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Περίληψη 

Κεφαλαιακή Επάρκεια ορίζεται ως το μέτρο εκείνο που μας δείχνει κατά πόσο το κεφάλαιο 

μιας τράπεζας (και γενικά ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) είναι αρκετό προκειμένου η 

τράπεζα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πιθανές ζημίες από δάνεια τα οποία έχει ήδη δώσει, 

και να μπορέσει μελλοντικά να είναι και εκείνη συνεπής απέναντι στις δικές της υποχρεώσεις 

και τα δικά της χρέη. Μέσα από την επισκόπηση των Συμφώνων της Βασιλείας (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ) 

και της ανάλυσης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών 

συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στοχεύουμε σε μια ολιστική μελέτη του 

συγκεκριμένου θέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

Κεφαλαιακή Επάρκεια ορίζεται ως το μέτρο εκείνο που μας δείχνει κατά πόσο το κεφάλαιο μιας 

τράπεζας (και γενικά ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) είναι αρκετό προκειμένου η τράπεζα 

να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πιθανές ζημίες από δάνεια τα οποία έχει ήδη δώσει, και να 

μπορέσει μελλοντικά να είναι και εκείνη συνεπής απέναντι στις δικές της υποχρεώσεις και τα 

δικά της χρέη. 

Μία εταιρία, προκειμένου να αγοράσει όλα τα μηχανήματα, τα κτίρια, τις πρώτες ύλες και 

οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη για να ιδρυθεί και να μπορεί να λειτουργεί, χρειάζεται μία 

χρηματοδότηση.  Στη γλώσσα των οικονομικών και συγκεκριμένα της λογιστικής, η 

χρηματοδότηση αυτή ονομάζεται «παθητικό» και μπορεί να προέρχεται είτε από τους ιδιοκτήτες 

της εταιρίας (χρήματα τα οποία ονομάζονται «ίδια κεφάλαια») είτε από δάνεια που θα λάβει 

(χρήματα τα οποία ονομάζονται «ξένα κεφάλαια»). Η επιλογή μεταξύ των δυο παραπάνω τύπων 

χρηματοδότησης δεν υπόκειται σε πολλούς περιορισμούς, δηλαδή κάθε επιχείρηση είναι 

ελεύθερη να επιλέξει σε τι ποσοστό θα χρησιμοποιήσει την κάθε μία.  

Και ενώ για τους περισσότερους τύπους επιχειρήσεων αυτό ισχύει, για τις τράπεζες 

υπάρχει ένα πιο αυστηρό καθεστώς. Τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί νομοθετικά πλαίσια 

που δεν επιτρέπουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (και γενικότερα των ιδίων κεφαλαίων), 

ως ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης της τράπεζας, κάτω από ένα όριο (ΟΟΣΑ). Ο 

δείκτης εκείνος που μας δείχνει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων μιας τράπεζας σε σχέση με το 

ύψος της συνολικής της χρηματοδότησης είναι, με απλά λόγια, αυτό το οποίο ονομάζουμε 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας. Αν τώρα ο δείκτης αυτός είναι καλύτερος (υψηλότερος) από 

το κατώτατο όριο που έχει θεσπιστεί, τότε λέμε πως η τράπεζα έχει Κεφαλαιακή Επάρκεια. 

Διαφορετικά, λέμε πως η τράπεζα έχει πρόβλημα Κεφαλαιακής Επάρκειας και χρειάζεται 

ανακεφαλαιοποίηση. 
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1.2 Σκοπός της Εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο υπολογισμός και η παρουσίαση των στοιχείων που 

αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια των τεσσάρων ελληνικών συστημικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Μέσα από την επισκόπηση των διαθέσιμων πληροφοριών για την περίοδο 2008-

2016, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στον αναγνώστη μια σαφή εικόνα ως προς την διάρθρωση 

της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζικών ομίλων, καθώς και των λόγων που 

οδήγησαν στην εμφάνιση αυτών των αποτελεσμάτων. 

Μέσα από την λεπτομερή μελέτη των σχετικών με την κεφαλαιακή επάρκεια δεικτών για 

κάθε ένα τραπεζικό ίδρυμα ξεχωριστά, στοχεύουμε σε μια ολιστική ανάλυση του θέματος της 

κεφαλαιακής επάρκειας, χρησιμοποιώντας ως γνώμονα της γνωστοποιήσεις περί του ύψους 

αυτής, έτσι όπως ορίζονται από τον Πυλώνα III, των Συμφώνων της Βασιλείας (I & II).  

 

1.3 Δομή της Εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το γενικό θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, ο σκοπός της 

παρούσας διατριβής και η δομή του έργου. 

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας που 

άπτεται των θεμάτων της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο προχωράμε στην επισκόπηση των Συμφώνων της Βασιλείας (I, II & III) 

σκοπός των οποίων ήταν και είναι η επίτευξη της γενικότερης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

μέσω του αποτελεσματικού ρυθμιστικού ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματεύεται την παρουσίαση των δεικτών κεφαλαιακής 

επάρκειας των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζικών ιδρυμάτων και ο σχολιασμός 

αυτών. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας, οι 

περιορισμοί της καθώς οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τη βασική θεωρία που αφορά την λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος όπως επίσης και ορισμένες βιβλιογραφικές 

αναφορές που σχετίζονται άμεσα με το θέμα της οικονομικής διαχείρισης και 

χρηματοοικονομικής αξιολόγησης των τραπεζών. 

 

 

2.2 Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

Η βασική διάρθρωση των οικονομιών, εδώ και πολλά χρόνια, στηρίζεται στην δραστηριότητα 

του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Αυτοσκοπός κάθε οικονομίας είναι η συνεχής ανάπτυξη 

και η ευημερία. Από τη μία, το δημόσιο στοχεύει στην εφαρμογή δίκαιων και κοινωνικών 

πολιτικών με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών του κράτους. Τα έσοδά του 

στηρίζονται, κυρίως, στην είσπραξη των φορολογικών δασμών που επιβάλλονται στους πολίτες 

και στις επιχειρήσεις. Από την άλλη, ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην δημιουργία κέρδους και προστιθέμενης αξίας 

μέσω της παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Τα δε νοικοκυριά επιδιώκουν την κάλυψη των 

αναγκών τους και την διασφάλιση ή αύξηση του πλούτου τους μέσω των αποταμιεύσεων. 

Μπορεί η παραπάνω περιγραφή να είναι, σχετικά, απλοϊκή, ωστόσο απεικονίζει, έστω και έτσι, 

την βασική μακροοικονομική προσέγγιση των κοινωνιών. 

Δεδομένου ότι οι οικονομικές μονάδες ενός κράτους (είτε πρόκειται για το ίδιο το 

δημόσιο, είτε για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις) έχουν περισσότερα έσοδα απ’ ότι έξοδα, 
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δηλαδή αν με λίγα λόγια έχουν οικονομικό πλεόνασμα, η ορθολογική οικονομική προσέγγιση 

προστάζει ότι το πλεόνασμα αυτό θα πρέπει να επανεπενδυθεί, προκειμένου να προκύψει έτσι 

προστιθέμενη αξία από την εκμετάλλευσή του. Η διαδικασία αυτή φαντάζει απλή στην θεωρία 

όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη, όμως ταυτόχρονα είναι ορθά και αυστηρά 

προσδιορισμένη. Η διακίνηση των πλεονασματικών κεφαλαίων δεν πραγματοποιείται άναρχα 

μέσω απλών συναλλαγών μεταξύ των οικονομικών μονάδων ενός κράτους (ή και μεταξύ 

κρατών). Είναι ευνόητο άλλωστε το γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε περισσότερη σύγχυση 

παρά όφελος (π.χ. λόγω της απουσίας ρυθμιστικών κανόνων, λόγω της έλλειψης επικοινωνίας ή 

αδυναμίας πληροφόρησης, λόγω του φόβου περί αθέτησης των συμφωνηθέντων κτλ). Για τον 

σκοπό της διακίνησης των κεφαλαίων υπάρχουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες 

επιτελούν το έργο της μεταφοράς των πλεονασματικών κεφαλαίων των οικονομικών μονάδων 

(κρατών, επιχειρήσεων, νοικοκυριών), στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες που έχουν 

ανάγκη τα κεφάλαια αυτά. Οι μεν πλεονασματικές μονάδες αποκομίζουν ένα εύλογο κέρδους επί 

της συνεισφοράς τους (η οποία πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους – π.χ. αποταμιεύσεις), 

και οι δε ελλειμματικές μονάδες επιβαρύνονται με ένα εύλογο κόστος επί της συναλλαγής (π.χ. 

χρεωστικοί τόκοι). 

Σε μια ιδεατή αγορά, χωρίς ατέλειες που λειτουργεί χωρίς τριβές και κόστος δεν θα 

υπήρχε ανάγκη ύπαρξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεδομένου ότι οι συναλλαγές 

ανάμεσα στις πλεονασματικές και τις ελλειμματικές μονάδες μπορούν να διεκπεραιωθούν 

αυτόματα, χωρίς να απαιτούν την ύπαρξη κάποιου διαμεσολαβητικού φορέα. Κάτι τέτοιο όμως 

είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και θα μπορούσε να ισχύει μόνο υποθετικά. 

Σύμφωνα με τον Λώλο (2007), το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα οικονομικό σύστημα, 

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 

ατελειών 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. Ο συγγραφέας συνεχίζει αναφέροντας ότι 

η ιδιομορφία των χρηματοπιστωτικών αγορών που τις διαχωρίζει σε σύγκριση με τις άλλες 
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αγορές είναι ότι τα αγαθά (χρήματα) που παραδίδονται σήμερα ανταλλάσσονται με υποσχέσεις 

για παράδοση αγαθών (χρημάτων πλέον τόκων) σε κάποια μελλοντική στιγμή. Έτσι, οι 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους συναλλασσόμενους έχουν κρίσιμη σημασία, επειδή 

ένας συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το αποτέλεσμα στο διάστημα που 

μεσολαβεί από τη σύναψη μέχρι τη λήξη της συμφωνίας. Επί πλέον η απόκτηση πληροφόρησης 

έχει κόστος και είναι μια δαπανηρή υπόθεση. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές και οι θεσμοί, υφίστανται επειδή ακριβώς υπάρχουν οι διάφορες 

ατέλειες στη λειτουργία της οικονομίας. Οι ατέλειες αυτές συνίστανται στην ύπαρξη κόστους 

πληροφόρησης και κόστους συναλλαγών. Έτσι, το κόστος που απαιτείται για τη συλλογή 

πληροφοριών αλλά και το κόστος για τη σύναψη συμφωνιών και τη διεκπεραίωση συναλλαγών 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ύπαρξης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι θεσμοί υφίστανται για να ελαχιστοποιούν τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και των διαφόρων 

ατελειών που υπάρχουν κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών. Δηλαδή, ο ρόλος του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι να περιορίζει το κόστος για την άντληση πληροφόρησης 

και το κόστος για τη σύναψη συναλλαγών. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί κόστους πληροφόρησης 

και συναλλαγών που υπάρχουν αναδεικνύουν τη δημιουργία διαφορετικών χρηματοοικονομικών 

συμβάσεων-ρυθμίσεων, αγορών και θεσμών. Με άλλα λόγια, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα 

επιτελούν μια βασική λειτουργία, να βελτιώνουν την κατανομή των πόρων στο χώρο και στο 

χρόνο, μέσα στο αβέβαιο περιβάλλον που ζούμε. 

Οι πέντε βασικοί στόχοι ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι: 

 Η αντιμετώπιση, η αποφυγή και η διάχυση του κινδύνου. 

 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 
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 Η διακίνηση των πλεονασματικών κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω των συναλλαγών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. κρατικά ομόλογα, ομόλογα επιχειρήσεων, στεγαστικά 

δάνεια, έντοκα γραμμάτια κτλ), τα οποία διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι αυτοί που εν τέλει 

αναλαμβάνουν το έργο να φέρουν σε επαφή, με αποτελεσματικό και αμοιβαία επωφελή τρόπο, 

τα πλεονασματικά κεφάλαια των οικονομικών μονάδων με τις ελλειμματικές οικονομικές 

μονάδες. 

 Οι συναλλαγές αυτές μπορούν να λάβουν χώρα τόσο στην πρωτογενή αγορά όσο και 

στην δευτερογενή αγορά. Πρωτογενής αγορά είναι αυτή στην οποία εισάγονται για πρώτη φορά 

οι μετοχές και τα ομόλογα, δηλαδή η αγορά στην οποία γίνονται οι εκδόσεις των νέων 

χρεογράφων. Η αρχική πώληση των χρεογράφων γίνεται από οργανισμούς που 

αντιπροσωπεύουν τους εκδότες (π.χ. επενδυτικές τράπεζες) και τα κεφάλαια που 

συγκεντρώνονται πηγαίνουν στην εταιρεία/οργανισμό που εκδίδει τα νέα αυτά χρεόγραφα. Από 

επενδυτικής σκοπιάς, η πρωτογενής αγορά επιτρέπει στους αποταμιευτές ευελιξία και επιλογή 

στην διαχείριση και συγκέντρωση των κεφαλαίων τους. Από την άλλη πλευρά, η δευτερογενής 

αγορά, σε αντίθεση με την πρωτογενή, είναι η αγορά όπου διαπραγματεύονται χρεόγραφα 

παλαιοτέρων εκδόσεων. Δεν δημιουργούνται δηλαδή νέα αξιόγραφα και οι διαπραγματεύσεις 

γίνονται μεταξύ των επενδυτών. 

 Τα βασικά πλεονεκτήματα και η συνεισφορά μίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί 

αποτελεσματικά για την οικονομία μίας χώρας είναι ότι: 

 Λόγω των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούν, οδηγούν σε μείωση του κόστους 

συναλλαγών. 

 Επιτρέπουν στους επενδυτές να διακρατούν μεγάλο αριθμό αξιογράφων, με αποτέλεσμα να 

διαφοροποιούν τον επενδυτικό τους κίνδυνο και να έχουν μεγάλη δυνατότητα επιλογής 

διαφορετικών συνδυασμών επενδυτικού κινδύνου και απόδοσης. 

 Βοηθούν στην ανακάλυψη των σωστών και ορθολογικών τιμών για τα διάφορα χρεόγραφα, 

αφού στα χρηματιστήρια γίνεται συνεχής διαπραγμάτευση των αξιόγραφων και χρεογράφων 

από ενημερωμένους και ορθολογικούς επενδυτές που προσφέρουν μία συνεχής εκτίμηση για 

την αξία των προϊόντων αυτών και 
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 Προσφέρουν αυξημένη ρευστότητα στους επενδυτές σε σχέση με άλλες μορφές επενδύσεων 

(π.χ. επενδύσεις σε ακίνητα, χρυσό, κλπ). 

 Η ρευστότητα αυτή βοηθά και στην επιτυχία της πρωτογενούς αγοράς αφού ο επενδυτής 

ξέρει ότι υπάρχει μια καλά οργανωμένη δευτερογενής αγορά για το νέο χρεόγραφο και δεν 

αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορεί να μεταπωλήσει το χρεόγραφο που αγόρασε. 

 

2.3 Tραπεζικό Σύστημα 

 Το τραπεζικό σύστημα  (https://el.wikipedia.org/wiki/Χρηματοπιστωτικό_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. 
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 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: 

 Λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυτών 

 Επηρεάζουν την προσφορά του χρήματος. 

