκήσεων. Κατά τις τρεις ανωτέρω ανακεφαλαιοποιήσεις του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος επενδύθηκαν συνολικά 51,7 δισ. ευρώ, εκ των 

οποίων ποσό 19,7 δισ. ευρώ (38% της συνολικής κεφαλαιακής ενίσχυσης) προήλθε 

από κεφάλαια ιδιωτών ενώ ποσό 32,0 δισ. ευρώ (62% της συνολικής κεφαλαιακής 

ενίσχυσης) καλύφθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης στα τέλη του 2015, το ποσοστό που 

κατέχουν οι ιδιώτες επενδυτές στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών 
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αυξήθηκε σε 71,2% (με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015), ενώ το ποσοστό του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μειώθηκε σημαντικά, ως αποτέλεσμα της αραίωσης 

(dilution) των παλαιών μετόχων λόγω συνενώσεως των κοινών μετοχών (reverse split), 

και ανέρχεται (με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015) σε 28,8%. Το μεγαλύτερο μερίδιο στους 

ιδιώτες επενδυτές, το κατέχουν ξένοι θεσμικοί καθώς, λόγω της παρατεταμένης 

κρίσης, τα περισσότερα ελληνικά χαρτοφυλάκια δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις 

αυξήσεις, με αποτέλεσμα τη σημαντική αραίωση των ποσοστών τους. 

 

5.6 Δάνεια σε καθυστέρηση και προβλέψεις για δάνεια 

 Οι τράπεζες πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί για τον Σεπτέμβριο του 2016 

σε ό,τι αφορά τη μείωση του υπολοίπου των εντός ισολογισμού μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (106 δισ. ευρώ έναντι στόχου 106,9 δισ. ευρώ). 

 Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις 

συσσωρευμένες προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης 

της αξίας των εξασφαλίσεων, προσεγγίζει το 100%. 

 57 δισ. ευρώ προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση. 

 Το 2016, για πρώτη φορά από το 2014, παρατηρήθηκε υποχώρηση του 

υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 

 Την περίοδο Ιουνίου 2016 - Δεκεμβρίου 2019 οι τράπεζες στοχεύουν σε μείωση 

των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου 38% (40 δισ. ευρώ). 

 Αύξηση κατά 100.000 του αριθμού των δανείων τα οποία ρύθμισαν οι τράπεζες 

το α΄ εξάμηνο του 2016. 

 Το μερίδιο των μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ρυθμίσεων επί του συνόλου των 

ρυθμίσεων ανήλθε στο 40,2%. 

 Τον Δεκέμβριο του 2007 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε ποσοστό 

4,5% έναντι 38% τον Ιούνιο του 2016. 
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5.6.1 Ποιότητα του χαρτοφυλακίου Δανείων των ελληνικών τραπεζών 

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των ελληνικών τραπεζών σταθεροποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2016, αντιστρέφοντας την εικόνα που είχε 

δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του 2015. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 

ανήλθε τον Ιούνιο του 2016 σε 38%. Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες δανείων, 

μικρή βελτίωση παρατηρήθηκε στην καταναλωτική πίστη και οριακή αύξηση στα 

στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. 

Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις συσσωρευμένες 

προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο παραμένει περίπου στο 50%, ενώ, αν 

προστεθεί στις συσσωρευμένες προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων που έχουν 

ληφθεί από τις τράπεζες έναντι των εν λόγω δανείων, τότε το ποσοστό κάλυψης 

προσεγγίζει το 100% (Τράπεζα της Ελλάδος, 2016). 

 

5.6.2 Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 

 Τον Σεπτέμβριο του 2016 οι ελληνικές τράπεζες πέτυχαν σε ατομική βάση 

μείωση του υπολοίπου των (εντός και εκτός ισολογισμού) μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (45,2% επί του συνολικού δανειακού τους 

χαρτοφυλακίου) στα 107,6 δισ. ευρώ από 108,4 δισ. ευρώ το προηγούμενο 

τρίμηνο (Ιούνιος 2016) (Τράπεζα της Ελλάδος, 2017). 
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Διάγραμμα 19: Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επισκόπηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

Ιανουάριος 2017. 

 

 Θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2016 αποτέλεσε η σημαντική 

αύξηση (κατά περίπου 100.000) του αριθμού των δανείων, τα οποία ρύθμισαν 

οι τράπεζες, καθώς και η υιοθέτηση μακροπρόθεσμων λύσεων. Ειδικότερα, το 

μερίδιο των μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ρυθμίσεων επί του συνόλου των 

ρυθμίσεων αυξήθηκε κατά περίπου επτά (7) ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται 

σε 40,2%. Τέλος, σταθερό παρέμεινε τόσο το ποσοστό των λύσεων οριστικής 

διευθέτησης (6,3%), όσο και το ποσοστό των δανείων που είχαν μεν τεθεί σε 

καθεστώς ρύθμισης, αλλά παραμένουν στον «πυρήνα» των μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (70%). 

