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                                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Είναι γεγονός, ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας αποτέλεσε το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, καθώς η εξαιρετικά επιβαρυμένη δημοσιονομική 

κατάσταση της χώρας μας, ως άμεσο επακόλουθο της οικονομικής κρίσης που 

ξέσπασε στην Ελλάδα, οδήγησε σε μια σημαντική μείωση της πιστοληπτικής της 

ικανότητας, αδυναμία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, καθώς και συγκέντρωση του 

διεθνούς ενδιαφέροντος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του 

υψηλού δημόσιου χρέους. 

     Άμεσο επακόλουθο των οικονομικών ανισορροπιών, που έκαναν έντονη την 

εμφάνισή τους ήταν η λήψη έκτακτων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής από τις 

αρχές του 2010, ενώ τον Μάιο του ίδιου έτους συμφωνήθηκε ένα πρόγραμμα 

οικονομικής στήριξης από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ), το οποίο δεν αφορούσε μόνο μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά 

επιπλέον και μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές.  

     Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, το Μάρτιο 

του 2012 συντελέστηκε το κούρεμα των ομολόγων, το οποίο προκάλεσε τεράστιες 

ζημιές στις τράπεζες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 

κεφαλαίων, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη την ανακεφαλαιοποίηση του.  

     Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να παρουσιάσει τα κυριότερα σημεία του 

τραπεζικού τομέα για την περίοδο 2010 – 2013, ενώ εκτός της παρουσίασης των 

πεπραγμένων της τελευταίας τριετίας, γίνεται και μια προσπάθεια να παρουσιαστούν 

οι σημαντικότεροι δείκτες των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, σε μια 

προσπάθεια να διαπιστώσουμε κι εμείς την πορεία των ελληνικών τραπεζών την 

τελευταία τριετία. 

     Πιο συγκεκριμένα, στο  πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί 

η δομή του  ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στην παρούσα φάση, θέλοντας με 

αυτόν τον τρόπο να δούμε με αριθμητικά στοιχεία τις μεταβολές στον αριθμό και την 

λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα είτε έχουν την 

έδρα τους στον ελλαδικό χώρο, είτε στο εξωτερικό, παρέχοντας εξ αποστάσεως 

τραπεζικές υπηρεσίες. 
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     Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε συνοπτικά τους 

σημαντικότερους από τους κινδύνους αυτούς, οι οποίοι επιδεινώθηκαν την περίοδο 

2010-2013, λόγω της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης, που έχει πλήξει την 

Ελλάδα.  

     Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στον κίνδυνο ρευστότητας, στον κίνδυνο 

ενεργητικού, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον λειτουργικό, τον κίνδυνο συστημάτων 

πληρωμών και διακανονισμού, το συναλλαγματικό κίνδυνο και τέλος γίνεται 

αναφορά στα μέρη εκείνα, τα οποία αποτελούν τον κίνδυνο της αγοράς. 

     Αντίστοιχα, στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται το κυρίως μέρος της εργασίας, 

που είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών για την 

περίοδο 2010 – 2013, και πιο συγκεκριμένα της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της 

Alpha Bank και τέλος της Τράπεζας Πειραιώς. 

     Βασικός στόχος μας είναι να δούμε την πορεία των τεσσάρων συστημικών 

τραπεζών της Ελλάδος, σε μια δύσκολη για τα ελληνικά δρώμενα περίοδο, όπου η 

κρίση στον τραπεζικό τομέα κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα να καταστεί απαραίτητη η 

ανακεφαλαιοποίηση τους. 

     Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα κυριότερα συμπεράσματα, στα οποία 

καταλήξαμε μετά την χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων συστημικών 

τραπεζών. 
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1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

1.1 Δομή του τραπεζικού συστήματος 

     Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναφορικά 

με το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, λόγω της παγκοσμιοποίησης της τραπεζικής 

αγοράς, της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων, επιχειρήσεων και κεφαλαίων και των 

δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνιών, οι Έλληνες 

συναλλασσόμενοι μπορούν σήμερα να αναζητούν και να επιλέγουν 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και τους 

ανά τον κόσμο ανταποκριτές ή συνεργάτες τους. Στοιχεία για τις κατηγορίες φορέων 

παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα δημοσιεύει τακτικά η Τράπεζα της 

Ελλάδος (ΤτΕ). Οι πιο πρόσφατες σχετικές δημοσιεύσεις  περιέχουν πίνακες και 

καταλόγους σύμφωνα με τους οποίους τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες 

προσφέρονται σήμερα στην Ελλάδα από 487, έναντι 466 το προηγούμενο έτος, 

πιστωτικούς οργανισμούς. Τους οργανισμούς αυτούς η ΤτΕ ταξινομεί ως εξής: 

 52 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, 

 374 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕOΧ), που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς επί 

τόπου παρουσία τους, και 

 61 λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών, 2012) 

 