 Είναι υποχρεωμένες να κρατούν ένα ποσοστό, που καθορίζεται από την κεντρική τράπεζα, 

των καταθέσεων σε ρευστά διαθέσιμα και δανείζουν το υπόλοιπο τους. 

 Ο Νούλας («Χρήμα και Τράπεζες», 2000) αναφέρεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα είναι 

σημαντικά για την ανάπτυξη μιας οικονομίας γιατί παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών που 

διασφαλίζουν τόσο την κάλυψη των αναγκών όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών, όσο και την 

γενικότερη χρηματοοικονομική σταθερότητα των οικονομιών. Επιπροσθέτως, επηρεάζουν τη 

νομισματική πολιτική των κρατών (αν όχι άμεσα σε επίπεδο αποφάσεων – εμπορικές τράπεζες, 

τουλάχιστον έμμεσα μέσω της λειτουργίας τους), δεδομένου οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών 

έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν την ποσότητα χρήματος που διοχετεύεται στην αγορά και να 

επηρεάσουν μια σειρά από οικονομικές μεταβλητές. 

 Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο του χρήματος. Δέχονται 

τις καταθέσεις (δηλαδή τα πλεονασματικά κεφάλαια) των οικονομικών μονάδων (φυσικά 

πρόσωπα, επιχειρήσεις, οργανισμοί) και τις διοχετεύουν στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες 

που τα έχουν ανάγκη. Το κέρδος των τραπεζικών ιδρυμάτων προκύπτει από την διαφορά των 

τόκων που καταβάλλει στους καταθέτες (οι οποίοι όπως είπαμε προηγουμένως, εμπιστεύονται τα 

πλεονασματικά τους κεφάλαια στην τράπεζα) και των τόκων που εισπράττει από τους 

δανειζόμενους από την τράπεζα (δηλαδή από τις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες). 
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 Προφανώς, η διαδικασία της διοχέτευσης των πλεονασματικών αυτών κεφαλαίων, δεν 

είναι τόσο απλή όσο η απλή μεταφορά χρημάτων από τον έναν λογαριασμό στον άλλο. 

Προηγείται η επεξεργασία των προσφερόμενων κεφαλαίων και η μετατροπή τους σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία μπορούν να καλύψουν τις καταναλωτικές ανάγκες, όσων 

προτίθενται να προσέλθουν στα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό τον δανεισμό. Όπως μπορεί να 

γίνει εύκολα αντιληπτό, τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι πολυάριθμα και 

μεταβάλλονται αναλόγως των καιρών και των περιστάσεων (π.χ. εξαιτίας των παγκόσμιων 

οικονομικών εξελίξεων, εξαιτίας των εγχώριων οικονομικών πολιτικών, εξαιτίας των 

τεχνολογικών εξελίξεων κτλ). 

 Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, το κέρδος των τραπεζικών ιδρυμάτων 

προκύπτει από την διαφορά των τόκων που καταβάλλει στους καταθέτες και των τόκων που 

εισπράττει από τους δανειζόμενους από την τράπεζα. Η οικονομική ανάπτυξη της τράπεζας 

επιτυγχάνεται με την αύξηση των καταθέσεων, οι οποίες με την σειρά τους θα οδηγήσουν σε 

αύξηση των χορηγούμενων δανείων με σκοπό την μεγιστοποίηση των εσόδων της. Άλλες μορφές 

εσόδων αποτελούν οι τραπεζικές προμήθειες, που επιβάλλονται σε συγκεκριμένη χρήση 

υπηρεσιών που προσφέρουν τα τραπεζικά ιδρύματα και οι προσωπικές επενδύσεις των τραπεζών 

(π.χ. σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα). 

 Η ύπαρξη και η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνοδεύεται και από μια 

αντίστοιχη μείωση του επενδυτικού κινδύνου. Ο ρόλος τους άλλωστε είναι τέτοιος που στην 

ουσία είναι χτισμένος πάνω στο οικοδόμημα της «εμπιστοσύνης» του επενδυτικού κοινού και 

συγκεκριμένα του επενδυτικού κοινού που κατέχει τα πλεονάζοντα οικονομικά κεφάλαια. Τα δε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα στα οποία διοχετεύουν τα πλεονασματικά κεφάλαια των 

οικονομικών μονάδων (οι οποίες όπως είπαμε εμπιστεύονται τα τραπεζικά ιδρύματα), υποτίθεται 

– τουλάχιστον στην θεωρία, δεδομένου ότι η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση μας 

απέδειξε το αντίθετο – ότι είναι ελεγμένα και σχετικά ελεγχόμενου και προβλέψιμου κινδύνου. 

Αν δεν ήταν άλλωστε, θα επικρατούσε το χάος, δεδομένου ότι το υψηλό επενδυτικό ρίσκο θα 

απέτρεπε τις πλεονασματικές μονάδες από το να εμπιστευτούν τα κεφάλαιά τους στις τράπεζες. 

Εξυπακούεται, ότι ο επενδυτικός κίνδυνος είναι πάντα υπαρκτός και όλα τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα υπόσχονται αποδόσεις ανάλογες του επενδυτικού ρίσκου που επιθυμεί να αναλάβει ο 

επενδυτής. 
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2.4 Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

Η αγορά χρήματος σχετίζεται με την άμεση ανάληψη επενδυτικών και 

χρηματοοικονομικών κινδύνων (ακόμα κι αν μιλάμε για την περίπτωση των απλών τραπεζικών 

καταθέσεων, οι οποίες – έστω και μαθηματικά – δεν έχουν συντελεστή μηδενικού κινδύνου). 

Κατά συνέπεια, τα τραπεζικά ιδρύματα που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής 

ενασχόλησης το εμπόριο του χρήματος, λειτουργούν μέσα σε αυτό το περιβάλλον του κινδύνου. 

Τα θέματα των τραπεζικών κινδύνων, της τραπεζικής εποπτείας, των τραπεζικών επενδυτικών 

ρίσκων, των προβλέψεων επισφαλειών, των βέλτιστων κρατικών πολιτικών, της τραπεζικής 

αποδοτικότητας – αλλά και τόσα άλλα ακόμα επιμέρους θέματα - είναι τεράστιας σημασίας και 

έχουν απασχολήσει χιλιάδες επιστήμονες, ακαδημαϊκούς συγγραφείς, στελέχη επιχειρήσεων και 

πολιτικές διοικήσεις. Για το κάθε ένα από τα προαναφερθέντα τεράστια αυτά ζητήματα θα 

μπορούσαν να γραφτούν ολόκληρες εργασίες και πάλι, ενδεχομένως, δεν θα συμπεριελάμβαναν 

όλο το εύρος των επιμέρους περιπτώσεων που άπτονται αυτών των θεμάτων. Στην παρούσα 

εργασία θα επικεντρωθούμε στην παρουσίαση της σχετικής, με την τραπεζική εποπτεία και την 

τραπεζική αποδοτικότητα, βιβλιογραφίας. Δεδομένου άλλωστε ότι σε επόμενο κεφάλαιο θα 

σχολιάσουμε τις Συνθήκες της Βασιλείας, κρίνεται σκόπιμο να μην πλατειάσουμε σε αυτό το 

σημείο της εργασίας. Οφείλουμε ωστόσο να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει τόσο θεωρητική όσο και 

πρακτική συνάφεια όλων των παραπάνω ζητημάτων και προτείνουμε στον αναγνώστη να προβεί 

σε μια συνολική μελέτη που να αγγίζει ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύ φάσμα των θεμάτων που 

αναφέραμε παραπάνω, προκειμένου να λάβει μια πιο εμπεριστατωμένη γνώση για όποιο ζήτημα 

τον απασχολεί. 

Μία από τις σημαντικότερες μελέτες πάνω στο θέμα της παραγωγικής αποδοτικότητας 

πραγματοποιήθηκε από τον Farell (1957). Το έργο του συγγραφέα επικεντρώθηκε στην μέτρηση 

της παραγωγικής αποδοτικότητας, κάτι το οποίο πίστευε ότι θα είχε τεράστια πρακτική 

εφαρμογή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στην ουσία, προσπάθησε να 

ενσωματώσει την υπάρχουσα βιβλιογραφική/θεωρητική γνώση σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών 

σεναρίων προσεκτικού υπολογισμού της αποδοτικότητας και παρουσιάζει τα συμπεράσματά του 

μέσα από ένα παράδειγμα αγροτικής παραγωγής στις Η.Π.Α. 
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Η τραπεζική αποδοτικότητα αποτέλεσε μια θεματολογία που μελετήθηκε και 

σχολιάστηκε εκτενώς από πλήθος ακαδημαϊκών και επιστημόνων. Σύμφωνα με τον Levine 

(1997), η αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων των τραπεζικών συστημάτων 

συνεπάγεται και ισχυρούς αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι σε δυσμενείς οικονομικές 

συγκυρίες. Υπάρχει ήδη ένα μεγάλο σκέλος της βιβλιογραφίας σχετικά με την ανάλυση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της αποδοτικότητας και ιδίως σχετικά με την εμπειρική μέτρηση 

της απόδοσης κέρδους και κόστους των τραπεζικών ιδρυμάτων (Berger & Humphrey 1994, 

Molyneux & Thornton 1992, Altunbas et al 2001, Berger 2003 κλπ). 

Οι Berger & Humphrey (1994), εξέτασαν 130 μελέτες που εφαρμόζουν την ανάλυση 

αποτελεσματικότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 21 χώρες. Ο κύριος στόχος ήταν να 

συνοψίσουν και να αξιολογήσουν κριτικά τις εμπειρικές εκτιμήσεις της αποδοτικότητας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα. Οι 

συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι διάφορες μέθοδοι απόδοσης δεν αποφέρουν απαραιτήτως τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι μη παραμετρικές μελέτες απόδοσης (DEA και 

FDH) είναι παρόμοιες με εκείνες των παραμετρικών μελετών (SFA, DFA και TFA), αλλά οι μη 

παραμετρικές μέθοδοι γενικά αποδίδουν ελαφρώς χαμηλότερες εκτιμήσεις μέσης απόδοσης και 

φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη διασπορά από τα αποτελέσματα των παραμετρικών μοντέλων. 

Δύο χρόνια νωρίτερα, οι Molyneux & Thornton (1992), εξέτασαν ορισμένους 

καθοριστικούς παράγοντες των τραπεζικών επιδόσεων σε δεκαοκτώ ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ 

του 1986 και του 1989. Η μελέτη τους εστιάζεται πάνω στη μεθοδολογία του Bourke (1989) (ο 

οποίος μελέτησε την απόδοση των τραπεζών σε δώδεκα χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας 

Αμερικής και της Αυστραλίας και εξετάζει τον εσωτερικό και εξωτερικό προσδιορισμό της 

κερδοφορίας) και διαπιστώνει ότι τα αποτελέσματα συμμορφώνονται με τις παραδοσιακές 

αμερικανικές μελέτες περί της τραπεζικής κερδοφορίας.  

Οι Altunbas, Gardener, Molyneux & Moore (2001), μελέτησαν ένα πλήθος Ευρωπαϊκών 

τραπεζών για την περίοδο 1989-1997, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά κόστους των τραπεζικών 

αγορών μέσω εφαρμογής στοχαστικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν 

ότι οι τράπεζες όλων των μεγεθών μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους 

μέσω της μείωσης των διοικητικών εξόδων και άλλων αναποτελεσματικών πρακτικών. 

Επιπροσθέτως, η τεχνική πρόοδος είχε παρόμοια επιρροή στις ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές 
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μεταξύ 1989 και 1997, μειώνοντας το συνολικό κόστος κατά περίπου 3% ετησίως. Ο αντίκτυπος 

της τεχνολογικής προόδου στη μείωση του τραπεζικού κόστους φαίνεται επίσης να αυξάνεται 

συστηματικά με το μέγεθος της τράπεζας. Τέλος, οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης 

επωφελούνται περισσότερο από την τεχνική πρόοδο, αν και δεν φαίνεται να έχουν οικονομικά 

πλεονεκτήματα έναντι των μικρότερων ομολόγων τους. 

Για την συμβολή της τεχνολογικής προόδου στην τραπεζική αποτελεσματικότητα 

αναφέρθηκε και ο Berger (2003). Στην εργασία του εξέτασε την τεχνολογική πρόοδο και τις 

επιπτώσεις της στην τραπεζική βιομηχανία. Οι τράπεζες είναι εντατικοί χρήστες τόσο 

τεχνολογιών πληροφορικής όσο και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και διαθέτουν πληθώρα 

δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν στη γενική κατανόηση των επιπτώσεων των 

τεχνολογικών αλλαγών. Η έρευνα του συγγραφέα υποδηλώνει βελτιώσεις (μειώσεις) στο κόστος 

και τη δυνατότητα δανεισμού λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, οι οποίες – όπως 

επισημαίνει ο συγγραφέας – θα παρουσιάσουν ακόμα μεγαλύτερα άλματα. Η έρευνα υποδηλώνει 

επίσης σημαντική αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας όσον αφορά τη βελτίωση της 

ποιότητας και της ποικιλίας των τραπεζικών υπηρεσιών. 

Με το θέμα της τραπεζικής εποπτείας ασχολήθηκε εκτενώς ο Hellwig (1994), ο οποίος 

στην εργασία του μελέτησε τα ζητήματα της ρευστότητας, των τραπεζικών εργασιών και της 

κατανομής των επιτοκιακών κινδύνων. Το έγγραφο μελετά την αποτελεσματική κατανομή του 

κινδύνου επιτοκίου που προκαλείται από την τεχνολογία και τις συνέπειες αυτού του κινδύνου 

για την παράλληλη παροχή ρευστότητας. Κατά τον συγγραφέα, η πλήρης ανοσοποίηση έναντι 

του κινδύνου επιτοκίου φαίνεται να είναι ανεπιθύμητη, καθώς αποκλείει την εκμετάλλευση 

ευνοϊκών ευκαιριών επανεπένδυσης. Για την συγγραφή της εργασίας του ο Hellwig, στηρίχθηκε 

στο παλαιότερο έργο των Diamond & Dybvig (1983). 

Ένα χρόνο αργότερα, ο Hellwig σε συνεργασία με τον Blum (1995), παρουσίασαν το 

άρθρο τους πάνω στις μακροοικονομικές επιπτώσεις των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας 

για τις τράπεζες. Οι συγγραφείς στηρίχθηκαν στην υπόθεση ότι ο καθορισμός κεφαλαιακής 

επάρκειας για τις τράπεζες μπορεί να ενισχύσει τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις, εάν οι 

αρνητικές διαταραχές της συνολικής ζήτησης μειώσουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να 

εξυπηρετήσουν τα χρέη τους έναντι των τραπεζών, η μείωση της εξυπηρέτησης του χρέους 

μειώνει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και, λόγω των απαιτήσεων κεφαλαιακής 
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επάρκειας, των δανείων και των επενδύσεων του κλάδου. Κατόπιν ανάλυσης, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η έμφαση της τραπεζικής ρύθμισης σε αρκετά αυστηρές απαιτήσεις 

κεφαλαιακής επάρκειας, ίσως να μην έχει τις αντίστοιχα επιθυμητά αποτελέσματα σταθερότητας. 