 Η ως άνω εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων που 

συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2016 σε συνεργασία με την ΤτΕ και την ΕΚΤ. 

Εκτιμάται ότι για την περίοδο Ιουνίου 2016-Δεκεμβρίου 2019 οι τέσσερις συστημικά 

σημαντικές τράπεζες θα προβούν σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
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κατά περίπου 38% (40 δισ. ευρώ). Η εν λόγω μείωση θα επιτευχθεί μέσω 

μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων και οριστικών διευθετήσεων, επιλεκτικών διαγραφών 

δανείων, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων και πωλήσεων δανείων. 

Εν προκειμένω, αξίζει να επισημανθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2007 τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε ποσοστό μόλις 4,5%, το οποίο ήταν πολύ 

κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο (2,9%) για πιστωτικά ιδρύματα μεσαίου μεγέθους της 

ευρωζώνης. Ωστόσο, στη διάρκεια των τελευταίων εννέα ετών ο δείκτης μη 

εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατακόρυφα στο 38%. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

οι προβλέψεις των ελληνικών τραπεζών έναντι επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν, τον 

Σεπτέμβριο του 2016, στα 57,1 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση. 

 

Διάγραμμα 20: Εξέλιξη μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το ΑΕΠ 
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5.7 Χορηγήσεις 

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών 195 δισ. Ευρώ είναι το συνολικό 

υπόλοιπο των δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο του 2016. Εξ 

αυτών 61,4 δισ. στεγαστικά, 26 δισ. καταναλωτικά και 94,6 δισ.  επιχειρηματικά 

δάνεια. Για πρώτη φορά μετά το 2011 οι καθαρές ροές δανείων προς επιχειρήσεις 

εμφάνισαν αύξηση 283 εκ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2016. 

 Τεράστια μείωση της ζήτησης δανειακών κεφαλαίων από τα νοικοκυριά: 

- Από τις 1.200 / εργάσιμη ημέρα αιτήσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων το  2007 

στις 82 το 2016. 

- Από τις 32.300 / εργάσιμη ημέρα αιτήσεις χορήγησης καταναλωτικών δανείων το 

2007 στις  4.455 το 2016. 

Οι Διαγραφές δανείων ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι 687 

εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 και τα επιτόκια χορηγήσεων εμφάνισαν 

οριακή μείωση ή παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το 2015, ωστόσο εξακολουθούν να 

είναι υψηλότερα σε σχέση με αυτά των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας. 

Τον Δεκέμβριο του 2016 το συνολικό υπόλοιπο των δανείων προς νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις ανήλθε στα 195 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 9 δισ. ευρώ σε σχέση με τον 

Δεκέμβριο του 2015 (204 δισ.) και τα δάνεια, αν και ως ποσό μειώθηκαν οριακά, ως 

ποσοστό του ενεργητικού των τραπεζικών ομίλων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 58,2% 

στις 30.6.2016 από 53,5% στις 31.12.2015 λόγω της μείωσης του ενεργητικού τους. Η 

μείωση του ενεργητικού προέκυψε κατά κύριο λόγω από την πώληση θυγατρικών στο 

εξωτερικό (Τράπεζα της Ελλάδος, 2017). 

Τα δάνεια προς τα νοικοκυριά αποτελούσαν, τον Δεκέμβριο του 2016, το 44,8% της 

συνολικής χρηματοδότησης των τραπεζών προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Εξ αυτών 

το 70% αφορούσε στεγαστικά δάνεια (31,5% επί του συνόλου). 

Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις αποτελούσαν για την ίδια χρονική περίοδο το 55,2% 

της συνολικής χρηματοδότησης των τραπεζών προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα και οι 



106 
 

διαγραφές δανείων κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2016, 

υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, έναντι 687 εκατ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2015 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2017). 

Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις περιορίστηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2016 

και τον Δεκέμβριο ήταν μόλις -0,1%. Παρόμοια ήταν η εξέλιξη του ρυθμού μείωσης 

της τραπεζικής πίστης προς τα νοικοκυριά για τη χρηματοδότηση καταναλωτικών 

δαπανών – ο ρυθμός αυτός έχει επιστρέψει στα επίπεδα που καταγράφονταν αμέσως 

μετά την εκδήλωση της ελληνικής κρίσης. Αντιθέτως, ο ετήσιος ρυθμός μείωσης των 

στεγαστικών δανείων παρέμεινε σταθερός για τέταρτο κατά σειρά έτος. 

 

Διάγραμμα 21: Ρυθμός πιστωτικής επέκτασης 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. 
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Επιτόκια χορηγήσεων και ζήτηση για νέα δάνεια 

Κατά τη διάρκεια του 2016 λόγω αναστροφής της τάσης εκροών καταθέσεων από το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα και της μείωσης του δανεισμού του από τον ELA και την 

ΕΚΤ, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη ποσοστιαία αύξηση των προβλέψεων για την 

κάλυψη από τον πιστωτικό κίνδυνο, τα επιτόκια χορηγήσεων εμφάνισαν οριακή 

μείωση ή παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το 2015. 