1.1.1 Πιστωτικά ιδρύματα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα 

     Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Νοέμβριο του 2012 ήταν στην Ελλάδα 

εγκατεστημένα και λειτουργούσαν 52 πιστωτικά ιδρύματα (έναντι 62 τον Νοέμβριο 

του 2011), εκ των οποίων: 

 29 πιστωτικά ιδρύματα (16 εμπορικές και 13 συνεταιριστικές τράπεζες) που έχουν 

καταστατική έδρα στην Ελλάδα, έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται στο καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης 

(κοινοτικό διαβατήριο) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3601/2007, 

 18 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επίσης, υπάγονται στο καθεστώς της 

αμοιβαίας αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) του ν. 3601/2007, εποπτευόμενα 
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από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, 

 4 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς δεν υπάγονται 

στο καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης, και 1 πιστωτικό ίδρυμα που έχει 

εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ν. 3601/2007, δηλαδή το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

     Έως το τέλος Νοεμβρίου 2012 αποχώρησαν από τη χώρα μας 4 υποκαταστήματα 

πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 

υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ 5 πιστωτικά ιδρύματα (2 εμπορικές και 3 συνεταιριστικές τράπεζες) 

έπαψαν τη λειτουργία τους μετά την ολοκλήρωση της διευθέτησής τους (resolution), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3601/2007, όπως ισχύει. (Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών, 2012) 

 

1.1.2 Πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες εξ  

αποστάσεως 

     Επιπλέον των παραπάνω πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν μόνιμη εμπορική 

παρουσία στην Ελλάδα, τραπεζικές υπηρεσίες (πληρωμών ή χρηματοδότησης) προς 

ελληνικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν, επίσης, να παρέχουν, και παρέχουν, 

374 πιστωτικά ιδρύματα (έναντι 350 τον Νοέμβριο του 2011), τα οποία εδρεύουν σε 

άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

     Τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας 

καταγωγής τους και, κατά τα προβλεπόμενα από τον ν. 3601/2007, έχουν απλώς 

γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος «ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών χωρίς 

εγκατάσταση». Η κατανομή τους αναλόγως χώρας προέλευσης ήταν, τον Νοέμβριο 

του 2012, η εξής, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1 (εντός παρενθέσεων οι 

αντίστοιχοι αριθμοί για τον Νοέμβριο 2011): 
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  Πίνακας 1: Πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν στην Ελλάδα εξ αποστάσεως 

 (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2013) 

 

     Επιπλέον των προαναφερθέντων πιστωτικών ιδρυμάτων, στην Ελλάδα 

λειτουργούν άλλες 61 εταιρείες (έναντι 54 τον Νοέμβριο του 2011) του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες εξειδικεύονται στην παροχή 

συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (εκτός της αποδοχής καταθέσεων από 

το κοινό, υπηρεσία που σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπεται να παρέχεται μόνον 

από τα πιστωτικά ιδρύματα) και εποπτεύονται, επίσης, από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Η κατανομή των ιδρυμάτων αυτών έχει την εξής μορφή: 

 

Πίνακας 2: Λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

(Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2013) 
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1.2 Μετοχολόγιο των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμπορικών 

τραπεζών 

     Το μετοχολόγιο των δώδεκα (12) εισηγμένων σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

εμπορικών τραπεζών, συντίθεται από ιδιώτες, Έλληνες και ξένους θεσμικούς 

επενδυτές, ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

χαρακτηρίζεται από έντονη διασπορά, καθώς και από ενισχυμένη 

διαπραγματευσιμότητα σε καθημερινή βάση. 

     Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα  οι θεσμικοί επενδυτές, έλληνες και 

ξένοι, καταλαμβάνουν ποσοστό που προσεγγίζει το 33% της μετοχικής σύνθεσης των 

τραπεζών (Ιούνιος 2011: 45%), οι ίδιες μετοχές ακολουθούν με ποσοστό 34%, οι 

λοιποί μέτοχοι (π.χ. ιδιώτες, ιδρύματα/κληροδοτήματα, Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ο.Ε., Δημόσιο, 

κ.λπ.) με ποσοστό 30%, και τα ασφαλιστικά ταμεία με ποσοστό 3% επί της μετοχικής 

σύνθεσης. 

     Η επίπτωση από το εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ιδιωτικού 

τομέα (PSI+), τον Μάρτιο 2012, αποτυπώνεται στις μετοχικές συνθέσεις των 

ελληνικών τραπεζών, καθότι πολλά ασφαλιστικά ταμεία και δη οι θεσμικοί επενδυτές 

του εξωτερικού μείωσαν την παρουσία τους. Η απουσία της τελευταίας κατηγορίας 

επενδυτών αντικατοπτρίζεται και στις καθημερινές συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών από το 2ο τρίμηνο του 2012, όπου η διακύμανση του ημερήσιου κύκλου 

εργασιών του δείκτη ανέρχεται, κατά μέσο όρο, μεταξύ των 20 και 50 εκατομμυρίων 

ευρώ. 