Ο Goodhart (2000), παρουσίασε στην εργασία του τις θέσεις του αναφορικά με την 

οργανωτική δομή της τραπεζικής εποπτείας. Κατά το διάστημα που διεξήγαγε την μελέτη του ο 

συγγραφέας, τα επιχειρήματα για τον διαχωρισμό της τραπεζικής εποπτείας από τις κεντρικές 

τράπεζες και την τοποθέτησή τους σε ένα ενιαίο οργανισμό χρηματοπιστωτικής εποπτείας είχαν 

γίνει όλο και πιο ισχυρά, ειδικότερα στις ανεπτυγμένες χώρες με πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά 

συστήματα. Ο αντίλογος αυτής της πρότασης βασίζονταν στο φόβο μήπως η βάση πληροφοριών 

που χρειάζεται μια Κεντρική Τράπεζα για την εκτέλεση των διαφόρων βασικών λειτουργιών της 

μπορεί να είναι λιγότερο καλή εάν δεν είχε άμεσο έλεγχο στην τραπεζική εποπτεία στο 

εσωτερικό της. Βασικό συμπέρασμα του συγγραφέα ωστόσο είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί 

λόγοι που συνηγορούν στο ότι η διεξαγωγή τραπεζικής εποπτείας μπορεί να πραγματοποιηθεί 

καλύτερα κάτω από την πτέρυγα της Κεντρικής Τράπεζας – τουλάχιστον -  στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. Εντός μιας κεντρικής τράπεζας, οι εποπτικές αρχές σε τέτοιες χώρες είναι, 

κατά τη γνώμη μου, πιθανόν να χρηματοδοτούνται καλύτερα, να είναι πιο ανεξάρτητες και 

συνεπώς πιο εξειδικευμένες και αξιόπιστες. 

Ο Rochet (2004), μελέτησε τις μακροοικονομικές οικονομικές διαταραχές σε συνάρτηση 

με την τραπεζική εποπτεία. Παρουσίασε ένα απλό μοντέλο τραπεζικής λειτουργίας υπό το 

πρίσμα μακροοικονομικών διαταραχών όπου μπορούν να αναλυθούν οι συγκριτικοί ρόλοι των 

ιδιωτικών και δημόσιων συντελεστών. Το μοντέλο αυτό παρέχει ενδογενείς δικαιολογίες για την 

προληπτική ρύθμιση (κεφαλαιακές απαιτήσεις) και την επείγουσα παροχή ρευστότητας από την 

Κεντρική Τράπεζα (δανειστής ύστατης ανάγκης). Κατά τον συγγραφέα, η πειθαρχία της αγοράς 

μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά δεν επιλύει το βασικό πρόβλημα της κανονιστικής ανοχής. Για 

τον λόγο αυτό προτείνει ορισμένες αλλαγές του ρυθμιστικού συστήματος που θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν τη διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων. 

Οι Boudriga et al. (2009), ασχολήθηκαν με την μελέτη της τραπεζική εποπτείας και των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μια συγκριτική ανάλυση των στοιχείων από τράπεζες 59 χωρών 

για την περίοδο 2002-2006. Για τους σκοπούς της εργασίας τους ανέπτυξαν ένα μοντέλο 

προκειμένου να εξηγήσουν τις διαφορές στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταξύ 
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των χωρών. Για να αξιολογήσουν τον ρόλο της ρυθμιστικής εποπτείας στον πιστωτικό κίνδυνο, 

χρησιμοποίησαν διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των θεσμικών χαρακτηριστικών και των 

κανονιστικών διατάξεων. Τα εμπειρικά αποτελέσματα του έργου τους έδειξαν ότι ο υψηλότερος 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και η συνετή πολιτική προβλέψεων φαίνεται να μειώνουν το 

επίπεδο των προβληματικών δανείων. Ωστόσο, τα ευρήματά τους δεν υποστηρίζουν την άποψη 

ότι η πειθαρχία της αγοράς οδηγεί σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Όλες οι κανονιστικές 

διατάξεις δεν μειώνουν σημαντικά τα προβληματικά δάνεια για χώρες με αδύναμα θεσμικά 

όργανα, διεφθαρμένο περιβάλλον και αδύναμα (μη δημοκρατικά) καθεστώτα. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, ο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των επισφαλών δανείων είναι η ενίσχυση 

του νομικού συστήματος και η αύξηση της διαφάνειας και της δημοκρατίας, αντί της 

επικέντρωσης σε ρυθμιστικά και εποπτικά θέματα. 

Οι Beck & Gros (2012), επισημαίνουν στην εργασία τους το ότι θα πρέπει να υπάρχει 

συντονισμός και όχι διαχωρισμός της Νομισματικής Πολιτικής και της Τραπεζικής Εποπτείας. 

Σύμφωνα με την επισκόπησή τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα καταλήγουν στο  ότι κατά τη 

διάρκεια μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε την 

εποπτεία και τη νομισματική πολιτική όταν και οι δύο λειτουργίες ασκούνται στο πλαίσιο του 

ίδιου οργάνου για όλους τους πρακτικούς σκοπούς. Αυτό που έχει πραγματική σημασία για τους 

συγγραφείς, είναι το να γίνουν τα κατάλληλα βήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 

τραπεζική εποπτεία θα συνδράμει στην έγκαιρη αναγνώριση των πιθανών επισφαλειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

  

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε, συνοπτικά, τις Συνθήκες Ι και II της Βασιλείας και στη 

συνέχεια θα παραθέσουμε πιο αναλυτικά τις σχετικές διατάξεις που προβλέπει η Συνθήκη ΙΙΙ της 

Βασιλείας. Κρίνουμε σκόπιμο, ωστόσο, προηγουμένως, να αναφερθούμε εν συντομία στην 

πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και στις συνέπειες που αυτή επέφερε καθώς επίσης και να 

κάνουμε μια επιγραμματική αναφορά στο θέμα της τραπεζικής εποπτείας. 

 

 

3.2 Χρηματοπιστωτική Κρίση 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 αποτέλεσε την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη 

οικονομική κρίση μετά το Κραχ του 1929 και την, ακόμα παλαιότερη, πετρελαϊκή κρίση (αν και 

για πολλούς ενδεχομένως να είναι ίσως και μεγαλύτερη από τις προαναφερθείσες). Κύριο αίτιό 

της αποτέλεσαν τα συσσωρευμένα προβλήματα της αγοράς των στεγαστικών δανείων χαμηλής 

εξασφάλισης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία – και την κατόπιν συναλλαγή – 

δομημένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόνταν άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής 

των δανείων από τα οποία παράγονταν (δηλαδή των άνωθεν στεγαστικών δανείων). Η 

προσπάθεια απομάκρυνσης του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η 

μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους τίτλους και η μετακίνηση των σύνθετων 

επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα "ντόμινο" 

αλυσιδωτών αντιδράσεων στον αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηματομεσιτικό 

τομέα. Απόρροιες αυτής της γενικευμένης και προβληματικής κατάστασης ήταν ο κίνδυνος 

κατάρρευσης τραπεζών, πώλησης άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα και άσκηση νομισματικής 
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πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες με σκοπό τη διάσωση του χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Φυσικά, επλήγησαν εξίσου σημαντικά και οι οικονομίες πολλών χωρών. 

 Ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει και η επισκόπηση ορισμένων βαθύτερων αιτιών που οδήγησαν 

στο ξέσπασμα αυτής της κρίσης. Ήδη από τις αρχές της νέας χιλιετίας, στην Αμερική 

σημειώθηκαν πολλά και μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, με σημαντικές χρηματοοικονομικές αλλά 

και ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η αμερικανική κυβέρνηση σε συνεργασία με 

την αμερικανική κεντρική τράπεζα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει το ξέσπασμα κάποιας 

μεγαλύτερης και μη ελεγχόμενης κρίσης, μείωσε σταθερά και επί πολλά έτη τα επιτόκια του 

δολαρίου, με συνέπεια να διοχετεύσει στην αγορά πολύ και «φθηνό» χρήμα. Ο συνδυασμός των 

χαλαρών εποπτικών μηχανισμών και του γενικότερου κλίματος ασφάλειας και ανάκαμψης που 

ήθελε να προωθήσει το αμερικάνικο σύστημα, έφερε στο προσκήνιο αρκετές νέες 

χρηματοοικονομικές «τεχνοτροπίες» που εκμεταλλεύτηκαν άρδην οι αμερικάνικες τράπεζες – 

και όχι μόνο (σαφώς όχι όλες στον ίδιο βαθμό όμως). Συνέπεια των παραπάνω, ήταν η έγκριση 

πολύ μεγαλύτερου αριθμού δανείων (αλλά και σε δυσανάλογα ύψη πολλές φορές), τα οποία 

δόθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και σε ανθρώπους με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, 

οι οποίοι υπό διαφορετικές συνθήκες (δηλαδή, υπό ένα πιο αυστηρό καθεστώς πιστοληπτικής 

αξιολόγησης) δεν θα έπαιρναν το «πράσινο φως» για τη χορήγηση δανείων. 

 Το επόμενο βήμα ήταν η εφαρμογή των πρακτικών της τιτλοποίησης. Η τεχνική της 

τιτλοποίησης παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς περιόριζε τον πιστωτικό κίνδυνο στα 

τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Η πρακτική δε, ήταν συμβατή και με τους κανόνες κεφαλαιακής 

επάρκειας, παράλληλα με τη μετατροπή παγωμένων κεφαλαίων (δάνεια) σε λειτουργικά 

εργαλεία (τίτλους). Η αύξηση της ρευστότητας στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια και η εξάλειψη του 

ετεροχρονισμού ανάμεσα σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις ήταν ορισμένα από τα πλεονεκτήματα 

που τους παρείχε το εργαλείο της τιτλοποίησης. Οι θεσμικοί επενδυτές που επιζητούσαν 

υψηλότερες αποδόσεις από τα ομόλογα του δημοσίου και κάποια εταιρικά ομόλογα ήταν 

αυξημένες, ενώ τα πλεονεκτήματα από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ήταν άμεσα 

ορατά. Ένα δεύτερο κύμα τιτλοποιήσεων παρουσιάσθηκε με τη δημιουργία των δομημένων 

επενδυτικών εργαλείων (Structured Credit Instruments). Τα πιο χαρακτηριστικά δομημένα 

προϊόντα ήταν οι Τίτλοι Εγγυημένων Δανειακών Υποχρεώσεων (Collateralized Debt 

Obligations, CDOs). Επάνω σε αυτούς τους τίτλους παρήχθησαν και τα CDOs δεύτερης γενιάς, 
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τα λεγόμενα CDOs-square. Η εταιρική οντότητα εμφάνιζε στο Παθητικό της υποχρεώσεις από 

τίτλους CDOs (δηλαδή καταβολή τοκομεριδίων και της αξίας κατά τη λήξη) και στο Ενεργητικό 

της απαιτήσεις σε δάνεια τιτλοποιήσιμα. Συνεπώς, με την είσπραξη των δόσεων από τα δάνεια, 

μπορούσε εν συνεχεία να πληρώνει τις υποχρεώσεις της στους ομολογιούχους. Το νέο 

χαρτοφυλάκιο αποτελείτο από ποικίλα στοιχεία με διαφορετική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. 

Έκαστος τίτλος (tranche) θα μπορούσε να πωληθεί σε διάφορες ομάδες επενδυτών, με 

διαφορετική αντιμετώπιση του ρίσκου (risk aversion). Το εισόδημα από τα τοκομερίδια 

διανεμόταν με σειρά προτεραιότητας. Οι επενδυτές των τελευταίων στη σειρά έκδοσης τίτλων 

είχαν και το μεγαλύτερο κίνδυνο, συνεπώς απολάμβαναν και μεγαλύτερες απολαβές από τόκους. 

Ένα μέρος των χρεογράφων το διακρατούσε η αρχική τράπεζα. Στα μειονεκτήματα της 

τιτλοποίησης συγκαταλέγεται η δυσκολία που αντιμετώπιζαν τα rating agencies στην εκτίμηση 

του πιστωτικού κινδύνου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως οι επενδυτές βασίζονταν τυφλά 

στις βαθμολογήσεις που τους έδιναν τα CRAs. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα CDOs 

λειτουργούσαν σε μία άτυπη αγορά, με μικρό βαθμό ρευστοποίησής τους, καθώς οι τίτλοι που 

δεν απορροφώνταν από τη ζήτηση, έπρεπε να επαναγορασθούν από την αρχική τράπεζα. 

 Το ουσιαστικά και εμφανή προβλήματα ξεκίνησαν με την αδυναμία των δανειοληπτών να 

αποπληρώσουν άμεσα τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ορισμένες αυξήσεις των επιτοκίων, σε 

συνδυασμό με μειώσεις των τιμών των μετοχών αλλά και της γενικότερης επενδυτικής 

αβεβαιότητας που επικρατούσε ακόμα και πριν το 2007, δημιούργησαν ένα «εκρηκτικό» κλίμα 

που οδηγούσε με, ολοένα και πιο αυξανόμενη, ακρίβεια σε αδιέξοδο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτέλεσαν οι έντονες επισφάλειες που παρατηρήθηκαν στην διατραπεζική αγορά. 

Οι τράπεζες που διέθεταν σημαντικό αριθμό τιτλοποιημένων απαιτήσεων, χρειάζονταν άμεσα 

ρευστότητα ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στις εγγυήσεις που είχαν δώσει και 

για να μεταφέρουν τα υποκείμενα δάνεια στον ισολογισμό τους, κάτι που δημιουργούσε 

αναπροσαρμογές και στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Όσες δε διέθεταν τέτοιους τίτλους, 

αντιμετώπιζαν με διστακτικότητα το ενδεχόμενο δανεισμού μιας άλλης τράπεζας στη 

διατραπεζική αγορά, εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας από την έκθεση τους στον κίνδυνο 

ρευστότητας, γεγονός που δημιούργησε ένα «ντόμινο» με ολέθριες οικονομικές συνέπειες. 

 Αναμενόμενα, πολλές χώρες της Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 

πλήγηκαν σημαντικά από την χρηματοπιστωτική αυτή κρίση. Στην χώρα μας, παρατηρήθηκε 
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σημαντική συντηρητική πολιτική από τα τραπεζικά ιδρύματα, γεγονός που περιόρισε σημαντικά 

την κίνηση του χρήματος στην αγορά, με ότι συνέπειες αυτό συνεπάγονταν. 

 

3.3 Ευρωπαϊκή Τραπεζική Εποπτεία 

 Το ζήτημα της τραπεζικής εποπτείας θα αναλυθεί διεξοδικότερα στο επόμενο 

υποκεφάλαιο της παρούσας εργασίας, όπου και θα παρουσιαστούν οι διατάξεις των Συμφώνων 

της Βασιλείας (I, II & III). Κρίνουμε όμως σκόπιμο στο σημείο αυτό να παραθέσουμε ορισμένες, 

ενδιαφέρουσες, πληροφορίες αναφορικά με τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άπτονται 

των θεμάτων της εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων. 

 Η πιο πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, μας δίδαξε, μεταξύ άλλων, το ότι 

απαιτούνται πιο δραστικές ρυθμίσεις ως προς την παρακολούθηση των τραπεζικών πρακτικών 

καθώς επίσης και της συνολικής τους αποτελεσματικότητας και χρηματοπιστωτικής αντοχής 

απέναντι σε δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Στόχος των αρμόδιων εποπτικών αρχών και 

κυβερνητικών μηχανισμών είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των κινδύνων με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα σε 

καθημερινή βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί έτσι η γενικότερη κοινωνικοοικονομική 

σταθερότητα των κρατών. Ένα εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο υπολογισμός 

και η μελέτη ορισμένων δεικτών βαρύνουσας σημασίας. 