 

Διάγραμμα 22: Επιτόκια νέων χορηγήσεων 

Πηγή: European Central Bank, MFI Interest Rate Statistics 

Η ζήτηση για νέα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε 

ασθενής και σχεδόν αμετάβλητη το 2016, όπως προκύπτει από την Έρευνα 

Τραπεζικών Χορηγήσεων  που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος σε τριμηνιαία βάση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μείωσης της ζήτησης δανειακών κεφαλαίων από τα 

νοικοκυριά είναι το γεγονός πως κατά τη διάρκεια του 2007 οι τράπεζες γίνονταν 

αποδέκτες 1.182 αιτήσεων ανά εργάσιμη ημέρα για χορήγηση στεγαστικών δανείων 

και 32273 αιτήσεων για χορήγηση καταναλωτικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων 

των πιστωτικών καρτών. Το 2016, οι αντίστοιχοι αριθμοί ανέρχονταν σε 82 (-93%) και 
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4.455 (-86%). 

 

5.8 Σχέδια αναδιαρθρώσεως των ελληνικών τραπεζών και αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες 

Οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης το 2015, 

προχωρούν στην υλοποίηση των σχεδίων αναδιαρθρώσεως των εργασιών τους, σε 

συμφωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα 

σχέδια αυτά είναι νομικές δεσμεύσεις των τραπεζών έναντι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποιήσεως, μέχρι το τέλος του 2018. 

Μια από τις βασικές δεσμεύσεις των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί ο 

σταδιακός περιορισμός του μεγέθους του χαρτοφυλακίου στοιχείων ενεργητικού των 

διεθνών δραστηριοτήτων τους σε χώρες όπου δεν θεωρούνται βασικές/κύριες αγορές 

παρουσίας. 

Συνολικά από το 2012, οι ελληνικές τράπεζες έχουν δρομολογήσει και σε πολλές 

περιπτώσεις πραγματοποιήσει την αποχώρησή τους από χώρες όπως η Τουρκία, η 

Πολωνία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Π.Γ.Δ.Μ. και η Αίγυπτος ενώ 

διατηρούν ακόμη τις δραστηριότητες τους σε Κύπρο, Ρουμανία και Αλβανία. 

Η συνολική μείωση των δανείων την περίοδο 2010-2015 ανήλθε σε 28,2 δισ. ευρώ 

που αντιπροσωπεύει μείωση 50% στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης/Τουρκίας, με αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών κυρίως λόγω της μείωσης του 

σταθμισμένου ενεργητικού τους. 

Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων 

αναδιαρθρώσεως,  επικεντρώνονται σε σειρά ενεργειών με κυριότερες: 

 την πώληση μη στρατηγικών στοιχείων του ενεργητικού τους, με σκοπό την 

περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού τους, 

 τη μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα, 
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 τον εξορθολογισμό  των επιτοκίων καταθέσεων, και 

 τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. 

 

Όσον αφορά τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών: 

 Οι τράπεζες διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα για τη χορήγηση δανείων 

σε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις. 

 Η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων για επενδύσεις παραμένει σταθερά χαμηλή. 

 Τον Δεκέμβριο του 2016 υπογράφηκαν μεταξύ τραπεζών και Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) συμβάσεις συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ. 

 Στο πλαίσιο του Juncker Plan έχουν εξασφαλιστεί 330 εκατ. ευρώ για τη 

χρηματοδότηση μεγάλων έργων, υψηλής οικονομικής και κοινωνικής 

προστιθέμενης αξίας. 

 Απολύτως  επιτυχημένη  η  διάθεση  των  πόρων  του  πρώτου       

Προγράμματος 

 «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», συνολικού εκτιμώμενου ποσού 850 εκατ. ευρώ. 

 Συμμετοχή στη χρηματοδότηση έργων ενέργειας, μεταφορών, και πρώτων 

υλών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 

συνολικού ποσού 220 εκατ. ευρώ το 2016. Συνολικός προϋπολογισμός των εν 

λόγω έργων 1,9 δισ. ευρώ. 

 

5.8.1 Εξέλιξη λειτουργικού κόστους τραπεζών 

 Μείωση των λειτουργικών δαπανών των ελληνικών τραπεζικών ομίλων κατά 

την τελευταία πενταετία. 
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 Η προσπάθεια περιστολής των λειτουργικών δαπανών το διάστημα αυτό είναι 

αξιοσημείωτη, λαμβάνοντας υπόψη: 

 το μέγεθος των αποζημιώσεων για τα έκτακτα προγράμματα εθελούσιας 

αποχώρησης των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 

πενταετία, 

 τη συμμετοχή των τραπεζών κατά την εξυγίανση λοιπών τραπεζών 

(έκτακτες εισφορές στο νέο Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης 

Καταθέσεων και Επενδύσεων), και 

 το έκτακτο κόστος ενσωμάτωσης και εξορθολογισμού εξαγορών. 