Διάγραμμα 1: Διάρθρωση μέσης μετοχικής σύνθεσης (%) πιστωτικών ιδρυμάτων

     (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2013) 
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2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

2.1 Εισαγωγή 

     Είναι γεγονός, ότι κάθε τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει μια σειρά από 

κινδύνους, οι οποίοι επηρεάζουν σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό την ομαλή λειτουργία 

του και ενίοτε είναι πιθανόν να οδηγήσουν και στην κατάρρευσή του.  

     Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός, ότι στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων 

από τα τραπεζικά ιδρύματα δημιουργούνται μονάδες διοίκησης, οι οποίες είναι 

επιφορτισμένες αποκλειστικά και μόνο με την ανάλυση και αντιμετώπιση των 

επιμέρους κινδύνων, που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. 

     Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τους σημαντικότερους από τους 

κινδύνους αυτούς, οι οποίοι επιδεινώθηκαν την περίοδο 2010-2013, λόγω της 

τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης, που έχει πλήξει την Ελλάδα.  

 

2.2 Κίνδυνος ρευστότητας 

     Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναμία ενός πιστωτικού ιδρύματος να 

ανταποκριθεί σε μια συγκεκριμένη θέση λόγω έλλειψης ρευστότητας. Ο κίνδυνος 

αυτός προέρχεται από τους καταθέτες, τους δανειολήπτες και από μια συγκεκριμένη 

θέση που μπορεί να έχει πάρει η τράπεζα σε κάποια περιουσιακά στοιχεία. (Νούλας, 

2005) 

     Πρακτικά, ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη βιωσιμότητα του 

τραπεζικού συστήματος, καθώς οφείλεται σε μια ιδιαιτερότητα του παθητικού των 

τραπεζών και πιο συγκεκριμένα των καταθέσεων. 

     Πιο συγκεκριμένα, σαν κίνδυνο ρευστότητας ορίζουμε τον  κίνδυνο αδυναμίας 

εύρεσης επαρκών ρευστών διαθεσίμων των τραπεζών, ώστε να καλυφθούν οι 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων σε 

μια τράπεζα είναι πληρωτέο μόλις ζητηθεί, είτε βάση νόμου, είτε με βάση 

προδιαγραφών καταθετικού λογαριασμού, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να διαθέτει 

ρευστότητα ώστε να ικανοποιήσει σε κάθε περίπτωση πιθανή απόσυρση καταθέσεων. 

(Αλεξανδράτου, 2012) 

     Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει ως αποτέλεσμα του μετασχηματισμού 

ληκτότητας, τον οποίο πραγματοποιούν οι τράπεζες κατά τη μεσολάβηση μεταξύ 
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θετικών και αρνητικών αποταμιευτών, αλλά και της απουσίας της δευτερογενούς 

αγοράς τραπεζικών δανείων. 

     Στην πράξη, ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς ουσιαστικά σαν 

τέτοιος κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος  της αδυναμίας εύρεσης επαρκών ρευστών 

διαθεσίμων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις τους. 

     Καθώς, το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων σε μια τράπεζα είναι πληρωτέο 

μόλις ζητηθεί, είτε βάση νόμου, είτε με βάση προδιαγραφών καταθετικού 

λογαριασμού, η τράπεζα από την άλλη πλευρά θα είναι υποχρεωμένη να διαθέτει 

ρευστότητα, ώστε να ικανοποιήσει σε κάθε περίπτωση πιθανή απόσυρση 

καταθέσεων, η οποία είναι αναγκαίο να ικανοποιηθεί μόλις διαβιβαστεί από τον 

πελάτη στην τράπεζα το ανάλογο αίτημα καθώς οι καταθέσεις είναι η υποχρέωση της 

τράπεζας προς τους καταθέτες και πρέπει να ικανοποιείται ανά πάσα ώρα και στιγμή, 

που θα ζητηθεί. (Γκόρτσος & Αλεξάκης, 2006) 

     Συνεπώς, στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία μια τράπεζα αδυνατεί να 

ικανοποιήσει αυτήν την απαίτηση τότε αυτός είναι ένας ιδιαιτέρα σημαντικός και 

προφανής λόγος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο της τράπεζας.  

     Όμως ένα πιθανό κλείσιμο της τράπεζας είναι πιθανόν να προκαλέσει την 

κατάρρευση ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος, καθώς μέσω του φαινομένου 

ντόμινο μια κρίση σε μια τράπεζα, ιδιαίτερα αν αυτή είναι σημαντική για την 

οικονομία της χώρας, μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο και άλλες υγιείς τράπεζες, άρα 

και κατά συνέπεια το τραπεζικό σύστημα συνολικά. (Howells & Bain, 2009) 

 

2.3 Κίνδυνος ενεργητικού 

     Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος του ενεργητικού αναφέρεται στη στατιστική 

πιθανότητα, ότι η αγοραία αξία των στοιχείων του ενεργητικού μιας τράπεζας να 

διαφέρει από την σε κάποια χρονική περίοδο από τη αξία, η οποία είναι 

καταχωρημένη στον ισολογισμό. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε ο κίνδυνος αυτός 

νοείται σε περίπτωση που η αγοραία αξία μειωθεί και πέσει κάτω από τη λογιστική 

αξία.  