 Η Κεφαλαιακή Επάρκεια είναι ένας δείκτης καθοριστικής σημασίας προκειμένου να 

αξιολογηθούν ορθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια σημαίνει και 

αυξημένες αντοχές ενός τραπεζικού ιδρύματος απέναντι σε χρηματοοικονομικούς κραδασμούς 

και υψηλότερο βαθμό προστασίας των αποταμιευτών, των επενδυτών και των μετόχων του. Ο 

ρόλος των εποπτικών μηχανισμών έγκειται  στην διασταύρωση της τραπεζικής σταθερότητας 

μέσα από τον έλεγχο βασικών στοιχείων και δεικτών, προκειμένου να ενισχυθεί η τραπεζική 

σταθερότητα και το γενικότερο κλίμα εμπιστοσύνης προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Τέτοιοι δείκτες είναι ο δείκτης ρευστότητας του τραπεζικού ιδρύματος, ο οποίος φανερώνει την 

ικανότητά του να ανταπεξέλθει άμεσα στις βραχυπρόθεσμές του υποχρεώσεις. Ακόμα ένας 

δείκτης προς εξέταση είναι αυτός της αποδοτικότητας, ο οποίος προσφέρει χρήσιμη 

πληροφόρηση για τον όγκο των συναλλαγών και των κερδών της τράπεζας. Ο δείκτης 
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επενδύσεων αποτελεί ένα ακόμα σημείο ενδιαφέροντος καθώς φανερώνει την συσχέτιση της 

τιμής της μετοχής ενός τραπεζικού ιδρύματος, με τα κέρδη του και τα περιουσιακά του στοιχεία. 
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 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) είναι ένα δίκτυο το 

οποίο περιλαμβάνει τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 

Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Βασικό καθήκον του είναι να διασφαλίζει 

συνεπή και κατάλληλη χρηματοπιστωτική εποπτεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η 

ΕΚΤ, ως η ευρωπαϊκή αρχή τραπεζικής εποπτείας, συνεργάζεται στενά με τις ευρωπαϊκές 

εποπτικές αρχές, ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Το ΕΣΧΕ καλύπτει τόσο 

τη μακροπροληπτική όσο και τη μικροπροληπτική εποπτεία. 

Μακροπροληπτική εποπτεία 

 Η μακροπροληπτική εποπτεία αφορά την επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

στο σύνολό του. Βασικός σκοπός της είναι να αποτρέπει ή να μετριάζει τους κινδύνους που 

απειλούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου 

(ΕΣΣΚ) είναι αρμόδιο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

στην ΕΕ. Αν και δεν αποτελεί μέρος της ΕΚΤ, το ΕΣΣΚ έχει την έδρα του στη Φρανκφούρτη της 

Γερμανίας και στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ, η οποία παρέχει και υπηρεσίες 

Γραμματείας. Τα κύρια καθήκοντα του ΕΣΣΚ είναι: (α) να συλλέγει και να αναλύει συναφείς 

πληροφορίες για τον εντοπισμό συστημικών κινδύνων, (β) να εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 

συστημικοί κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί, (γ) να εκδίδει συστάσεις για τη λήψη μέτρων με 

σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί, (δ) να παρακολουθεί τη συνέχεια 

που δίνεται στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις και (ε) να συνεργάζεται και να συντονίζεται 

με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τα διεθνή φόρα. 

Μικροπροληπτική εποπτεία 

 Η μικροπροληπτική εποπτεία αφορά την εποπτεία επιμέρους ιδρυμάτων, όπως οι 

τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρίες ή τα ταμεία συντάξεων. Οι ευρωπαϊκές αρμόδιες εποπτικές 

αρχές, για τον σκοπό αυτό είναι: (α) η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), (β) η Ευρωπαϊκή 

Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και (γ) η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Το έργο των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 

επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην εναρμόνιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. 

Αυτή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, μιας δέσμης εποπτικών 

προτύπων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές μεριμνούν για τη 
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συνεπή εφαρμογή του εγχειριδίου κανόνων με σκοπό τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης. Επίσης, 

έχουν αναλάβει το καθήκον να αξιολογούν τυχόν κινδύνους και ευπάθειες εντός του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. 

 Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) αποτελεί το σύστημα τραπεζικής εποπτείας 

στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές των 

συμμετεχουσών χωρών. Οι βασικοί σκοποί του είναι: (i) η διαφύλαξη της ασφάλειας και της 

ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, (ii) η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 

ολοκλήρωσης και σταθερότητας και (iii) η διασφάλιση συνεπούς εποπτείας. Ο ΕΕΜ αποτελεί 

έναν από τους δύο πυλώνες της τραπεζικής ένωσης της ΕΕ. Ο δεύτερος είναι ο Ενιαίος 

Μηχανισμός Εξυγίανσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «η πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση μας έδειξε πόσο γρήγορα και με πόση ένταση μπορούν να μεταδοθούν 

προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως εντός μιας νομισματικής ένωσης, καθώς και πώς 

αυτά τα προβλήματα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τους πολίτες σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. 

Σκοπός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 

τραπεζών». 

 Η ΕΚΤ, ως ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, συντονίζει την τραπεζική εποπτεία από 

ευρωπαϊκή προοπτική: (α) θεσπίζοντας κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά την καθημερινή 

εποπτεία, (β) προβαίνοντας σε εναρμονισμένες εποπτικές ενέργειες και λαμβάνοντας διορθωτικά 

μέτρα και (γ) διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή κανονισμών και πολιτικών εποπτείας. Η 

ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η 

ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία είναι αποτελεσματική και συνεπής. Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ 

περιλαμβάνουν: (1) τη διενέργεια εποπτικών ελέγχων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και ερευνών, (2) 

τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών λειτουργίας τραπεζών, (3) την αξιολόγηση της απόκτησης 

και της διάθεσης ειδικών συμμετοχών από τις τράπεζες, (4) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 

τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ και (5) τον καθορισμό αυστηρότερων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων («κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας») προκειμένου να αντιμετωπίζονται τυχόν 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι. 
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3.4 Επιτροπή της Βασιλείας I 

 Η επιτροπή της Βασιλείας συγκροτήθηκε αρχικά, ως απάντηση στην ακατάλληλη 

εκκαθάριση της Herstatt Bank με έδρα την Κολωνία το 1973. Η Βασιλεία Ι (Basel I), ή αλλιώς το 

Σύμφωνο I της Επιτροπής της Βασιλείας, είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων των κεντρικών 

τραπεζιτών από όλο τον κόσμο με σκοπό τον προσδιορισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή τραπεζική λειτουργία και να μειωθεί το 

επενδυτικό ρίσκο. Αυτό είναι γνωστό και ως Συμφωνία της Βασιλείας του 1988 και επιβλήθηκε 

από το νόμο στις χώρες της Ομάδας των Δέκα (G-10) το 1992. Το σύμφωνο αυτό επικεντρώθηκε 

κυρίως στον πιστωτικό κίνδυνο δημιουργώντας ένα σύστημα ταξινόμησης των περιουσιακών 

στοιχείων των τραπεζών. 

 Το Σύμφωνο της Βασιλείας I συγκεντρώνει τα περιουσιακά στοιχεία μιας τράπεζας σε 

πέντε κατηγορίες κινδύνου, που ταξινομούνται ως ποσοστά: 0%, 10%, 20%, 50% και 100%. Τα 

περιουσιακά στοιχεία μιας τράπεζας τοποθετούνται σε μια κατηγορία που βασίζεται στη φύση 

του οφειλέτη. Για να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος, οι τράπεζες με διεθνή παρουσία έπρεπε να 

κατέχουν κεφάλαιο (το οποίο είχε ταξινομηθεί ως Tier 1, Tier 2 και Tier 3 για να αποσαφηνίσει 

τη δύναμη ή την αξιοπιστία αυτού του κεφαλαίου) που αντιστοιχεί στο 8% των σταθμισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού της. 

 Παρά τις καινοτόμες προτάσεις του συμφώνου αυτού, το πέρασμα του χρόνου και οι 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες εμφάνισαν ορισμένες τυπικές αδυναμίες ως προς τον 

τρόπο που το Σύμφωνο αυτό προσέγγιζε την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Καταρχάς, 

ένα οργανικό πρόβλημα της προσέγγισης των κινδύνων μέσω αυτών των στατικών 

ομαδοποιήσεων ήταν το γεγονός ότι δεν άφηνε περιθώρια επαρκών διαφοροποιήσεων, βάσει του 

πραγματικού πιστωτικού κινδύνου που μπορεί να παρουσίαζαν οι ποικίλες τραπεζικές πρακτικές, 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις θεώρησε, «αυθαίρετα», ότι εγκυμονεί ελάχιστος πιστωτικός κίνδυνος 

(όπως π.χ. στην περίπτωση των κρατικών πιστωτικών υποχρεώσεων, γεγονός όμως που έχει ήδη 

αποδειχθεί πως δεν ισχύει αφού και τα κράτη ορισμένες φορές έχουν παρουσιάσει αδυναμία 

αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους). Επιπλέον, το μοντέλο αυτό περιορίστηκε στην 

οριοθέτηση του πιστωτικού κινδύνου, μη λαμβάνοντας υπόψη (ή θεωρώντας ότι 

ενσωματώνονται σε αυτόν ίσως) την ύπαρξη λοιπών σημαντικών κινδύνων, όπως π.χ. ο 

λειτουργικός κίνδυνος. Ένα ακόμα σημείο στο οποίο εμφανίστηκαν αδυναμίες, όπως είπαμε και 
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παραπάνω, ήταν ότι η προσέγγιση αυτή έμεινε, κατά κάποιο τρόπο, «πίσω» από τις εξελίξεις, μη 

μπορώντας να προσδιορίσει επαρκώς τα επίπεδα του κινδύνου για τα νέα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα που έκαναν την εμφάνισή τους ολοένα και πιο έντονη στα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα.  

 

3.5 Επιτροπή της Βασιλείας II 

 Η Βασιλεία ΙΙ είναι η δεύτερη από τις Συμφωνίες της Βασιλείας, οι οποίες αποτελούν 

συστάσεις για την τραπεζική νομοθεσία και τους κανονισμούς που εκδίδει η Επιτροπή της 

Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Η Βασιλεία ΙΙ επέκτεινε τους κανόνες για τις ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις που θεσπίστηκαν βάσει της Βασιλείας Ι, το πρώτο διεθνές ρυθμιστικό 

πλαίσιο, και παρείχε ένα πλαίσιο για κανονιστική αναθεώρηση, καθώς και καθορισμένες 

απαιτήσεις γνωστοποίησης για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Η 

βασική διαφορά μεταξύ της Βασιλείας ΙΙ και της Βασιλείας Ι είναι ότι η Βασιλεία ΙΙ 

ενσωματώνει τον πιστωτικό κίνδυνο των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον προσδιορισμό των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. 

 Η Βασιλεία II είχε ως στόχο να τροποποιήσει τα διεθνή πρότυπα που ελέγχουν το ύψος 

των κεφαλαίων που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες για να προφυλαχθούν από τους 

χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Οι κανόνες αυτοί 

αποσκοπούσαν στην διασφάλιση ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται μια 

τράπεζα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό κεφαλαίου που πρέπει να τηρεί προκειμένου να 

διαφυλάξει τη φερεγγυότητά της και την οικονομική σταθερότητά της. Η Βασιλεία ΙΙ 

προσπάθησε να επιτύχει το παραπάνω με τη θέσπιση απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνου και 

κεφαλαίου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι μια τράπεζα διαθέτει επαρκή κεφάλαια για τον 

κίνδυνο που εκτίθεται μέσω των δανειακών, επενδυτικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της. 

Έμφαση δόθηκε στη διατήρηση επαρκούς συνεκτικότητας των κανονισμών ώστε να περιοριστεί 

η ανταγωνιστική ανισότητα μεταξύ των διεθνώς ενεργών τραπεζών. 
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 Η Βασιλεία ΙΙ χρησιμοποιεί την έννοια των «τριών πυλώνων» (three pillars) - (1) 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (αντιμετώπιση του κινδύνου), (2) εποπτική επισκόπηση και 

(3) πειθαρχία της αγοράς – και καθένας από αυτούς αφορά διαφορετικές έννοιες που σχετίζονται 

όμως με την δημιουργία ενός ενιαίου, διεθνούς ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε αντίθεση με το πρώτο σύμφωνο της Βασιλείας (Βασιλεία I), 

αντιμετώπιζε εις βάθος και πολύ πιο αναλυτικά τις διάφορες κατηγορίες των κινδύνων. 

 Ο πρώτος πυλώνας καθορίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που απαιτούνται 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κύριοι κίνδυνοι στους οποίους ένας χρηματοπιστωτικός 

οργανισμός εκτίθεται. Οι κίνδυνοι αυτοί διαχωρίζονται σε τρεις βασικές συνιστώσες: πιστωτικός 

κίνδυνος, λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος αγοράς. 

 Η συνιστώσα του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να υπολογιστεί με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους διαφορετικού βαθμού πολυπλοκότητας, δηλαδή την τυποποιημένη προσέγγιση, το 

IRB Foundation, την Εσωτερική Αξιολόγηση βάσει του (IRB) και την Προηγμένη μέθοδο 

IRB. (Το IRB αντιπροσωπεύει την «εσωτερική προσέγγιση βάσει αξιολόγησης»). 

 Για τον λειτουργικό (επιχειρησιακό) κίνδυνο, υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις - 

προσέγγιση βασικού δείκτη ή BIA, τυποποιημένη προσέγγιση ή TSA και προσέγγιση 

εσωτερικής μέτρησης (προηγμένη μορφή της οποίας είναι η προσέγγιση προηγμένης 

μέτρησης ή AMA). 

 Για τον κίνδυνο αγοράς, η προτιμώμενη προσέγγιση είναι η τιμή VaR (αξία σε κίνδυνο). 

 Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την Εποπτική επισκόπηση και αποτελεί ουσιαστικά την 

ρυθμιστική απάντηση στον πρώτο πυλώνα, παρέχοντας στους ρυθμιστικούς φορείς καλύτερα 

«εργαλεία» σε σχέση με τα προηγούμενα διαθέσιμα. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο αντιμετώπισης 

του συστημικού κινδύνου, του κινδύνου συνταξιοδότησης, του κινδύνου συγκέντρωσης, του 

στρατηγικού κινδύνου, του κινδύνου φήμης, του κινδύνου ρευστότητας και του νομικού 

κινδύνου, ο οποίος συνδυάζεται με τον τίτλο του υπολειπόμενου κινδύνου. Τέλος, προβλέπει ότι 

οι τράπεζες μπορούν να αναθεωρήσουν το σύστημα διαχείρισης κινδύνων τους. Η διαδικασία 

εσωτερικής αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίων (ICAAP) είναι αποτέλεσμα του πυλώνα 2 της 

συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙ. 
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 Ο τρίτος πυλώνας αφορά την πειθαρχία της αγοράς και αποσκοπεί στη συμπλήρωση των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και της διαδικασίας ελέγχου εποπτείας, αναπτύσσοντας ένα 

σύνολο απαιτήσεων γνωστοποίησης που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να 

εκτιμήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια ενός ιδρύματος. Η πειθαρχία της αγοράς συμπληρώνει τον 

κανονισμό, καθώς η ανταλλαγή πληροφοριών διευκολύνει την αξιολόγηση της τράπεζας από 

άλλους, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών, αναλυτών, πελατών, άλλων τραπεζών και 

οργανισμών αξιολόγησης, γεγονός που οδηγεί σε καλή εταιρική διακυβέρνηση. Στόχος του 

Πυλώνα 3 είναι να επιτραπεί η λειτουργία της πειθαρχίας της αγοράς, απαιτώντας από τα 

ιδρύματα να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, το κεφάλαιο, τις 

εκθέσεις κινδύνου, τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και την κεφαλαιακή επάρκεια του 

ιδρύματος. Πρέπει να είναι συνεπής με τον τρόπο με τον οποίο η ανώτατη διοίκηση, 

συμπεριλαμβανομένου του συμβουλίου, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους του 

ιδρύματος. 