 Ο δείκτης κόστους προς έσοδα (Cost/Income Ratio) των ελληνικών τραπεζικών 

ομίλων, ο οποίος αποτελεί σημαντική ένδειξη της αποδοτικότητας του 

επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθούν οι τράπεζες, αγγίζει μόλις το 51,4%, 

και εμφανίζεται χαμηλότερος τόσο από τον μέσο όρο του δείκτη των χωρών της 

περιφέρειας (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία) όσο και από τον μέσο όρο 

του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (63%). 

 

Διάγραμμα 23: Cost to Income Ratio 

Πηγή: European Banking Authority (2017), Risk Dashboard, data as of Q3 2016 
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Διάγραμμα 24: Λειτουργικές δαπάνες ομίλων 

Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις και παρουσιάσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών 

 

5.8.2 Δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

Παρά τη συνεχιζόμενη δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι ελληνικές τράπεζες 

εντάσσουν την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας στις στρατηγικές τους επιλογές 

και παραμένουν πιστές στις δεσμεύσεις τους για κοινωνική προσφορά. Με 

προγράμματα χορηγιών που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ από το 

2007, αλλά και με την εθελοντική συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού τους οι 

ελληνικές τράπεζες συμβάλλουν στη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους και ισχυρών 

δεσμών εμπιστοσύνης με την κοινωνία. 
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Εξέλιξη χορηγικών προγραμμάτων ελληνικών τραπεζών 
(σε  εκατ. ευρώ) 

Έτη 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο1 75,7 60,2 49,5 42,2 31,1 26,1 28,7 41,1 25,122 

Πηγή: Εκθέσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. 
1 Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται η χορηγία για την ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών του 
2007. 
2   Αφορά τα μεγέθη τριών συστημικών τραπεζών. 

 

 

Παρά την επιτακτική ανάγκη για μείωση των λειτουργικών τους δαπανών, οι 

τράπεζες παραμένουν συνεπείς στην επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 

κοινωνικού οφέλους, μέσω της εφαρμογής εκτεταμένων προγραμμάτων κοινωνικής 

προσφοράς με κεντρικό άξονα των δράσεών τους τον Άνθρωπο, υποστηρίζοντας 

σημαντικές εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες, αλλά και υλοποιώντας πλήθος χορηγικών ενεργειών προς ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες και κοινωφελείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. 

Η περιβαλλοντική πολιτική των τραπεζών αφορά την ενεργό συμβολή τους στην 

προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και 

καθοδηγείται από μια σειρά από αρχές που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την 

τήρηση περιβαλλοντικών αρχών από τους προμηθευτές, την ενημέρωση των 

εργαζομένων, τις διαδικασίες εφαρμογής, τη δημοσιοποίηση των σχετικών 

αποτελεσμάτων και τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. 

 

5.8.3 Προκλήσεις του τραπεζικού συστήματος τα επόμενα χρόνια 

1. Η εξυγίανση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων μέσω της αποτελεσματικότερης 

αντιμετώπισης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων με 

κοινωνική ευαισθησία και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την 

αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
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2. Η εξεύρεση τρόπων για την επανεκκίνηση της επενδυτικής διαδικασίας και την 

επιστροφή στην ανάπτυξη. 

3. Η διατήρηση της πορείας μείωσης της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από 

τις κρατικές ενισχύσεις σε κεφάλαια και από το Ευρωσύστημα σε ρευστότητα 

μέχρι την αποπληρωμή τους και τον μηδενισμό της αντίστοιχα. 

4. Η συνεπής υλοποίηση και εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης (restructuring 

plans) των ελληνικών τραπεζών. 

5. Η αύξηση του ρυθμού επιστροφής των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στα μετρητά εντός Ελλάδας, τα 

οποία βρίσκονται εκτός συστήματος, και στις καταθέσεις εξωτερικού με 

αρνητικές αποδόσεις. 

6. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, οι οποίες θεωρούνται από τις 

εποπτικές αρχές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και από τις αγορές, ως 

χαμηλότερης ποιότητας κεφάλαια, καθώς η ανακτησιμότητά τους αποτελεί 

συνάρτηση της κερδοφορίας των τραπεζών. 

7. Το IFRS 9, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2018 και θα αντικαταστήσει το 

μοντέλο πραγματοποιηθεισών ζημιών (incurred loss model) με το μοντέλο 

αναμενόμενων ζημιών (expected loss model), θα οδηγήσει σε υψηλότερες 

προβλέψεις με τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

8. Η καθιέρωση της «ελάχιστης απαίτησης για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες 

υποχρεώσεις», γνωστή ως MREL, μέσω της οποίας επιδιώκεται να διασφαλιστεί 

ότι οι τράπεζες έχουν επαρκείς υποχρεώσεις με δυνατότητα απορρόφησης 

ζημιών σε περίπτωση εξυγίανσης (resolution), προκειμένου να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζουν τραπεζικές κρίσεις στο μέλλον, να διατηρείται η τραπεζική 

σταθερότητα και να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση των φορολογουμένων. 