     Όσον αφορά το πώς ο κίνδυνος του ενεργητικού μπορεί να επηρεάσει την 

πραγματική οικονομία, αυτό είναι σχετικά απλό να εξηγηθεί αν σκεφτούμε ότι για 

παράδειγμα μια αθέτηση των δανειοληπτών να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους θα 

οδηγούσε σε μια άνοδο των επιτοκίων, η οποία με τη σειρά της θα μείωνε την 
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παρούσα αξία όλων των στοιχείων του ενεργητικού,  αναγκάζοντας περιστασιακά τις 

τράπεζες να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να είναι εφικτό να 

καλύψουν τις απαιτήσεις των καταθετών για αναλήψεις.  

     Όμως, μια πιθανή εμφάνιση του φαινομένου αυτού σε μεγάλη κλίμακα θα 

οδηγήσει σε μια αυξημένη πλεονάζουσα προσφορά ορισμένων ειδών περιουσιακών 

στοιχείων, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει την τιμή σε πτώση και τις τράπεζες 

σε χρεοκοπία, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο όλη την πραγματική οικονομία και 

οδηγώντας στη δημιουργία κρίσεων, όπως αυτή που ξέσπασε το 2008 στην Αμερική 

και επεκτάθηκε εν συνεχεία στην Ευρώπη. (Howells & Bain, 2009) 

 

2.4 Πιστωτικός κίνδυνος 

     Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις δραστηριότητες της 

τράπεζας είτε αυτές είναι οι καταθέσεις είτε οι χορηγήσεις και ορίζεται ως η 

πιθανότητα διέλευσης ζημιών σε μια τράπεζα, λόγω της αδυναμίας εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του πελάτη από τον οποίο υφίσταται η απαίτηση. (Γκρέκα, 2009) 

     Πιο συγκεκριμένα, ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται από τη χορήγηση δανείων 

και έγκειται στην αδυναμία των δανειζόμενων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

του δανείου, δηλαδή να αναπληρώσουν τόκους και κεφάλαιο. Για την 

ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, η τράπεζα απαιτείται α) να έχει ένα καλό 

σύστημα αξιολόγησης των πελατών, β) να έχει ένα άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 

προσωπικό στις χορηγήσεις και γ) να έχει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. 

(Νούλας, 2005) 

 

2.5 Λειτουργικός κίνδυνος 

     Ο λειτουργικός κίνδυνος συνίσταται στον κίνδυνο ζημίας του τραπεζικού 

ιδρύματος, που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι το 

ανθρώπινο σφάλμα, η βλάβη του συστήματος, η παραβίαση των κανόνων εσωτερικού 

ελέγχου, η απάτη και γενικά άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία επηρεάζουν τη 

λειτουργία του ιδρύματος. (Νούλας, 2005) 
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2.6 Κίνδυνος συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού 

     Ο κίνδυνος συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού προέρχονται από τον ρόλο 

των τραπεζών στο μηχανισμό πληρωμών. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο πελάτης της 

τράπεζας Α πραγματοποιήσει μια πληρωμή σε κάποιο πελάτη της τράπεζας Β, αυτό 

κινεί μια εντολή προς την τράπεζα Α από την τράπεζα Β, να εμβάσει κεφάλαια στην 

τράπεζα Β.  

     Η μεταβίβαση αυτή που αναφέρεται παραπάνω ουσιαστικά λαμβάνει χώρα μεταξύ 

δύο λογαριασμών καταθέσεων, που τηρούν οι τράπεζες στη Κεντρική τράπεζα και 

σαφώς είναι μια διαδικασία, που απαιτεί πολύ χρόνο. Επίσης, ο κίνδυνος που 

υπάρχει, είναι η τράπεζα Β να διαθέσει τα κεφάλαια στον πελάτη, μόλις κατατεθεί η 

επιταγή, αλλά τα κεφάλαια αυτά να μην είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό του εκδότη. 

Ουσιαστικά, έχει εκταμιεύσει κεφάλαια, που ποτέ δεν πρόκειται να εισπράξει.  