 Όταν οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν επαρκή κατανόηση των δραστηριοτήτων της 

τράπεζας και των ελέγχων που διαθέτει για τη διαχείριση των ανοιγμάτων της, είναι σε θέση να 

διακρίνουν καλύτερα τις τραπεζικές οργανώσεις έτσι ώστε να ανταμείβουν όσους διαχειρίζονται 

με σύνεση τους κινδύνους τους και τιμωρούν εκείνους που δεν το κάνουν. Αυτές οι 

γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, με εξαίρεση τις ποιοτικές 

γνωστοποιήσεις που παρέχουν περίληψη των γενικών στόχων και πολιτικών διαχείρισης 

κινδύνων που μπορούν να γίνονται ετησίως. Τα θεσμικά όργανα καλούνται επίσης να 

δημιουργήσουν μια επίσημη πολιτική σχετικά με το τι θα αποκαλυφθούν και θα ελέγχουν τους, 

μαζί με την επικύρωση και τη συχνότητα αυτών των γνωστοποιήσεων. 

 Ο ρόλος της Βασιλείας ΙΙ, τόσο πριν όσο και μετά από την παγκόσμια οικονομική κρίση, 

συζητήθηκε ευρέως. Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η κρίση κατέδειξε αδυναμίες στο πλαίσιο 

αυτό, άλλοι την επέκριναν για την αύξηση της επίδρασης που είχε στην κρίση που ξέσπασε. Μια 

πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ (2012), δείχνει ότι η ρύθμιση των τραπεζών βάσει των συμφωνιών 

της Βασιλείας ενθάρρυνε τις μη συμβατικές επιχειρηματικές πρακτικές και συνέβαλε ή και 

ενίσχυσε τις δυσμενείς συστημικές κρίσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κεφαλαιακή ρύθμιση που βασίζεται σε 

σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία ενθαρρύνει την καινοτομία που αποσκοπεί στην παράκαμψη 
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των κανονιστικών απαιτήσεων και μετατοπίζει την εστίαση των τραπεζών από τις βασικές 

οικονομικές τους λειτουργίες. 

 Κριτική ασκήθηκε επίσης και για το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι νομοθέτες προώθησαν 

δογματικά και αφελώς την υιοθέτηση των συστάσεων της Βασιλείας ΙΙ που εγκρίθηκαν το 2005, 

μεταφέρθηκαν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οδηγίας για τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις, η οποία τέθηκε σε ισχύ από το 2008. Στην ουσία αναγκάστηκαν οι ιδιωτικές 

τράπεζες, οι κεντρικές τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών να βασίζονται 

περισσότερο στις αξιολογήσεις του πιστωτικού κινδύνου από ιδιωτικούς οργανισμούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Έτσι, μέρος της ρυθμιστικής αρχής απερρίφθη υπέρ 

ιδιωτικών οργανισμών αξιολόγησης. 

 

3.6 Επιτροπή της Βασιλείας III 

 Η Βασιλεία ΙΙΙ (ή η Τρίτη Συμφωνία της Βασιλείας) είναι ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό 

πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 

και τον κίνδυνο ρευστότητας στην αγορά. Συμφωνήθηκε από τα μέλη της επιτροπής τραπεζικής 

εποπτείας της Βασιλείας κατά την περίοδο 2010-11 και είχε προγραμματιστεί να εισαχθεί από το 

2013 έως το 2015. Ωστόσο, οι αλλαγές από την 1η Απριλίου 2013 επέκτειναν την εφαρμογή έως 

τις 31 Μαρτίου 2018 και επεκτάθηκαν και πάλι ως τις 31 Μαρτίου 2019. Η τρίτη έκδοση των 

συμφωνιών της Βασιλείας αναπτύχθηκε ως απάντηση στις ελλείψεις της δημοσιονομικής 

ρύθμισης που αποκαλύφθηκε από την οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2008. Η Βασιλεία ΙΙΙ 

αποσκοπεί στην ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας με την αύξηση της 

ρευστότητας των τραπεζών και τη μείωση της μόχλευσης των τραπεζών. 

 Ο Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013), είπαν ότι ήδη από πολύ νωρίς η Βασιλεία II, παρά τις 

όποιες ανανεώσεις και διορθώσεις, εμφάνιζε χαρακτηριστικά που οδηγούσαν σε στρεβλώσεις, 

όπως για παράδειγμα η προκυκλικότητα. Υπήρχαν με άλλα λόγια ισχυρές ενδείξεις πως οι 

ρυθμίσεις της Βασιλείας II, ενίσχυαν τα φαινόμενα που δημιουργούνταν από τις οικονομικές 

διακυμάνσεις. Η συμφωνία της Βασιλείας II επίσης αμελούσε να λάβει υπόψη το γεγονός της 

ενδογένειας του κινδύνου στις ρυθμιστικές της προτάσεις, ενώ επίσης δεν εξέτασε σύγχρονους 

και καλύτερους τρόπους μέτρησης του κινδύνου. Η Βασιλεία III, διατηρεί τους πυλώνες της 
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προηγούμενης συμφωνίας όμως στοχεύει στην ενίσχυση των απαιτήσεων από το πρότυπο της 

Βασιλείας ΙΙ σχετικά με τους ελάχιστους δείκτες κεφαλαίου της τράπεζας. Επιπλέον, εισάγει 

απαιτήσεις σχετικά με την κατοχή ρευστών διαθεσίμων και τη σταθερότητα της 

χρηματοδότησης, επιδιώκοντας έτσι τον μετριασμό του κινδύνου διαρροής στην τράπεζα. 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

 Το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ εισήγαγε τα ακόλουθα μέτρα για την ενίσχυση της 

κεφαλαιακής απαίτησης με την απαίτηση για περισσότερα κεφαλαιακά αποθέματα: 

 Το Κεφάλαιο Διατήρησης έχει σχεδιαστεί για να απορροφά τις απώλειες σε περιόδους 

οικονομικού στρες. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεώνονται να διατηρήσουν 

προσωρινό αποθεματικό διατήρησης κεφαλαίου ύψους 2,5% για να αντέξουν σε μελλοντικές 

περιόδους άγχους, με αποτέλεσμα η συνολική απαίτηση για κοινές μετοχές να ανέλθει στο 

7% (4,5% κοινή απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και 2,5% διατήρηση κεφαλαίου). Το 

αποθεματικό διατήρησης κεφαλαίου πρέπει να ικανοποιείται αποκλειστικά με τα ίδια 

κεφάλαια. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν διατηρούν το ελάχιστο αυτό ποσό 

διατήρησης κεφαλαίου αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πληρωμή μερισμάτων, εξαγορών 

μετοχών και μπόνους. 

 Το αντικυκλικό κεφαλαιακό αποθεματικό είναι ένα αποθεματικό που κυμαίνεται μεταξύ 0% 

και 2,5% των κοινών μετοχών ή άλλων κεφαλαίων που απορροφούν πλήρως τις ζημίες, 

σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες. Αυτή η προσωρινή μνήμη χρησιμεύει ως επέκταση του 

ποσού ελάχιστης διατήρησης κεφαλαίων που αναφέρεται ανωτέρω. 

 Η υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια της Κατηγορίας 1 (CET1) συνιστά αύξηση από 2% σε 

4,5%. Το ποσοστό αυτό θα υιοθετηθεί σταδιακά ως εξής: (1) 3,5% από την 1η Ιανουαρίου 

2013, (2) 4% από την 1η Ιανουαρίου 2014 και (3) 4,5% από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

 Ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παραμένει στο 8%. Σύμφωνα με 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι ελάχιστες απαιτήσεις για διατήρηση ιδίων κεφαλαίων εκφράζονται 

ως ποσοστό στοιχείων του ενεργητικού σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο. Η έννοια του 

σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού σημαίνει ότι για τα ασφαλέστερα στοιχεία του 

ενεργητικού απαιτούνται λιγότερα κεφάλαια, ενώ για τα πιο επικίνδυνα στοιχεία του ενεργητικού 

εφαρμόζεται υψηλότερος συντελεστής στάθμισης κινδύνου. Με άλλα λόγια, όσο πιο επικίνδυνα 
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είναι τα στοιχεία του ενεργητικού τους, τόσο περισσότερα κεφάλαια πρέπει έχουν ανά πάσα 

στιγμή διαθέσιμα οι τράπεζες. Τα κεφάλαια κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την 

ποιότητά τους και τον κίνδυνο που ενέχουν. Τα κεφάλαια της κατηγορίας 1 (Tier 1) είναι τα 

κεφάλαια λειτουργίας. Τα κεφάλαια λειτουργίας επιτρέπουν στην τράπεζα να συνεχίζει τις 

δραστηριότητές της και να διατηρεί τη φερεγγυότητά της. Τα κεφάλαια της κατηγορίας 1 με την 

υψηλότερη ποιότητα αποκαλούνται κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1. Τα κεφάλαια 

της κατηγορίας 2 (Tier 2) είναι τα κεφάλαια εκκαθάρισης. Τα κεφάλαια εκκαθάρισης επιτρέπουν 

στο ίδρυμα να αποζημιώσει τους καταθέτες και τους προνομιακούς πιστωτές, εάν καταστεί 

αφερέγγυο. 

Απαιτήσεις ρευστότητας  

 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διατηρούν επαρκή ρευστά διαθέσιμα ώστε να 

μπορούν να καλύπτουν καθαρές εκροές ρευστότητας για περίοδο 30 ημερών υπό ακραίες 

συνθήκες (Αναλογία κάλυψης ρευστότητας – Liquidity Coverage Ratio (LCR). Ο δείκτης 

κάλυψης έναντι κινδύνου ρευστότητας — μη βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού υψηλής 

ποιότητας για την κάλυψη καθαρών ταμειακών εκροών για περίοδο 30 ημερών υπό ακραίες 

συνθήκες — θα εφαρμοστεί σταδιακά, αρχίζοντας από το 60% το 2015 για να καταλήξει στο 

100% το 2018. Κάθε τράπεζα πρέπει να διατηρεί ρευστά διαθέσιμα τουλάχιστον ίσα με το 25% 

των εκροών.  

Μόχλευση 

 Μόχλευση είναι η σχέση μεταξύ της κεφαλαιακής βάσης μιας τράπεζας και του συνόλου 

των στοιχείων ενεργητικού της. Το ενεργητικό μιας τράπεζας είναι "μοχλευμένο" όταν 

υπερβαίνει την κεφαλαιακή της βάση. Στόχος του κανονισμού είναι να μειώσει την υπερβολική 

μόχλευση, καθότι μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τη φερεγγυότητα της τράπεζας.  Κάθε 

τράπεζα υποχρεούται να δημοσιοποιεί τον δείκτη μόχλευσης (δηλαδή τα κεφάλαια κατηγορίας 1 

που διαθέτει, διαιρούμενα με το μέσο συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό της). Ο δείκτης 

αποτελεί ένδειξη για το πόσο καλά είναι προετοιμασμένη μια τράπεζα να αντιμετωπίσει τις 

μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 4.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση των τεσσάρων συστημικών 

ελληνικών τραπεζών και συγκεκριμένα με τον προσδιορισμό και τον σχολιασμό της 

κεφαλαιακής τους επάρκειας. 

 

 

4.1.1 Θεωρητικό Πλαίσιο 

Tον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον κανονισμό (ΕΕ) υπ. αριθμ. 

680/2014 της 16ης Απριλίου 2014 για τον καθορισμό των τεχνικών προτύπων όσον αφορά 

στην εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κανονισμός θεσπίζει 

ενιαίες απαιτήσεις σε σχέση με την εποπτική αναφορά στις αρμόδιες αρχές, για τις απαιτήσεις 

ιδίων κεφαλαίων, τις ζημίες που προέρχονται από δανεισμό εξασφαλισμένο με ακίνητα, τα 

μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τους δείκτες μόχλευσης, την κάλυψη των αναγκών 

Ρευστότητας και της Καθαρής Σταθερής απαίτησης Χρηματοδότησης. Το πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙΙ βασίζεται σε τρεις αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες, όπως είδαμε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο: 

 Ο Πυλώνας 1 ορίζει τις ελάχιστες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, βασισμένες σε 

αρχές, κανόνες και μεθόδους, οι οποίες προσδιορίζουν και μετρούν τον πιστωτικό 

κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις αυτές 

καλύπτονται από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με τους κανόνες και τις εκάστοτε 

απαιτήσεις που ορίζει ο Κανονισμός 2013/575/ΕΕ. 
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 Ο Πυλώνας 2 προσδιορίζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την εκτίμηση της συνολικής 

κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με τους κινδύνους (Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας 

Εσωτερικού Κεφαλαίου - ΔΑΕΕΚ). Ο Πυλώνας 2 εισάγει επίσης την Διαδικασία 

Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ), η οποία αξιολογεί την εσωτερική κεφαλαιακή επάρκεια 

των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 Ο Πυλώνας 3 προσδιορίζει μια σειρά από κανόνες δημοσιοποίησης στοιχείων, οι οποίοι 

επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμήσουν σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τα κεφάλαια, τους κινδύνους, τις διαδικασίες 

αξιολόγησης των κινδύνων και ως εκ τούτου την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (με σταδιακή εφαρμογή μέχρι το 2019):  

 Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) θα αυξηθεί 

σταδιακά σε 4,5% από την 1 Ιανουαρίου 2015 

 Ο ελάχιστος δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (Tier 1) θα αυξηθεί 

σταδιακά σε 6% από 1 Ιανουαρίου 2015 

 Οι τράπεζες θα απαιτηθεί να δημιουργήσουν σταδιακά ένα απόθεμα ασφαλείας 

διατήρησης κεφαλαίου ποσοστού 2,5% από την 1 Ιανουαρίου 2019 (0,625% την 1 

Ιανουαρίου 2016, 1,25% την 1 Ιανουαρίου του 2017 και 1,875% την 1 Ιανουαρίου 2018) 

πλέον των υφιστάμενων ελάχιστων κεφαλαίων. Το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας είναι 

ένα πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους 2,5% επί της συνολικής έκθεσης μιας τράπεζας στους 

αναλαμβανόμενους κινδύνους, που πρέπει να καλύπτεται με ένα επιπλέον ποσό 

κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1. 

 Σαν αποτέλεσμα, οι ελάχιστοι δείκτες που πρέπει να τηρούνται, περιλαμβανομένου 

του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και οι οποίοι θα εφαρμόζονται από 1 

Ιανουαρίου 2019 είναι: α) ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 

στο 7% και β) ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 10,5%. 