9. Η νέα απαίτηση MREL συνεπάγεται την ανάγκη έκδοσης από τις τράπεζες νέων 

επιλέξιμων υποχρεώσεων, κυρίως senior bonds, με κόστος, το οποίο οι τράπεζες 
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θα πρέπει να ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. 

10. Οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν ριζικά το τραπεζικό σύστημα, τόσο σε ό,τι 

αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες των τραπεζών όσο και σε 

σχέση με την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία θα 

συμπληρώσουν ή, ενδεχομένως, και θα υποκαταστήσουν πλήρως την 

παραδοσιακή τραπεζική. 

11. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από την πλευρά 

των πολιτών, από τις αγορές και από τους εταίρους μας. 

12. Η θετική πιστωτική επέκταση, αν και αποτελεί αναγκαία συνθήκη βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, θα ακολουθήσει και δεν θα προηγηθεί της οικονομικής 

ανάκαμψης. 

13. Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση των 

ελληνικών τραπεζών, μετά τις πρόσφατες ανακεφαλαιοποιήσεις, με τους ξένους 

θεσμικούς επενδυτές να κατέχουν σημαντικά μετοχικά ποσοστά, καθώς και οι 

πρόσφατες τροποποιήσεις νομικού και εποπτικού χαρακτήρα, επέφεραν 

σημαντικές αλλαγές στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών και αποτελούν 

άλλη μία πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

14. Η περαιτέρω επέκταση της μετοχικής βάσης σε ιδιώτες επενδυτές, σε ξένα 

χαρτοφυλάκια αλλά και σε ελληνικά, των οποίων η συμμετοχή μειώθηκε 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των ανακεφαλαιοποιήσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, αλλά κυρίως λόγω της ελληνικής κρίσης σημειώθηκε μια εις βάθος 

αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, με τη συνεπακόλουθη 

δραστική μείωση του αριθμού των τραπεζών που ασκούν δραστηριότητα στην 

Ελλάδα. Απ’ τον Δεκέμβριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο τον 2016 οι εν λειτουργία 

τράπεζες, μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και εξυγιάνσεων, μειώθηκαν από 64 σε 39 

ενώ αποχώρησε σχεδόν το σύνολο των ξένων τραπεζών με δίκτυα εξυπηρέτησης της 

πελατείας, εκτός της HSBC. 

  Σήμερα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και η Attica Bank ξεπερνούν πλέον 

αθροιστικά το 95% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (σε όρους ενεργητικού) 

από 67,7% στο τέλος του 2007. Παρουσία έχουν, επίσης, η Επενδυτική Τράπεζα 

Ελλάδος, η Aegean Baltic Bank, η Credicom Consumer Finance, εννέα (9) 

συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς και τα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπείας 

τριάντα (30) αλλοδαπών τραπεζών (ενδεικτικά, Citibank, HSBC, Deutsche Bank, 

Unicredit, Bank of America, J.P.Morgan Chase Bank, DnB Bank ASA, ABN AMRO Bank). 

 

 Βασικά στοιχεία για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

Σημειώθηκε σημαντική συρρίκνωση του ενεργητικού, λόγω απομόχλευσης και 

πώλησης συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων, κυρίως όμως καταθέσεων, λόγω 

της κρίσης και των αβεβαιοτήτων που δημιουργήθηκαν: 

I. σύνολο ενεργητικού: 312,4 δισ. ευρώ, από 358,1 δισ. το 2008 

II. σύνολο καταθέσεων: 132,1 δισ. Ευρώ το 2016 

III. καταθέσεις εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων: 121,4 δισ., από 

227,6 δισ. το 2008 

IV. δάνεια εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων: 195,2 δισ. ευρώ 
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V. δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1): 18.1% 

VI. αριθμός καταστημάτων: 2.343 

VII. προσωπικό: 46.615 

VIII. κέρδη προ φόρων: 249 εκατ. ευρώ 

IX. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) 107,6 δισ. ευρώ (45,2%) και δείκτης 

μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) 38% 

X. απόθεμα προβλέψεων: 57,1 δισ. ευρώ 

XI. ΑΤΜ: 6.820 

XII. POS: 410.000 

 

Οι ισχυρές πιέσεις που αντιμετώπισε το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το 2010, 

εντάθηκαν την επόμενη πενταετία, με αποκορύφωμα την υποχρεωτική τραπεζική 

αργία διάρκειας τριών εβδομάδων, την υποχρεωτική αργία διάρκειας ενός μήνα του 

Χρηματιστηρίου και την, ακόμη ισχύουσα, επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων 

τον Ιούνιο του 2015, εξελίξεις που έπληξαν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του 

συστήματος. Η αυξημένη αβεβαιότητα και η ενίσχυση της πιθανότητας αποχώρησης 

της χώρας από τη ζώνη του ευρώ, η οποία εντάθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2015, 

οδήγησαν σε μαζικές εκροές καταθέσεων και κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των 

αποταμιευτών, επιδεινώνοντας ραγδαία τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. 

  Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο του 2015, όταν υπήρχε ένα ακραίο επίπεδο 

αβεβαιότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος παρενέβη, παρέχοντας πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα για τις ελληνικές τράπεζες (συνολικό υπόλοιπο 

περίπου 127 δισεκ. ευρώ στις 30.6.2015, εκ των οποίων περίπου 87 δισεκ. ευρώ ήταν 

η χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα- ELA). Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση της ρευστότητας από τον ELA, υπήρξε ο τελευταίος 

μηχανισμός εξισορρόπησης για την αντιμετώπιση των εκροών καταθέσεων πριν από 

την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Η συμφωνία μεταξύ της ελληνικής 
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κυβέρνησης και των διεθνών πιστωτών τον Ιούλιο του 2015 ήταν ο αποφασιστικός 

παράγοντας που επέτρεψε στις τράπεζες να συνεχίσουν να καλύπτουν τις ανάγκες 

τους σε ρευστότητα  μέσω του ELA. 

  Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της 

κρίσης, η οικονομική ύφεση  αποδεικνύεται με πολύ μεγαλύτερο βάθος αλλά και 

διάρκεια από τις αρχικές εκτιμήσεις. Στο δυσμενές εγχώριο μακροοικονομικό 

περιβάλλον, όπως αυτό αποτυπώθηκε στη συρρίκνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας, την αύξηση της ανεργίας και την υποχώρηση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, σημαντική είναι η επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

τόσο των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, όσο και των νοικοκυριών. 

  Στο πλαίσιο αυτό, ο τραπεζικός τομέας αντιμετώπισε ισχυρές πιέσεις κατά την 

περίοδο 2010-2015, κυρίως λόγω των εξελίξεων στις γενικότερες οικονομικές και 

δημοσιονομικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στη  χώρα. Tην συγκεκριμένη 

πενταετία, ο τραπεζικός τομέας αναδιαρθρώθηκε ριζικά, κατόπιν μιας σειράς 

ενεργειών εξυγίανσης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, με τέσσερις τράπεζες να 

αποτελούν το 95% της εν λόγω αγοράς, ενώ σημαντική ήταν και η μεταβολή στη 

σύνθεση του ισολογισμού των τραπεζών. 

  Ο πιστωτικός κίνδυνος και η περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου δανείων, αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή αστάθειας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα παροχής 

πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία. Συγκεκριμένα, η ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου δανείων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων εξακολουθεί να 

επιδεινώνεται από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης μέχρι και σήμερα. Οι 

δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες οδήγησαν σε ονομαστικές περικοπές μισθών, 

στην αύξηση της ανεργίας, στην αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων σε θέσεις 

μερικής απασχόλησης και σε πιο ευέλικτες μορφές εργασίας. Οι παραπάνω εξελίξεις 

σε συνδυασμό με την αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων συνέβαλαν στη 

σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος καθώς και στην αποδυνάμωση της 

ικανότητας αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε μια σειρά δράσεων 
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για την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου, τη διεύρυνση της σχετικής πληροφόρησης 

για την εμβάθυνση της ανάλυσης και την καλύτερη παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

  Πρέπει να επισημανθεί ότι οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά 

από τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις. Οι κίνδυνοι από τη διεθνή οικονομία και τις     

χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αυξηθεί λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της 

Κίνας και άλλων αναδυόμενων οικονομιών, καθώς και  από την αύξηση των 

γεωπολιτικών και άλλων κινδύνων (π.χ. μεταναστευτικό, Brexit), αποθαρρύνοντας τις 

διεθνείς επενδύσεις και αποτελώντας τροχοπέδη για ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. 

Κάποιες επιπτώσεις αναμένονται από τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν κατόπιν 

του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία για έξοδό της από 

την ΕΕ. Παρά την περιορισμένη άμεση έκθεση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στην οικονομία της Βρετανίας, οι επιπτώσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις των αξιωματούχων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 

θα είναι σημαντικές (της τάξεως του 0,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα έτη) και θα 

επιδράσουν ανασταλτικά στην προσπάθεια για βιώσιμη και εύρωστη οικονομική 

ανάπτυξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η αρνητική επίδραση της εξόδου της Μεγάλης 

Βρετανίας από την ΕΕ αναμένεται να δυσχεράνει, σε κάποιο βαθμό, τις προσπάθειες 

για έξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην ανάπτυξη για την ελληνική 

οικονομία. 