     Είναι γεγονός, ότι μία τέτοια αποτυχημένη περίπτωση, καθώς μιλάμε για πολύ 

μεγάλα ποσά, είναι δυνατόν να χρεοκοπήσει μια τράπεζα με τις ανάλογες συνέπειες 

στην πραγματική οικονομία, που αναφέραμε παραπάνω, καθώς μια τέτοια αποτυχία 

είναι δυνατόν να  μηδενίσει την καθαρή θέση μιας τράπεζας, συνεπώς και την 

περιουσία των μετόχων, ενώ επίσης πιθανότατα θα οδηγήσει την τράπεζα στην 

πώληση περιουσιακών στοιχείων της, γεγονός που την καθιστά ανίκανη να 

ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της, άρα την αναγκάζει να κλίσει, με όλες τις συνέπειες 

που αναφέραμε παραπάνω και σχετίζονται με ένα πιθανό λουκέτο (μετάδοση κρίσης, 

κατάρρευση τραπεζικού συστήματος κλπ). 

     Συνοπτικά, μια πιθανή χρεοκοπία των τραπεζών θα οδηγούσε την πραγματική 

οικονομία, εκτός από την απώλεια των καταθέσεων των καταθετών και στην απώλεια 

του μέσου για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή του χρήματος.  

     Πιο συγκεκριμένα, η απώλεια αυτή οδηγεί τους λογαριασμούς, να παραμένουν 

ανεξόφλητοι και κάποιοι από αυτούς να πρόκειται να λήξουν άμεσα, συνεπώς όταν 

μια τράπεζα αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις τους, όλοι αποσύρουν τις 

καταθέσεις τους, οι τράπεζες πωλούν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να 

ανταποκριθούν και εν τέλει κλείνουν.  

     Η κρίση αυτή στη συνέχεια μεταδίδεται και στις άλλες τράπεζες, οδηγώντας 

ακόμα και μια φερέγγυα τράπεζα στο λουκέτο, λόγω του κινδύνου ρευστότητας ή 

ενεργητικού. (Howells & Bain, 2009) 

     Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί, ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι συνδεδεμένος με 

τις υπηρεσίες εμπορικής τραπεζικής (χορήγηση δανείων και πιστώσεων) και 
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συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων του πιστωτικού 

ιδρύματος, αποτελώντας στην πράξη ένα από τους σημαντικότερους, αν όχι το 

σημαντικότερο από πλευράς χρηματοοικονομικής φύσεως κίνδυνο. 

     Επίσης, μια ειδική μορφή του πιστωτικού αυτού κινδύνου είναι ο κίνδυνος χώρας, 

ο οποίος σχετίζεται με τη πιθανότητα να εμποδίσει τους εγχώριους οφειλέτες να 

εξοφλήσουν κεφάλαιο και τοκοχρεολύσια σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 

συμβατικούς όρους, εξαιτίας της δημιουργίας αρνητικών και συνήθως απρόβλεπτων 

οικονομικών , πολιτικών ή κοινωνικών συνθηκών σε μια τρίτη χώρα σε σχέση με τη 

χώρα εγκατάστασης της τράπεζας.  

     Η σημαντικότερη και συχνότερη εκδήλωση αυτού του κινδύνου είναι ο έμμεσος 

κίνδυνος χώρας ή κίνδυνος μεταφοράς, ο οποίος συνίσταται σε μείωση της 

ικανότητας ή της επιθυμίας ενός αλλοδαπού οφειλέτη να μετατρέψει το εγχώριο 

νόμισμα σε εκείνο στο οποίο έχει συμφωνηθεί η εξόφληση του χρέους του. 

(Αλεξανδράτου, 2012) 

 

2.7 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

     Τέλος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος θεωρείται ότι είναι ο κίνδυνος εκείνο, ο οποίο 

προέρχεται από την πτώση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου που οφείλεται στις 

κινήσεις και τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που διαμορφώνονται στις 

διεθνείς αγορές συναλλάγματος. (Καπαγιωρίδης, 2011) 

     Συνεπώς, όπως είναι φανερό ο συναλλαγματικός κίνδυνος στον οποίο είναι 

εκτεθειμένες, οι τράπεζες, αφορά εκείνη την πιθανότητα να υπάρξει μια μείωση είτε 

των εισοδημάτων είτε της αξίας του κεφαλαίου μιας τράπεζας.  

     Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβεί, είτε λόγω μιας απρόβλεπτης και δυσμενούς 

μεταβολής στη συναλλαγματική ισοτιμία αλλοδαπών, σε σχέση πάντα με το νόμισμα 

υποβολής νομισμάτων, στα οποία είναι εκφρασμένα στοιχεία τόσο του τραπεζικού 

ισολογισμού όσο και αυτά που βρίσκονται εκτός του ισολογισμού. (Γκόρτσος & 

Αλεξάκης, 2006) 
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2.8 Κίνδυνος αγοράς 

     Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ζημίας, λόγω μεταβολής των 

επιτοκίων (κίνδυνος επιτοκίων) και της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

(συναλλαγματικός κίνδυνος). Ο κίνδυνος αγοράς υπάρχει, όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα 

συμμετέχει ενεργά στην αγοραπωλησία διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

όπως είναι μετοχές, ομόλογα και παράγωγα. 