 

4.1.2 Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (SREP) 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου, η ΕΚΤ διενεργεί σε 

ετήσια βάση, τη διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (SREP), ώστε να καθορίσει τις 

εποπτικές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της, 
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καθορίζοντας τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις SREP. Ο κύριος σκοπός του SREP είναι 

να διασφαλίσει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκείς ρυθμίσεις, στρατηγικές, 

διαδικασίες, μηχανισμούς, κεφάλαια και ρευστότητα ώστε να εξασφαλίζουν την ορθή 

διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων που έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν. Στους 

παραπάνω κινδύνους συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που προέκυψαν από τις ασκήσεις 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) και οι κίνδυνοι που μπορεί να εκτεθεί 

το χρηματοοικονομικό σύστημα εξαιτίας του ιδρύματος. Το πλαίσιο SREP αποτελείται από 

τα παρακάτω: α) ανάλυση επιχειρηματικού μοντέλου, β) αξιολόγηση της εσωτερικής 

διακυβέρνησης και των ευρύτερων ρυθμίσεων ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος, γ) 

διαδικασία αξιολόγησης επάρκειας κεφαλαίου, δ) διαδικασία αξιολόγησης επάρκειας 

ρευστότητας. 

 Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις καθορίζονται από την ΕΚΤ μετά την 

αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας (μέσω SREP). Για το 2017, οι απαιτήσεις 

SREP αποτελούνται από: 

 Τον ελάχιστο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) και το συνολικό 

Δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, που εάν δεν καλυφθούν, μπορεί να οδηγήσουν στην 

ρήτρα ενεργοποίησης του μέγιστου διανεμητέου ποσού (MDA) και 

 Τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 (P2G), οι οποίες αποτελούν ένα πρόσθετο κεφαλαιακό 

απόθεμα, για τις οποίες η ΕΚΤ συστήνει να διατηρηθούν πάνω από το ελάχιστο Δείκτη 

Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1. 

 

4.2 Ορισμός Εποπτικών Κεφαλαίων 

 Τα εποπτικά κεφάλαια του Πυλώνα 1 του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση 

υπολογίζονται με βάση τα ΔΠΧΑ στοιχεία και σύμφωνα με τους κανόνες του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 575/2013. Τα διαθέσιμα εποπτικά ίδια κεφάλαια είναι κατανεμημένα σε δύο 

κύριες κατηγορίες: Κεφάλαιο κατηγορίας 1 (Tier 1) και Κεφάλαιο κατηγορίας 2 (Tier 2). Το 

κεφάλαιο της κατηγορίας 1 αποτελείται από τις κοινές μετοχές κατηγορίας 1 (Common Entity 

Tier 1 - CET1) και το πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1. 

Τα στοιχεία που ακολουθούν, αφαιρούνται από τα παραπάνω κεφάλαια: 
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 Αποθεματικά της εύλογης αξίας που σχετίζονται με τα κέρδη ή ζημιές ως μέσα 

αντιστάθμισης ταμειακών ροών.  

 60% της σταδιακής αφαίρεσης της υπεραξίας και των άυλων παγίων. 

 Αποτελέσματα (κέρδη και ζημιές), που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή των 

υποχρεώσεων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, εφόσον τα αποτελέσματα αυτά 

προκύπτουν από αλλαγές της πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

 60% της σταδιακής αφαίρεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που 

βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία εξαιρώντας αυτές που προκύπτουν από 

προσωρινές διαφορές (αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές). 

 Συμμετοχές και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων) που 

υπερβαίνουν το 10% των κεφαλαίων των μη ενοποιούμενων πιστωτικών και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανόμενων και των ασφαλιστικών εταιρειών.  

 60% της σταδιακής αφαίρεσης της αρνητικής διαφοράς μεταξύ των λογιστικών 

προβλέψεων απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και της αναμενόμενης ζημιάς 

σύμφωνα με την μέτρηση της ΠΕΔ. 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές, οι 

οποίες υπερβαίνουν το όριο του 10% του κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1). 

 Οι αναμενόμενες ζημιές που προκύπτουν από τους κανόνες της Βασιλείας IΙΙ, 

απεικονίζουν ζημιές που θα αναμένονταν σε ένα σενάριο ύφεσης κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου 12 μηνών. O ορισμός αυτός διαφέρει από την λογιστική μέθοδο υπολογισμού των 

προβλέψεων απομείωσης δανείων, στις οποίες παρουσιάζονται μόνο ζημιές που έχουν 

προκύψει από το δανειακό χαρτοφυλάκιο την συγκεκριμένη ημερομηνία ισολογισμού και δεν 

επιτρέπεται η αναγνώριση μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης, που απαιτεί η εποπτική 

μέτρηση με την υιοθέτηση των κατά την διάρκεια αρνητικών συνθηκών (through-the-cycle) 

που μπορεί να μην υπάρχουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού.  

 Το πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 αποτελείται από τους προνομιούχους 

τίτλους, το οποίο υπόκειται σε σταδιακή κατάργηση, την αφαίρεση του 40% της υπεραξίας 

και των άυλων παγίων και του 20% της αρνητικής διαφοράς μεταξύ των λογιστικών 

προβλέψεων απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα 

αφαιρεθούν από το κεφάλαιο κοινών μετοχών CET1, όταν εφαρμοστού πλήρως οι σχετικές 

ρυθμιστικές διατάξεις του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ. 
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 Το κοινό κεφάλαιο κατηγορίας 1 (CET1) αποτελείται από τα ίδια κεφάλαια κοινών 

μετοχών, τις προνομιούχες μετοχές που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 

«Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας» και από τα δικαιώματα 

μειοψηφίας που ενοποιούνται στο κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1). 

 Το κεφάλαιο κατηγορίας 2 (Tier 2) αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: α) 

Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που πληρούν συγκεκριμένα εποπτικά κριτήρια, τα οποία 

υπόκεινται σε σταδιακή κατάργηση και αφαιρέσεων του 20% αρνητικής διαφοράς μεταξύ 

των λογιστικών προβλέψεων απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 

που θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο κοινών μετοχών (CET1), όταν εφαρμοστεί πλήρως η 

Βασιλεία III, β) Αποθεματικά από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ενσώματων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων που σχηματίστηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2003 (μετάβαση σε 

ΔΠΧΑ), τα οποία υπόκεινται σε σταδιακή κατάργηση από το κεφάλαιο κατηγορίας 2 (Tier 2) 

και σταδιακή ενσωμάτωση στο κεφάλαιο κοινών μετοχών (CET1). Τις γενικές προβλέψεις 

πιστωτικού κινδύνου έως 1,25% των σταθμισμένων ανοιγμάτων σύμφωνα με την 

τυποποιημένη προσέγγιση και γ) Το πλεόνασμα των προβλέψεων σε σχέση με την 

αναμενόμενη ζημιά για την απομείωση δανείων σύμφωνα με τη προσέγγιση εσωτερικών 

διαβαθμίσεων (ΠΕΔ), έως και 0,6% των σταθμισμένων ανοιγμάτων υπολογισμένων σύμφωνα 

με τη ΠΕΔ. 

 Ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 ορίζεται ως το κεφάλαιο κοινών μετοχών 

κατηγορίας 1 ως προς το σταθμισμένο ενεργητικό, ο δείκτης κατηγορίας 1 ορίζεται ως το 

κεφάλαιο κατηγορίας 1 (Tier 1) ως προς το σταθμισμένο ενεργητικό και ο δείκτης συνολικής 

κεφαλαιακής επάρκειας ορίζεται ως τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια ως προς το σταθμισμένο 

ενεργητικό. 

 Σύμφωνα με την απόφαση της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης για το 2016 η 

οποία διενεργήθηκε από την ΕΚΤ, από 1 Ιανουαρίου 2017 η Τράπεζα πρέπει να διατηρεί σε 

ενοποιημένη βάση τον Δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio) 

τουλάχιστον στο 8,75% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital 

Adequacy ratio) τουλάχιστον στο 12,25%. 

 

4.3 Συνοπτική Παρουσίαση των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών 
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Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε σε μια συνοπτική παρουσίαση των 

σημαντικότερων πληροφοριών που συνθέτουν το βασικό επιχειρηματικό και επενδυτικό 

προφίλ των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών – Eurobank, Alpha Bank, Εθνική 

Τράπεζα και Πειραιώς. 
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4.3.1 Eurobank 

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με 

παρουσία σε επτά χώρες, σύνολο ενεργητικού €64,0 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 15.846 

εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και συνεχίζει τη δυναμική του πορεία με 

σταθερά και αποφασιστικά βήματα, εστιάζοντας πάντα στις εξειδικευμένες ανάγκες των 

πελατών του. Με συνολικό δίκτυο 897 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 μια εκ των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών. Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη 

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

Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. 

Μεταξύ των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται 

τα εξής: 

1999 

Ολοκλήρωση συγχώνευσης της EFG Eurobank με την Τράπεζα Αθηνών και 

την Τράπεζα Κρήτης 

Εισαγωγή της EFG Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

2000 
Συγχώνευση EFG Eurobank - Τράπεζας Εργασίας και μετονομασία σε 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  

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 
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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 διοακριτό, 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 

Πηγή: https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/istoriki-diadromi 

Αν και διενεργήθηκε πλήθος σημαντικών ιστορικών εξαγορών και γεγονότων κατά 

την διάρκεια των ετών, κρίνεται σκόπιμο να μην προβούμε σε παρουσίαση περιττών 

πληροφοριών προκειμένου να μην πλατιάσουμε. 

Γράφημα 1: Τιμή Μετοχής Eurobank σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη 

 

Πηγή: Capital 

Από τις αρχές του 2008 η τιμή της μετοχής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

ακολουθεί καθοδική πορεία. Με εξαίρεση κάποιες μικρές ανοδικές τάσεις στα τέλη του 2009, 

η πορεία της μετοχής της εταιρίας παρουσιάζει σταθερά καθοδική τάση. Από το 2012 μέχρι 

και τα τέλη του 2016 η τιμή της μετοχής ακολουθεί μια σταθερή πορεία, η οποία ωστόσο 

είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερη απ’ ότι 10 χρόνια πριν. 
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Γράφημα 2: Τιμή Μετοχής Eurobank σε σχέση με τον Γενικό Τραπεζικό Δείκτη 

 

Πηγή: Capital 

Όσον αφορά την σύγκριση της τιμής της μετοχής της τράπεζας με τον αντίστοιχο 

δείκτη της συνολικής πορείας των ελληνικών τραπεζών, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι τα 

αποτελέσματά τους ταυτίζονται σημαντικά. 

 

4.3.2 Alpha Bank 

Η ιστορία της Alpha Bank παρουσιάζει μία πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα, η 

οποία υπερβαίνει τα 130 έτη παρουσίας στην οικονομική ζωή της χώρας. Το έτος 1916, ο 

Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος, με τη συνεργασία της Λαϊκής Τραπέζης, δημιούργησε, με έδρα 

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

οποία δύο έτη αργότερα, το 1918, έδωσε τη θέση της στην Τράπεζα Καλαμών, που 

λειτουργούσε πλέον ως Ανώνυμη Εταιρία. Το 1924 η Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύθηκε με 

το τραπεζικό τμήμα του οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου και δημιουργήθηκε η Τράπεζα Ελληνικής 

Εμπορικής Πίστεως, με έδρα την Αθήνα, που ανέπτυξε ένα περιφερειακό δίκτυο 

υποκαταστημάτων στην Νότιο Πελοπόννησο. Στα χρόνια της οικονομικής ανασυγκροτήσεως 

που ακολούθησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής 

Πίστεως, η οποία το 1947 μετονομάσθηκε σε Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, υπήρξε η 

μοναδική Τράπεζα του μεγέθους της που κατάφερε να εξέλθει από τις δύσκολες συνθήκες 

εκείνης της περιόδου και προσανατολίσθηκε πλέον στην ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου 

υποκαταστημάτων. Από τη δεκαετία του 1970, η Τράπεζα Πίστεως, όπως ονομάσθηκε το 

1972, υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού τραπεζικού 

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



37 
 

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

φάσμα καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

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

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

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

ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε το αμέσως επόμενο έτος, ενώ η νέα διευρυμένη Τράπεζα που 

προέκυψε ονομάσθηκε Alpha Bank. Tην 31 Μαίου 2013, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 

ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, 

η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank. Η 

Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ., την 

31 Μαρτίου 2014. Την 17η Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του συνόλου των 

προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα, η οποία, πρώτη από τις 

συστημικές τράπεζες, προέβη στην αποπληρωμή της συμμετοχής του. Στη Συνολική 

Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η Alpha 

Bank επιτυγχάνει αξιοσημείωτη επίδοση και αναδεικνύεται ως η Ελληνική Τράπεζα με την 

υψηλότερη ποιότητα κεφαλαιακής βάσεως. 

Γράφημα 3: Τιμή Μετοχής Alpha Bank σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη 

 

Πηγή: Capital 

Δίχως να παρατηρούμε σημαντικές διαφορές συγκριτικά με την παρουσίαση της 

πορείας της μετοχής της προηγούμενης τραπέζης, από τις αρχές του 2008 η τιμή της μετοχής 

του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Alpha Bank, ακολουθεί καθοδική πορεία. Με εξαίρεση 

κάποιες μικρές ανοδικές τάσεις στα τέλη του 2009, η πορεία της μετοχής της εταιρίας 

παρουσιάζει σταθερά καθοδική τάση. Από το 2012 μέχρι και τα τέλη του 2016 η τιμή της 

μετοχής ακολουθεί μια σταθερή πορεία. 
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Γράφημα 4: Τιμή Μετοχής Alpha Bank σε σχέση με τον Γενικό Τραπεζικό Δείκτη 

 

Πηγή: Capital 

Όσον αφορά την σύγκριση της τιμής της μετοχής της τράπεζας με τον αντίστοιχο 

δείκτη της συνολικής πορείας των ελληνικών τραπεζών, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι τα 

αποτελέσματά τους ταυτίζονται σημαντικά, όπως και στην περίπτωση της Eurobank. 

 

4.3.3 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

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

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

λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και 

ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι 

τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 

1891 την Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 την Εθνική 

Κτηματική Τράπεζα. 

Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό 

προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Το 1953, η 

Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα στο 

1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική 

Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο 

πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και 

της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση 

των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης. 
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Από τον Οκτώβριο 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη 

συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων 

Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ". Στο πλαίσιο του στρατηγικού της προσανατολισμού στην 

αγορά της ΝΑ Ευρώπης, η ΕΤΕ εξαγόρασε, εντός του 2006, τη Finansbank στην Τουρκία και 

τη Vojvodjanska Banka στη Σερβία. 

Λόγω της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 

υπέρμετρη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων η Εθνική Τράπεζα αναγκάζεται να 

προχωρήσει σε τρεις διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου (2010, 2014 και 

2015) που καθιστούν βασικό μέτοχο της Τράπεζας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς και σε διαδικασία πώλησης των θυγατρικών της στο εξωτερικό 

καθώς και στο εσωτερικό της χώρας. 

Γράφημα 5: Τιμή Μετοχής Εθνικής Τράπεζας σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη 

 

Πηγή: Capital 

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις δύο προαναφερθείσες τράπεζες, από τις αρχές του 2008 

η τιμή της μετοχής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ακολουθεί καθοδική πορεία. Με 

εξαίρεση κάποιες μικρές ανοδικές τάσεις στα τέλη του 2009, η πορεία της μετοχής της 

εταιρίας παρουσιάζει σταθερά καθοδική τάση. Από το 2012 μέχρι και τα τέλη του 2016 η 

τιμή της μετοχής ακολουθεί μια σταθερή πορεία. 
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Γράφημα 6: Τιμή Μετοχής Εθνικής Τράπεζας σε σχέση με τον Γενικό Τραπεζικό Δείκτη 

 

Πηγή: Capital 

Όσον αφορά την σύγκριση της τιμής της μετοχής της τράπεζας με τον αντίστοιχο 

δείκτη της συνολικής πορείας των ελληνικών τραπεζών, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι τα 

αποτελέσματά τους ταυτίζονται σημαντικά, όπως και στις δύο προηγούμενες τράπεζες. 