  Σε ό,τι αφορά τους εγχώριους παράγοντες, προκλήσεις παραμένουν στο εσωτερικό, 

ως κληροδότημα της κρίσης του δημόσιου χρέους. Ασφαλώς η διαμόρφωση ενός 

αυστηρότερου πλαισίου πιστοδοτικών κριτηρίων συντελεί στη συνετότερη χορήγηση 

δανείων σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Ωστόσο, το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να 

είναι ζημιογόνο λόγω του σημαντικού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων 

ανοιγμάτων, της έλλειψης ζήτησης από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και 

της απομόχλευσης με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι προοπτικές πιστωτικής 

επέκτασης   και   διατηρήσιμης   κερδοφορίας των τραπεζών στο μέλλον. 

Επιπροσθέτως λόγω των περιοριστικών συνθηκών ρευστότητας, η ευχέρεια 

προσφοράς νέων πιστώσεων από τις τράπεζες είναι πολύ μικρή με αποτέλεσμα 
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επιδεινώνεται η δυνατότητα παραγωγής νέου κεφαλαίου μέσω των αδιανέμητων 

κερδών και κατά συνέπεια η ικανότητα των τραπεζών να αυξήσουν περαιτέρω τα 

κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Στο βαθμό που το απόθεμα των μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων δεν αντιμετωπιστεί με αποφασιστικό τρόπο, μέσω του 

θεσμικού  πλαισίου  της αφερεγγυότητας καθώς και περαιτέρω μέτρων εξυγίανσης, η 

δυνατότητα των τραπεζών να συντηρούν ή και να επεκτείνουν μελλοντικά τις 

πιστώσεις προς την πραγματική οικονομία θα επηρεαστεί σοβαρά, επιδεινώνοντας τις 

προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Η παραπάνω 

επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του 

πιστοδοτικού κενού (credit gap) της ελληνικής οικονομίας. 

  Ο κίνδυνος ρευστότητας αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις ελληνικές 

τράπεζες καθώς η πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων δεν 

ήταν εφικτή,  ενώ περαιτέρω πιέσεις άσκησε η χωρίς προηγούμενο μαζική εκροή 

καταθέσεων. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος 

οικονομικής προσαρμογής αναμένεται να συμβάλει θετικά στη βελτίωση των 

συνθηκών ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών. 

  Ωστόσο, οι κίνδυνοι αντισταθμίζονται εν μέρει από μια σειρά από θετικά γεγονότα 

μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Όσον αφορά  τις διαρθρωτικές και 

δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, έχουν θεσπιστεί σχεδόν όλα τα προαπαιτούμενα 

μετά τη συμφωνία της 13ης Ιουλίου 2015 ανάμεσα στην Ελλάδα και  τους διεθνείς 

πιστωτές για ένα νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Παρά τις συν- θήκες 

περιορισμένης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και την επιβολή ελέγχων στην 

κίνηση κεφαλαίων, η οικονομία έχει δείξει σημαντική ανθεκτικότητα. Επιπλέον, το 

ποσοστό ανεργίας έχει ήδη μειωθεί οριακά ενώ  η περαιτέρω μείωσή του θα 

εξαρτηθεί από τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στο μέλλον. Σε ό,τι 

αφορά τον – για έκτη συνεχή χρήση – ζημιογόνο τραπεζικό τομέα, το κεφαλαιακό 

έλλειμμα που εντοπίστηκε από την άσκηση που διενήργησε η ΕΚΤ, καλύφθηκε στη 

συνέχεια από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου το 2015 και την επιτευχθείσα 

ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ως αποτέλεσμα της 

ανακεφαλαιοποίησης που απαιτήθηκε να διενεργήσουν για τρίτη φορά οι ελληνικές 

τράπεζες την τελευταία πενταετία. 
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  Οι λοιποί τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος επηρεάστηκαν και αυτοί από το 

αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον. Εν μέσω κρίσης λοιπόν, και κατόπιν της 

σημαντικής αναδιάρθρωσης του ασφαλιστικού κλάδου, το ενεργητικό του υποχώρησε 

κατά την τελευταία πενταετία. 

  Παρόμοια τάση εμφάνισαν και οι υπόλοιποι κλάδοι του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, καθώς, με εξαίρεση το σταθερό αριθμό των εταιριών πρακτόρευσης 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, βρίσκονται και αυτοί σε φάση αναδιάρθρωσης, με το 

ενεργητικό και το πλήθος των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης και παροχής 

πιστώσεων να υποχωρεί. Κατά τη διάρκεια του 2010 και τους πρώτους μήνες του 

2011, παρά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από 

την αρνητική οικονομική συγκυρία, οι υποδομές του (δηλαδή τα συστήματα 

πληρωμών και διακανονισμού τίτλων) επέδειξαν, όπως και το 2009, αξιοσημείωτη 

ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας έτσι στη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα. Πάντως δεν υπάρχει ουσιώδης συμμετοχή  των λοιπών κλάδων στην 

πιστωτική διαμεσολάβηση και στις αγορές κεφαλαίων, ενώ, λόγω του μικρού 

μεγέθους τους, οι παραπάνω εξελίξεις δεν επηρέασαν τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

  Συμπερασματικά, το τραπεζικό σύστημα, όπως και το σύνολο της οικονομίας, 

βρέθηκε κατά την τελευταία πενταετία μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις και 

αντιμετώπισε παράγοντες που επηρέασαν δυσμενώς τις επιδόσεις του. 

  Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων 

δανείων αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Η 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος όχι μόνο θα ελαφρύνει το βάρος για τους 

δανειολήπτες που θα συνεργαστούν, αλλά και θα επιτρέψει στις τράπεζες να 

απελευθερώσουν κεφάλαια, τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στις πιο 

δυναμικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη 

συνολική αναδιάρθρωση της οικονομίας υπέρ των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων 

αγαθών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την άνοδο της συνολικής παραγωγικότητας 

και του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης ακόμη και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 
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  Μια εξέλιξη με περισσότερο άμεσες θετικές επιπτώσεις αποτελεί η απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις  22.6.2016 για την επανένταξη των ελληνικών 

κρατικών τίτλων στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις (waiver), η οποία 

θα επιτρέψει την πιο φθηνή χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ. 

Η προαναφερθείσα εξέλιξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και για την πλήρη 

δυνατότητα συμμετοχής των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα 

ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα σημειωθεί ως 

προς την ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, καθώς 

και άλλους παράγοντες σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων. Με βάση το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι συνθήκες ρευστότητας των τραπεζών θα βελτιωθούν 

περαιτέρω και κατά συνέπεια θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της εξάρτησής τους από 

τη χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος ειδικότερα εφόσον υπάρξει διεύρυνση των 

περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούν να αγοραστούν από την ΕΚΤ. Η βελτίωση 

της ρευστότητας με ευνοϊκούς όρους και κυρίως, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

των αποταμιευτών, θα συντελέσει σε τόνωση της πιστοδοτικής ικανότητας των 

τραπεζών συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στην επαναλειτουργία του 

διαμεσολαβητικού τους ρόλου για την παροχή πιστώσεων προς την πραγματική 

οικονομία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

*Ποσά σε εκ. ευρώ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 
  

2005 23545 80427 41849 44464 

2006 30931 76570 46768 53820 

2007 46427 71059 54039 68385 

2008 54889 84286 66738 82202 

2009 54280 91221 67849 84269 

2010 57680 96304 63771 87188 

2011 49352 87169 55196 76822 

2012 70406 77939 53797 67653 

2013 92010 84197 68103 77856 

2014 89290 81946 67635 75518 

2015 87529 77074 64993 73553 

2016 81500 68268 60403 66393 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

  

2005 1608 3124 1951 2523 

2006 1832 6597 2436 2657 

2007 3310 6535 2740 5029 

2008 3025 6433 2369 4292 

2009 3614 8224 4776 4298 

2010 3273 8780 4430 4031 

2011 -1933 -1066 593 875 

2012 -2315 -3795 -406 -635 

2013 8542 6383 7147 4165 

2014 7322 8653 6821 5559 

2015 10021 8315 9053 7132 

2016 9824 6097 9113 7355 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ  
Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 13.196 43.350 21.644 19.255 

2006 16.734 53.233 23.573 23.914 

2007 22.067 60.530 34.665 36.151 

2008 28.380 67.656 42.546 45.656 

2009 30.063 71.194 42.915 46.808 

2010 29.474 68.039 38.292 44.435 

2011 21.795 59.543 29.399 32.459 

2012 36.971 58.721 28.451 30.752 

2013 54.279 62.876 42.484 41.535 

2014 54.732 64.929 42.900 40.878 

2015 38.951 42.959 31.434 31.446 

2016 40.459 42.365 32.946 34.031 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

Μ. Φ. 
Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 262 474 379 434 

2006 341 584 502 478 

2007 423 915 457 391 

2008 113 480 334 236 

2009 146 225 466 3 

2010 -36 -361 -56 -83 

2011 -6429 -1216 -3843 -5155 

2012 -807 -2926 -1133 -1368 

2013 2506 618 2857 -1007 

2014 -2065 -382 -59 -1383 

2015 -2389 -2846 -1032 -1051 

2016 10 24 261 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΔΑΝΕΙΑ Πειραιώς Εθνική Alpha Eurobank 

2005 15451 29528 24201 26624 

2006 20426 42625 28238 34046 

2007 30289 39569 35267 45638 

2008 38113 55798 42189 55878 

2009 37688 58129 41811 55837 

2010 37638 58242 39919 56268 

2011 34006 52891 36152 48094 

2012 44613 46999 32797 43171 

2013 62365 46327 44236 45610 

2014 57143 43531 43475 42133 

2015 40262 39750 41558 32974 

2016 48720 38166 29010 31908 
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