     Για παράδειγμα, εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα αναμένει, ότι ο γενικός δείκτης του 

χρηματιστηρίου θα ανέβει στο μέλλον, και για να επωφεληθεί αυτού αγοράζει 

σήμερα μελλοντικά συμβόλαια επί του δείκτη, υπόκεινται στον κίνδυνο της αγοράς. 

     Με άλλα λόγια αν ο γενικός δείκτης κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από 

την αναμενόμενη, τότε το πιστωτικό ίδρυμα θα έχει απώλειες. (Νούλας, 2005) 

 

2.8.1 Κίνδυνος επιτοκίων 

     O κίνδυνος των επιτοκίων προέρχεται ουσιαστικά από τη διαφορά ληκτότητας που 

υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Αυξομειώσεις των 

επιτοκίων μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες επί της κερδοφορίας και της καθαρής 

θέσης των τραπεζών, όταν η ληκτότητα των στοιχείων του ενεργητικού δεν συμφωνεί 

με αυτή των στοιχείων του παθητικού. 

     Επίσης, ο κίνδυνος των επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα δημιουργίας 

ζημιών σε χρεωστικούς τίτλους, γεγονός το οποίο προέρχεται από αρνητικές 

μεταβολές στο επίπεδο των ονομαστικών επιτοκίων. (Thomas, 1996) 

     Όταν το ενεργητικό μιας τράπεζας έχει μεγαλύτερη ληκτότητα από ότι το 

παθητικό της, η τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο επαναχρηματοδότησης. Δηλαδή ο 

κίνδυνος αυτός που διατρέχει η τράπεζα να επαναδανειστεί με κόστος μεγαλύτερο 

από την απόδοση των επενδύσεών της. 

     Όταν η ληκτότητα του ενεργητικού είναι μικρότερη από αυτή του παθητικού, τότε 

η τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο της επανεπένδυσης, ο οποίος συνίσταται στον 

κίνδυνο που διατρέχει η τράπεζα να επανεπενδύσει τα κεφάλαιά της με απόδοση 

μικρότερη του κόστους των δανεισθέντων κεφαλαίων. 

     Η μεταβολή των επιτοκίων επηρεάζει επίσης την αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού. Έτσι, για παράδειγμα όταν τα επιτόκια στην αγορά 

αυξάνονται η αξία των ομολόγων, που έχει η τράπεζα στο ενεργητικό της, μειώνεται. 

     Δεδομένου, ότι ο κίνδυνος των επιτοκίων είναι ένας από τους σοβαρότερους 

κινδύνους, που αντιμετωπίζει ένα τραπεζικό ίδρυμα, είναι απαραίτητο κανείς να 
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γνωρίζει το ακριβές μέγεθος του κινδύνου και να είναι σε θέση να τον αντιμετωπίζει 

με τις σωστές στρατηγικές. (Νούλας, 2005) 

 

2.8.2 Κίνδυνος επαναχρηματοδότησης 

     Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται όταν το ενεργητικό μιας τράπεζας έχει μεγαλύτερη 

ληκτότητα από το παθητικό της, δηλαδή αφορά εκείνη την περίπτωση εκείνη κατά 

την οποία η τράπεζα διατρέχει τον κίνδυνο να επαναδανειστεί με κόστος μεγαλύτερο 

από το αρχικό και να μειωθεί το περιθώριο κέρδους. (Νούλας, 2005) 

 

2.8.3 Κίνδυνος επανεπένδυσης 

     Σε περίπτωση, που η διάρθρωση του ισολογισμού μιας τράπεζας είναι αντίθετη με 

την προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή η ληκτότητα του παθητικού να είναι 

μεγαλύτερη του ενεργητικού, τότε η τράπεζα υπόκειται σε κίνδυνο επανεπένδυσης. 

     Αυτός ο κίνδυνος αφορά τον κίνδυνο, που διατρέχει μια τράπεζα να επανεπενδύσει 

τα κεφάλαιά της με απόδοση μικρότερη από την αρχική και να μειωθεί το περιθώριο 

κέρδους.  

     Επιπλέον, η μεταβολή των επιτοκίων επηρεάζει επίσης την αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού, με αποτέλεσμα για παράδειγμα στην περίπτωση που 

τα επιτόκια στην αγορά αυξάνονται, τότε η αξία των ομολόγων να μειώνεται. 

(Νούλας, 2005) 

 

2.8.4 Κίνδυνος χρηματιστηριακών δεικτών και μετοχών 

     Πρόκειται για τον κίνδυνο που σχετίζεται με την πιθανότητα επέλευσης ζημιών 

από την κατοχή ανοικτών θέσεων σε μετοχές και παράγωγα μέσα επί 

χρηματιστηριακών δεικτών (stock – index risk), λόγω της μεταβολής διαφόρων 

παραμέτρων που εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις των τιμών στις αγορές. 