 

4.3.4 Τράπεζα Πειραιώς 

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 7 χώρες και περίπου 17,1 χιλ. εργαζόμενους, ο 

Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών σε περίπου 5,7 εκατ. πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε 

στα €73,9 δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις τα €46,4 δισ. και οι καταθέσεις τα €40,9 δισ., 

στις 30 Ιουνίου 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, η 

Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή της 

στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase 

Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής 

εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση 

του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των εργασιών της National 

Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση 

των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών 
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Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου. To 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον 

έλεγχο της ΕΤΒΑbank, ενώ η απορρόφησή της ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2003. 

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, η Τράπεζα Πειραιώς 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. 

Γράφημα 7: Τιμή Μετοχής Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη 

 

Πηγή: Capital 

Ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, από τις αρχές του 2008 η τιμή της μετοχής του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ακολουθεί καθοδική πορεία. Με εξαίρεση κάποιες μικρές 

ανοδικές τάσεις στα τέλη του 2009, η πορεία της μετοχής της εταιρίας παρουσιάζει σταθερά 

καθοδική τάση. Από το 2012 μέχρι και τα τέλη του 2016 η τιμή της μετοχής ακολουθεί μια 

σταθερή πορεία. 
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Γράφημα 8: Τιμή Μετοχής Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με τον Γενικό Τραπεζικό Δείκτη 

 

Πηγή: Capital 

Όσον αφορά την σύγκριση της τιμής της μετοχής της τράπεζας με τον αντίστοιχο 

δείκτη της συνολικής πορείας των ελληνικών τραπεζών, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι τα 

αποτελέσματά τους ταυτίζονται σημαντικά. 

 

4.4 Κεφαλαιακή Επάρκεια των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών 

 Σε αυτή την υποενότητα θα παρουσιάσουμε τα Εποπτικά Κεφάλαια που 

υποχρεώνονται να τηρούν και να δημοσιοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάσει του 

Πυλώνα III των Συμφώνων της Βασιλείας. Για λόγους ευκολίας και αμεσότητας θα 

παρουσιάσουμε για κάθε τράπεζα ξεχωριστά συγκεντρωτικούς πίνακες που θα 

περιλαμβάνουν τα εποπτικά κεφάλαια της κατηγορίας I & II (Tier I & Tier 2), το σύνολο των 

Σταθμισμένων Στοιχείων του Ενεργητικού (έναντι των κινδύνων) και τους σχετικούς δείκτες 

που προσδιορίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

 Μετά την παρουσίαση των συνοπτικών πινάκων θα ακολουθήσει ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων για κάθε τράπεζα ξεχωριστά και για κάθε έτος. Διευκρινίζεται ότι τα 

Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού περιλαμβάνουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών και τον λειτουργικό κίνδυνο. 
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4.4.1 Κεφαλαιακή Επάρκεια Τράπεζας Eurobank 

Πίνακας 1 (ποσά σε εκατομμύρια €) 

 

Γράφημα 9: Παρουσίαση Πορείας Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας Eurobank 

 

Βάσει του ανωτέρω πίνακα (1) ακολουθούν οι εξής σημειώσεις: 

 Οι δείκτες για το έτος 2014 απεικονίζονται με χρήση της pro-forma βάσει των εποπτικών 

κανονισμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) ως αναβαλλόμενες 

φορολογικές πιστώσεις (DTCs). 

 Οι δείκτες για το έτος 2013 απεικονίζονται με χρήση της pro-forma που παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής με την Fairfax Financial Holding 

Limited και την εφαρμογή της μεθόδου IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο του στεγαστικού 

χαρτοφυλακίου του Νέου ΤΤ. 

Κατηγορία Κεφαλαίου 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

CET1 6.771 6.623 5.929 4.183 4.102 3.423 4.296 4.574 3.868

Tier 1 Κεφάλαιο 6.771 6.623 5.929 4.260 4.421 4.168 5.341 5.365 3.868

Tier 2 Κεφάλαιο 123 162 156 258 0 209 545 586 1.158

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια για 

τον υπολογισμό ΔΚΕ
6.894 6.785 6.085 4.518 4.421 4.377 5.866 5.951 5.026

Σταθμισμένα Ποσά Ενεργητικού 38.511 38.888 39.062 37.166 37.999 43.647 45.035 47.827 51.630

Δείκτες Κεφαλαίου 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

CET1 Δείκτης 17,60% 17% 15,20% 11,30% 10,80% 7,80% 10,20% 9,60% 7,50%

Tier 1 Δείκτης 17,60% 17% 15,20% 11,50% 11,60% 9,50% 11,90% 11,20% 7,50%

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (Tier 1 + Tier 2)
17,90% 17,40% 15,60% 12,20% 11,60% 10% 13,10% 12,40% 9,70%

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ EUROBANK ΒΑΣΕΙ ΠΥΛΩΝΑ III ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
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 Οι δείκτες για το έτος 2012 απεικονίζονται με χρήση της pro-forma που παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα με το ποσό της ανεκεφαλαιοποίησης που πραγματοποίησε η τράπεζα, 

αξίας € 5,8 δις. 

 Οι δείκτες για το έτος 2011 απεικονίζονται με χρήση της pro-forma που παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα βάσει των αποτελεσμάτων του PSI και της ανεκεφαλαιοποίησης που 

πραγματοποιήθηκε, αξίας € 3,97 δις. 

 Οι δείκτες για το έτος 2010 απεικονίζονται με χρήση της pro-forma που παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής συνεργασίας της τράπεζας στην 

Πολωνία και την εξαγορά της ΔΙΑΣ Α.Ε. 

 Οι δείκτες για το έτος 2008 απεικονίζονται με συνυπολογισμό του απαιτούμενου 

κεφαλαίου βάσης (capital floor). 

 Οι δείκτες για τα έτη 2009,2010 και 2011 απεικονίζονται βάσει του επαναπροσδιορισμού 

(νέας διευκρίνισης) των στοιχείων που συνθέτουν το κεφάλαιο των κοινών μετοχών της 

κατηγορίας 1 (Core Tier 1). 

  

 Παρατηρώντας τον ανωτέρω πίνακα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αυξάνει σταδιακά τα εποπτικά του κεφάλαια από το 2008. Η 

περίοδος 2011-2013 ήταν καθοδική διότι μεσολάβησε το PSI στις κρατικές ομολογίες που 

κατείχε η τράπεζα. Η αντιστάθμιση των ζημιών μέσω της ανεκεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ 

(Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), διατήρησε τις οικονομικές ισορροπίες του 

Ομίλου. Από το 2014 μέχρι και σήμερα καταγράφεται σταδιακή αύξηση των εποπτικών 

κεφαλαίων (Tier 1 & Tier 2). 

 Όσον αφορά τα σταθμισμένα ποσά του Ενεργητικού έναντι των κινδύνων, 

παρατηρούμε ότι μειώνονται σταδιακά και σε σημαντικό βαθμό μέσα στο πέρασμα των ετών. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και ωφέλιμο για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καθότι 

υποδηλώνει ότι δεν είναι εκτεθειμένο σε πολλούς δυνητικούς κινδύνους. 

 Τέλος, όσον αφορά τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, διαπιστώνουμε ότι 

ακολουθεί αυξανόμενη πορεία από το 2008 (πλην της σχετικής κάμψης εξαιτίας των 

κραδασμών που επέφερε το PSI για την περίοδο 2011-2013), γεγονός που υποδηλώνει την 

σημαντική αναπτυξιακή πορεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, καθώς και την γενικότερη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προσπαθεί να οικοδομήσει. 
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4.4.2 Κεφαλαιακή Επάρκεια Τράπεζας Alpha Bank 

Πίνακας 2 (ποσά σε εκατομμύρια €) 

 

Γράφημα 10: Παρουσίαση Πορείας Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας Alpha Bank 

 

Βάσει του ανωτέρω πίνακα (2) ακολουθούν οι εξής σημειώσεις: 

 Στις 31.12.2013, οι δείκτες έχουν υπολογιστεί βάσει της ΠΕΕ 13/ 28.3.2013 της ΤτΕ, ενώ 

μετά την 1.1.2014 υπολογίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. 

 Όσον αφορά τους δείκτες για το έτος 2012, είναι προσαρμοσμένοι βάσει της συνολικής 

κεφαλαιακής ενίσχυσης αξίας € 4,6 δισ. από το ΤΧΣ και της συνεισφοράς της Εμπορικής 

τραπέζης. 

 Όσον αφορά τους δείκτες για το έτος 2011, είναι προσαρμοσμένοι βάσει της καταβολής 

ύψους € 1,9 δις από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), εν’ 

όψει της συμμετοχής του στην επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης. 

Κατηγορία Κεφαλαίου 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

CET1 8.631 8.700 7.555 8.176 7.907 3.237 5.275 5.377 3.124

Tier 1 Κεφάλαιο 8.631 8.700 7.555 8.208 8.055 3.774 5.834 5.960 4.011

Tier 2 Κεφάλαιο 31 64 173 158 245 589 852 800 905

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια για 

τον υπολογισμό ΔΚΕ
8.662 8.764 7.728 8.367 8.291 4.357 6.680 6.761 4.917

Σταθμισμένα Ποσά Ενεργητικού 50.535 52.270 52.779 50.910 57.769 45.135 48.958 51.084 49.942

Δείκτες Κεφαλαίου 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

CET1 Δείκτης 17,10% 16,60% 14,30% 16,10% 13,70% 7,20% 10,80% 9,00% 6,30%

Tier 1 Δείκτης 17,10% 16,60% 14,30% 16,10% 13,90% 8,40% 11,90% 11,70% 8,00%

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (Tier 1 + Tier 2)
17,10% 16,80% 14,60% 16,40% 14,40% 9,70% 13,60% 13,20% 9,80%

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ALPHA BANK ΒΑΣΕΙ ΠΥΛΩΝΑ III ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
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 Παρατηρώντας τον ανωτέρω πίνακα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αυξάνει σταδιακά τα εποπτικά του κεφάλαια από το 2008. Η 

χρονιά 2011 ήταν σημαντικά πτωτική διότι μεσολάβησε το PSI στις κρατικές ομολογίες που 

κατείχε η τράπεζα και η εκταμίευση του πακέτου οικονομικής βοήθειας του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθυστέρησε. Η αντιστάθμιση των ζημιών μέσω της 

ανεκεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), διατήρησε τις 

οικονομικές ισορροπίες του Ομίλου παρόλα αυτά, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι δίχως 

αυτό το βοήθημα ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας για το έτος 

2011 θα ήταν μόλις 5,4% (συγκριτικά με το 9,7% που επετεύχθη). Από το 2012 μέχρι και 

σήμερα καταγράφεται σταδιακή αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων (Tier 1 & Tier 2). 

 Όσον αφορά τα σταθμισμένα ποσά του Ενεργητικού έναντι των κινδύνων, δεν 

παρατηρούμε σημαντικές μεταβολές στο πέρασμα των ετών. Αυτός είναι και ένας από τους 

σημαντικούς λόγους που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν καταφέρνει να επιτύχει 

μεγαλύτερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (μιας και τα σταθμισμένα ποσά του 

ενεργητικού έναντι των κινδύνων είναι ουσιαστικά ο παρονομαστής στο κλάσμα του 

υπολογισμού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας). Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και 

ωφέλιμο για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καθότι υποδηλώνει ότι συνεχίζει να είναι 

εκτεθειμένο σε πολλούς δυνητικούς κινδύνους. 

 Τέλος, όσον αφορά τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, διαπιστώνουμε ότι 

ακολουθεί αυξανόμενη πορεία από το 2008 (πλην της σχετικής κάμψης εξαιτίας των 

κραδασμών που επέφερε το PSI για το έτος 2011), γεγονός που υποδηλώνει την συνεχιζόμενη 

αναπτυξιακή πορεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 
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4.4.3 Κεφαλαιακή Επάρκεια Εθνικής Τράπεζας  

Πίνακας 3 (ποσά σε εκατομμύρια €) 

 

Γράφημα 11: Παρουσίαση Πορείας Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας Alpha Bank 

 

Βάσει του ανωτέρω πίνακα (3) ακολουθούν οι εξής σημειώσεις: 

 Το Μάϊο του 2014 υλοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 2,5 δις. 

 Όσον αφορά τους δείκτες για το έτος 2012, είναι προσαρμοσμένοι βάσει της συνολικής 

κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους € 9,8 δις, εκ των οποίων τα € 7,43 δις προέρχονται από το 

ΤΧΣ. Εάν δεν πραγματοποιούνταν η συγκεκριμένη ανακεφαλαιοποίηση το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα είχε σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. 

 Όσον αφορά τους δείκτες για το έτος 2011, τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας είναι 

αναμορφωμένα βάσει της ενσωμάτωσης των κεφαλαίων ύψους € 6,9 δις σύμφωνα με την 

σχετική επιστολή επιβεβαίωσης του Τ.Χ.Σ. Δίχως την εν λόγω κεφαλαιακή ενίσχυση τα 

αποτελέσματα της τραπέζης θα είχαν αρνητικό πρόσημο και για αυτή τη χρονιά. 

Κατηγορία Κεφαλαίου 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

CET1 6,688 8,975 8,034 5,723 5,464 4,610 8,958 7,590 6,257

Tier 1 Κεφάλαιο 6,688 8,975 8,034 6,000 5,464 4,610 8,958 7,590 6,257

Tier 2 Κεφάλαιο 18 35 67 250 355 703 353 0 224

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια για 

τον υπολογισμό ΔΚΕ
6,706 9,010 8,101 6,250 5,819 5,313 9,311 7,590 6,481

Σταθμισμένα Ποσά Ενεργητικού 41,125 61,798 36,430 55,685 64,518 64,248 68,198 67,407 62,696

Δείκτες Κεφαλαίου 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

CET1 Δείκτης 16.30% 14.50% 13.60% 10.30% 8.47% 7.20% 13.10% 11.30% 10.00%

Tier 1 Δείκτης 16.30% 14.50% 13.60% 10.30% 8.47% 7.20% 13.10% 11.30% 10.00%

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (Tier 1 + Tier 2)
16.30% 14.60% 13.70% 11.20% 9.02% 8.30% 13.70% 11.30% 10.30%

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΥΛΩΝΑ III ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
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Παρατηρώντας τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ως προς την αύξηση των 

εποπτικών του κεφαλαίων από το έτος 2008. Η χρονιά 2011 ήταν, συγκριτικά, η χαμηλότερη, 

διότι μεσολάβησε το PSI στις κρατικές ομολογίες που κατείχε η τράπεζα, γεγονός άλλωστε 

που δημιούργησε αισθητούς οικονομικούς τριγμούς σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Η αντιστάθμιση των ζημιών μέσω της ανεκεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ (Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), διατήρησε τις οικονομικές ισορροπίες του Ομίλου 

παρόλα αυτά, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι δίχως τη βοήθεια αυτή, ο Συνολικός 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας για τα έτη 2011 και 2012 θα ήταν αρνητικός. 

 Όσον αφορά τα σταθμισμένα ποσά του Ενεργητικού έναντι των κινδύνων, 

παρατηρούνται εξίσου αξιοσημείωτες διακυμάνσεις. Κατά γενική ομολογία, το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι αρκετά εκτεθειμένο απέναντι σε κινδύνους. Αυτός είναι και 

ένας από τους σημαντικούς λόγους που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν καταφέρνει να 

επιτύχει μεγαλύτερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Κατά το έτος 2016, η τράπεζα 

κατάφερε να μειώσει δραστικά τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού της, γεγονός που 

ενδέχεται να σηματοδοτήσει το ξεκίνημα της ουσιαστικής του εξυγίανσης. 

 Τέλος, όσον αφορά τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, διαπιστώνουμε ότι 

ακολουθεί αυξανόμενη πορεία από το 2011, δεν θα πρέπει να λησμονείται, ωστόσο, το 

γεγονός ότι οι αριθμοί αυτοί δεν θα ήταν δυνατοί δίχως τις αναγκαίες ανακεφαλαιοποιήσεις 

που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την διάσωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος από το ΤΧΣ. 

 

4.4.4 Κεφαλαιακή Επάρκεια Τράπεζας Πειραιώς 

Πίνακας 4 (ποσά σε εκατομμύρια €) 

 

Κατηγορία Κεφαλαίου 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

CET1 9.000 9.400 6.900 8.210 5.039 -2.048 3.460 2.893 2.990

Tier 1 Κεφάλαιο 9.000 9.400 7.000 8.210 5.099 -2.048 3.956 3.401 2.990

Tier 2 Κεφάλαιο 0 0 0 82 189 326 328 278 0

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια για 

τον υπολογισμό ΔΚΕ
9.000 9.400 7.000 4,250 5.288 -1.722 4.284 3.679 3.700

Σταθμισμένα Ποσά Ενεργητικού 53.300 53.200 57.400 59.036 43.175 33.796 38.124 37.394 37.373

Δείκτες Κεφαλαίου 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

CET1 Δείκτης 17.00% 17,8% 12.10% 13.90% 11.70% -6.10% 9,1% 7.70% 8.00%

Tier 1 Δείκτης 17.00% 17,8% 12.10% 13.90% 11.80% -6.10% 10.40% 9.10% 8.00%

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (Tier 1 + Tier 2)
17.00% 17,8% 12.10% 14.00% 12.20% 9.70% 11.20% 9.80% 9.90%

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΑΣΕΙ ΠΥΛΩΝΑ III ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
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Γράφημα 12: Παρουσίαση Πορείας Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας Alpha Bank 

 

Βάσει του ανωτέρω πίνακα (4) ακολουθούν οι εξής σημειώσεις: 

 Για το έτος 2016, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υπό «πλήρη πίεση» (fully loaded), 

δηλαδή κάτω από συνθήκες οικονομικών πιέσεων, διαμορφώνονται στο 16,2%. 

 Για το έτος 2015, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υπό «πλήρη πίεση» (fully loaded), 

δηλαδή κάτω από συνθήκες οικονομικών πιέσεων, διαμορφώνονται στο 16,6%. 

 Για το έτος 2014, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπό «πλήρη πίεση» (fully 

loaded), δηλαδή κάτω από συνθήκες οικονομικών πιέσεων, διαμορφώνεται στο 11,4%. 

 Για το έτος 2012, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περιλαμβάνουν το ποσό της 

οικονομικής ενίσχυσης του ΤΧΣ, αξίας € 7,9 δις. 

 Όσον αφορά το έτος 2011, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζουν αρνητικό 

πρόσημο, ωστόσο, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι θετικός εξαιτίας της 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του ΤΧΣ αξίας € 7,7 δις. 

 Οι δείκτες για το έτος 2010 απεικονίζονται με χρήση της pro-forma. 

 

Παρατηρώντας τον ανωτέρω πίνακα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αυξάνει σταδιακά τα εποπτικά του κεφάλαια από το 2008. Η 

χρονιά 2011 ήταν σημαντικά ζημιογόνα διότι μεσολάβησε το PSI στις κρατικές ομολογίες 

που κατείχε η τράπεζα. Η αντιστάθμιση των ζημιών μέσω της ανεκεφαλαιοποίησης από το 

ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), διατήρησε τις οικονομικές ισορροπίες του 

Ομίλου.  
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 Όσον αφορά τα σταθμισμένα ποσά του Ενεργητικού έναντι των κινδύνων, 

παρατηρούμε ότι αυξάνονται σταδιακά και σε σημαντικό βαθμό μέσα στο πέρασμα των ετών. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για την τράπεζα καθότι υποδηλώνει ότι συνεχίζει να είναι 

εκτεθειμένο σε πολλούς δυνητικούς κινδύνους. 

 Τέλος, όσον αφορά τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, διαπιστώνουμε ότι 

παρουσιάζει διακυμάνσεις από το 2008 (πλην της σχετικής κάμψης εξαιτίας των κραδασμών 

που επέφερε το PSI για το έτος 2011), γεγονός που υποδηλώνει τις ουσιαστικές αδυναμίες 

του ομίλου να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές απαιτήσεις. Παρόλα αυτά, τα βήματα που 

πραγματοποιούνται προς την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου είναι εμφανή. 

 

4.4.5 Σύγκριση των Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

 

Πίνακας 5: Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 

 

 

Γράφημα 13: Παρουσίαση Πορείας Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας 

 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

EUROBANK 17.90% 17.40% 15.60% 12.20% 11.60% 10% 13.10% 12.40% 9.70%

ALPHA BANK 17.10% 16.80% 14.60% 16.40% 14.40% 9.70% 13.60% 13.20% 9.80%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 16.30% 14.60% 13.70% 11.20% 9.02% 8.30% 13.70% 11.30% 10.30%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17.00% 17,8% 12.10% 14.00% 12.20% 9.70% 11.20% 9.80% 9.90%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
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Όπως διαπιστώνουμε από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα, οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών συστημικών τραπεζικών ιδρυμάτων, εμφανίζουν 

ανοδική πορεία, κατά μέσο όρο, από το 2008 μέχρι και σήμερα. Με εξαίρεση τη διετία 2011-

2012, όπου και πραγματοποιήθηκε το PSI το οποίο και κλόνισε σημαντικά τα θεμέλια του 

τραπεζικού συστήματος, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατάφεραν να επιβιώσουν μέσα στα 

δύσκολα χρόνια της κρίσης που έπληξε την χώρα μας. 

Όλα αυτά φυσικά δεν είχαν ποτέ συμβεί δίχως την αναγκαία στήριξη του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο πρακτικά διέσωσε τις ελληνικές τράπεζες από τη 

βέβαιη πτώχευση. Δίχως την στήριξη του Ταμείου, οι τράπεζες δεν ήταν ικανές να καλύψουν 

τους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και σταθερότητας που επιτάσσουν τα 

Σύμφωνα της Βασιλείας. 

 

Πίνακας 6: Σταθμισμένα Ποσά Ενεργητικού έναντι Κινδύνων (ποσά σε εκατ. €) 

 

 

Γράφημα 14: Παρουσίαση Σταθμισμένων Ποσών Ενεργητικού έναντι Κινδύνων 

 

 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

EUROBANK 38,511 38,888 39,062 37,166 37,999 43,647 45,035 47,827 51,630

ALPHA BANK 50,535 52,270 52,779 50,910 57,769 45,135 48,958 51,084 49,942

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 41,125 61,798 36,430 55,685 64,518 64,248 68,198 67,407 62,696

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 53,300 53,200 57,400 59,036 43,175 33,796 38,124 37,394 37,373

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
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Βάσει του παραπάνω πίνακα (6), παρατηρούμε ότι η Eurobank έχει, διαχρονικά, τα 

λιγότερα σταθμισμένα ποσά Ενεργητικού έναντι των κινδύνων. Αυτός είναι και ο 

σημαντικότερος, ίσως, λόγος που και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της 

τραπέζης εμφανίζει τις υγιέστερες τιμές συγκριτικά με τις άλλες τράπεζες. Θα πρέπει παρόλα 

αυτά να αναγνωρίσουμε και το γεγονός του συνολικού μεγέθους των συναλλαγματικών 

ανοιγμάτων που πραγματοποίησε η τράπεζα, δεδομένης της μικρότερης καθαρής της θέσης, 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες ελληνικές συστημικές τράπεζες. 

Από την άλλη πλευρά, η Πειραιώς και η Alpha Bank εμφανίζουν τα μεγαλύτερα 

σταθμισμένα ποσά Ενεργητικού έναντι των κινδύνων, στοιχείο που θα πρέπει να 

προβληματίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που συναλλάσσονται με τα εν λόγω 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μιας και τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αμφότερα έχουν ακόμα 

αρκετό δρόμο προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα επίπεδα σταθερότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

5.1 Συμπεράσματα 

Η κεφαλαιακή επάρκεια θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για μια τράπεζα. 

Αν μια τράπεζα δεν πληροί το κριτήριο αυτό τότε θεωρείται χρηματοοικονομικά αδύναμη και 

εξαιρετικά επικίνδυνο να καταστεί αφερέγγυα. Αυτό συμβαίνει γιατί αν μια τράπεζα δε διαθέτει 

ένα ικανοποιητικό ποσοστό ιδίων κεφαλαίων, και άρα χρηματοδοτείται μόνο με ξένα κεφάλαια 

(από τους καταθέτες και τους δανειστές της δηλαδή), τότε γνωρίζει ότι ακόμα και αν δε τα πάει 

καλά και χρεοκοπήσει οι ιδιοκτήτες της δε θα ζημιωθούν ιδιαίτερα (αφού δεν έχουν «βάλει 

λεφτά»), και έτσι ενδέχεται να αρχίσει να λειτουργεί παράτολμα αναλαμβάνοντας επενδύσεις 

υψηλής απόδοσης και άρα υψηλού ρίσκου (όπως για παράδειγμα να δίνει δάνεια χωρίς πολύ 

αυστηρά κριτήρια). Θα χαλαρώνουν με άλλα λόγια οι «μηχανισμοί αυτοάμυνας» της έναντι της 

χρεοκοπίας, γεγονός που μπορεί τελικά να την οδηγήσει όντως ακριβώς εκεί. 

Αντιθέτως, αν μέρος της χρηματοδότησης της προέρχεται από τα κεφάλαια των ιδιοκτητών 

της, τότε αυτοί θα επιθυμούν μια πιο συνετή διαχείριση, αφού πιθανή χρεοκοπία θα σημαίνει 

απώλεια και του δικού τους κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, και επειδή η χρεοκοπία ενός τραπεζικού 

ιδρύματος μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε μία οικονομία, όπως να αποτελέσει την 

απαρχή μιας γενικευμένης χρηματοπιστωτικής κρίσης, η κεφαλαιακή επάρκεια είναι απαραίτητο 

να υπάρχει και να ελέγχεται. 

 

Όπως ειπώθηκε ήδη, αν μία τράπεζα έχει πρόβλημα Κεφαλαιακής Επάρκειας τότε 

χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών ονομάζεται η παροχή προς τις 

τράπεζες νέων κεφαλαίων, κυρίως με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο τη βελτίωση του 

ισολογισμού τους και την αποφυγή της πτώχευσης τους. Η προέλευση αυτών των κεφαλαίων 
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μπορεί να είναι από τον ιδιωτικό τομέα, συχνότερα όμως είναι κρατική. Με πιο απλά λόγια, όταν 

σε μία τράπεζα, λόγω εμφάνισης ζημιών, το μετοχικό της κεφάλαιο (τα ίδια κεφάλαια) έχει πληγεί 

αρκετά, τότε για να επανακτήσει τη αξιοπιστία της και να συνεχίσει να λειτουργεί, πρέπει το 

κεφάλαιό της να αναδημιουργηθεί και συγκεκριμένα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να φτάσει 

πάλι στα κατώτερα επιτρεπτά όρια. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανακεφαλαιοποίηση. 

Οι ελληνικές τράπεζες, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισαν τέσσερις φορές προβλήματα 

έλλειψης επάρκειας κεφαλαίων και χρειάστηκαν ανακεφαλαιοποίηση, συγκεκριμένα τα έτη 2009, 

2013, 2014 και 2015. Οι ανακεφαλαιοποιήσεις αυτές άλλες φορές πραγματοποιήθηκαν μέσω 

ιδιωτικών κεφαλαίων, ενώ άλλες φορές με συμμετοχή κυρίως του κράτους. 

 Υπολογίζοντας και παρουσιάζοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τεσσάρων 

ελληνικών συστημικών τραπεζών διαπιστώσαμε τα σημαντικά βήματα ανάπτυξης και 

σταθεροποίησης που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, δίχως όμως αυτό να 

συνεπάγεται, ωστόσο, ότι έχει επέλθει η επιδιωκόμενη σταθερότητα. Πρέπει να 

πραγματοποιηθούν πολλές και συντονισμένες ακόμα προσπάθειες προκειμένου να αποκατασταθεί 

η αξιοπιστία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο έχει πληγεί σημαντικά 

κατά την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, θύμα της 

οποίας ήταν, αναπόφευκτα, και η χώρα μας. 
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5.2 Περιορισμοί της Εργασίας 

 Βασικός περιορισμός της παρούσας εργασίας είναι το γεγονός ότι επικεντρωθήκαμε στην 

αυστηρή ανάλυση και παρουσίαση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των τεσσάρων ελληνικών 

συστημικών τραπεζών, δίχως να προβούμε στον υπολογισμό και στην παρουσίαση των 

υπολοίπων, σημαντικών, σχετικών με την πορεία και την αποτελεσματικότητα των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δεικτών. 

 Η ανάλυσή μας εστιάστηκε στο χρονικό διάστημα 2008-2016, το οποίο αφορά, αμιγώς, 

την περίοδο από το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης μέχρι και σήμερα. 

Συνεπώς, δεν λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι πρωτύτερα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, 

γεγονός που θα μπορούσε να χρησιμεύσει για την συλλογή χρήσιμων συγκριτικών 

συμπερασμάτων. 

 Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αν και σημαντικοί, δεν αποτελούν, σε καμία 

περίπτωση, αυτοτελή απόδειξη της συνολικής σταθερότητας και οικονομικής ευστάθειας ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται καθ’ αυτόν τον τρόπο. 

Προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει μια συνολική εικόνα της γενικότερης 

χρηματοοικονομικής κατάστασης των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων θα πρέπει να προβεί 

στην συνολική επισκόπηση όλων των σημαντικών δεικτών αναφοράς καθώς και της σχετικής 

βιβλιογραφίας που άπτεται αυτών των επιμέρους θεμάτων. 

 

 

5.3 Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

 Αν και το ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι σημαντικό 

και ενδιαφέρον, δεν αποτελεί παρόλα αυτά ένα μονοδιάστατο θέμα προς μελέτη. Στη βάση της 

φιλοσοφίας αυτής προτείνουμε την εξέταση των σημαντικότερων δεικτών που αφορούν την 

αποκρυστάλλωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των σημαντικότερων τραπεζικών 

ιδρυμάτων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. 
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 Τέλος, η έρευνα των αμυντικών μηχανισμών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πριν το 

ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2007-2008 θα αποτελούσε ένα ακόμα 

ενδιαφέρον θέμα για περαιτέρω έρευνα. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις ως προς τις αντοχές τους 

έναντι επικείμενων πιστωτικών κινδύνων καθώς και η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων αυτών. 
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