     Πρόκειται για ειδικό κίνδυνο και αντιπροσωπεύει τον πιστωτικό κίνδυνο που 

απορρέει από την κατοχή θέσεων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τον κίνδυνο 

ρευστοποίησης αυτών των θέσεων. 

Στην έννοια του συγκεκριμένου κινδύνου εντάσσονται: 

 ο κίνδυνος από την αδυναμία ρευστοποίησης μιας ανοικτής θέσης σε 

χρηματιστηριακούς δείκτες στην αγορά. 

 ο κίνδυνος εκτέλεσης (execution risk) σε συναλλαγές αρμπιτράζ. 
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 ο κίνδυνος μιας αρνητικής μεταβολής της τιμής λόγω ενός εξαιρετικού και μη 

αναμενόμενου περιστατικού (event risk), περιλαμβανομένης και της 

πτώχευσης της εκδότριας εταιρείας (default risk).  (Γκόρτσος & Αλεξάκης, 

2006) 
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2010-2012 

 

3.1 Βασικοί αριθμοδείκτες τραπεζών 

     Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στους σημαντικότερους τραπεζικούς δείκτες, 

οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των πτυχών των τραπεζών (αποτελεσματικότητα, 

ρευστότητα, πιστωτικός κίνδυνος κλπ) που χρησιμοποιήσαμε για την ανάλυσή μας.  

Ποιο συγκεκριμένα, οι δείκτες που μελετήθηκαν είναι οι εξής: 

 

Πίνακας 3: Βασικοί αριθμοδείκτες 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα  

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά Έσοδα  

Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων  

Κέρδη ή Ζημίες μετά Φόρων  

Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Σύνολο Ενεργητικού  

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Υποχρεώσεις προς Πελάτες  

Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις προς πελάτες  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)  

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Καθαρής Θέσης) 
 

 

     Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τους υπολογισμούς για τους παραπάνω δείκτες για 

κάθε μία από τις τέσσερις παρακάτω τράπεζες, καθώς και θα σχολιάσουμε τα 

κυριότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. (Aγγελόπουλος 2008, Κόντος 

2007) 
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3.1.1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε 

 

Πίνακας 4: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

  2010      2011      2012    2013 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα  115,79% 669,40% 460,28% 147,66% 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά 

Έσοδα  44,11% 44,93% 95,57% 53,34% 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων 114,99% 100,99% 198,68% 105,38% 

Κέρδη ή Ζημίες μετά Φόρων  -360.852 -12.144.748 -2.935.625 -222.000 

Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή  -0,57 -12,7 -3,07 -0,21 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Σύνολο 

Ενεργητικού  5,26% 1,79% 1,56% 1,43% 

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες  111,00% 120,14% 114,89% 100,49% 

Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / 

Υποχρεώσεις προς πελάτες  9,66% 3,56% 2,96% 2,57% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Σύνολο 

Ενεργητικού  60,48% 60,58% 60,30% 56,13% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)  -4,11% 1139,80% 77,36% -4,03% 

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)  -0,37% -13,91% -3,77% -0,26% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο 

Καθαρής Θέσης) 10,97 -81,94 -20,54 15,24 

 

     Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον παραπάνω πίνακα, στην Εθνική 

τράπεζα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της αναλογίας των εξόδων προς τα έσοδα, 

μέχρι το 2011, ενώ αντίστοιχα από το 2012 και μετά παρατηρείται μια σταδιακή 

μείωση του δείκτη αυτού, γεγονός που δείχνει ότι οι τράπεζες στην προσπάθειά τους 

να μειώσουν τις ζημιές από το κούρεμα των ομολόγων, προσπάθησαν όσο αυτό ήταν 

εφικτό να μειώσουν τα έξοδά τους έτσι ώστε να βελτιώσουν την γενικότερη 

οικονομική τους κατάσταση. 
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     Επίσης, ανοδική τάση παρουσιάζει όλη την υπό εξέταση περίοδο ο δείκτης 

αμοιβές προσωπικού / συνολικά έσοδα, με εξαίρεση το 2013 γεγονός το οποίο μπορεί 

να δικαιολογηθεί και από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, που προωθούνται 

τελευταία από τις τράπεζες, προς την κατεύθυνση της μείωσης των γενικότερων 

λειτουργικών εξόδων τους. 

      Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε, ότι διαθέσιμα μειώνονται συνεχώς, ενώ τα 

καθαρά έσοδα από τόκους, ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων αυξάνονται, με 

εξαίρεση το 2013, που παρουσιάζεται μια ελαφρά πτώση, ενώ από την άλλη ο δείκτης 

δάνεια / υποχρεώσεις προς πελάτες συνεχίζει μειούμενος την τελευταία διετία, 

στοιχεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δείγμα του ότι έχει μειωθεί η αβεβαιότητα σχετικά 

με τη χρεοκοπία των τραπεζών, γεγονός που οδηγεί στην επιστροφή των καταθέσεων 

(υποχρεώσεων προς πελάτες), άρα και στη μείωση του δείκτη αυτού. 

     Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι τη τελευταία διετία, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα 

εμφανίζει ζημιές, αυτές μειώνονται συνεχώς, δείγμα της ανάκαμψης της τράπεζας τη 

τελευταία διετία, στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό για τη βιωσιμότητα του 

τραπεζικού συστήματος, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και του 

ενεργητικού, λόγω των αρνητικών κερδών μετά από φόρους παραμένει αρνητική, 

στοιχείο το οποίο αναμένεται να διορθωθεί, μόλις η τράπεζα επανέλθει στην 

κερδοφορία της. 

     Τέλος, ο δείκτης μόχλευσης μετά την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 

συστήματος, όπως είναι αναμενόμενο επέστρεψε σε θετικές τιμές, στοιχείο ιδιαίτερα 

θετικό για την σταθερότητα της τράπεζας. (Aγγελόπουλος 2008, Κόντος  2007) 
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3.1.2 Alpha Bank Α.Ε 

 

Πίνακας 5: Alpha Bank Α.Ε 

  2010      2011      2012    2013

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα 97,25% 99,66% 275,70% 128,72%

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / 

Συνολικά Έσοδα  24,28% 22,79% 50,63% 25,64%

Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο 

Εσόδων  81,34% 78,90% 127,28% 62,69%

Κέρδη ή Ζημίες μετά Φόρων  -56.309 -3.842.666 -1.137.140 -136.397

Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή -0,21 -7,33 -2,13 -0,01

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Σύνολο 

Ενεργητικού  4,40% 2,08% 1,43% 1,74%

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες  127,81% 152,22% 141,42% 121,87%

Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / 

Υποχρεώσεις προς πελάτες  8,98% 4,84% 3,32% 3,20%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / 

Σύνολο Ενεργητικού  62,60% 65,50% 60,96% 66,24%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -1,27% -648,07% 280,76% -2,02%

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)  -0,09% -6,96% -2,11% -0,20%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο 

Καθαρής Θέσης) 14,39 93,09 -132,83 10,03

 

     Αναφορικά με την αναλογία των συνολικών εξόδων προς τα συνολικά έσοδα, η 

κατάσταση για την Alpha Bank είναι παρόμοια με αυτή της Εθνικής, καθώς όπως 
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μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον παραπάνω πίνακα, στην τράπεζα παρατηρείται 

μια μεγάλη αύξηση της αναλογίας των εξόδων προς τα έσοδα, μέχρι το 2011, ενώ 

αντίστοιχα από το 2013 παρατηρείται μια σημαντική μείωση του δείκτη αυτού, 

γεγονός που αντανακλά την προσπάθειά της να μειώσει τις ζημιές από το κούρεμα 

των ομολόγων, προσπάθησαν όσο αυτό ήταν εφικτό να μειώσουν τα έξοδά τους έτσι 

ώστε να βελτιώσουν την γενικότερη οικονομική τους κατάσταση. 

     Επίσης, ανοδική τάση παρουσιάζει και ο δείκτης αμοιβές προσωπικού / συνολικά 

έσοδα, για όλη την περίοδο που μελετήσαμε με εξαίρεση το 2013, γεγονός το οποίο 

μπορεί να εξηγηθεί και από τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου της εταιρίας, που 

εφάρμοσε το 2013 στην προσπάθεια της να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα. 

     Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε, ότι διαθέσιμα βαίνουν μειούμενα συνεχώς με 

εξαίρεση το 2013 που έχουμε μια ελαφρά άνοδο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους, 

ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων μειώνονται το 2013, ενώ από την άλλη ο 

δείκτης δάνεια / υποχρεώσεις προς πελάτες βαίνει μειούμενος την τελευταία διετία, 

στοιχεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δείγμα του ότι έχει μειωθεί η αβεβαιότητα σχετικά 

με τη χρεοκοπία των τραπεζών, γεγονός που οδηγεί στην επιστροφή των καταθέσεων 

(υποχρεώσεων προς πελάτες), άρα και στη μείωση του δείκτη αυτού και κατά 

συνέπεια στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες. 

     Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι τη τελευταία διετία, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα 

εμφανίζει ζημιές, αυτές μειώνονται συνεχώς, δείγμα της ανάκαμψης της τράπεζας τη 

τελευταία διετία, στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό για τη βιωσιμότητα του 

τραπεζικού συστήματος, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και του 

ενεργητικού, λόγω των αρνητικών κερδών μετά από φόρους παραμένει αρνητική, 

στοιχείο το οποίο αναμένεται να διορθωθεί, μόλις η τράπεζα επανέλθει στην 

κερδοφορία της. Τέλος, ο δείκτης μόχλευσης μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 

τραπεζικού συστήματος, όπως είναι αναμενόμενο επέστρεψε σε θετικές τιμές, όπως 

αντίστοιχα και της Εθνικής, ένα στοιχείο ιδιαίτερα θετικό για την σταθερότητα της 

τράπεζας. (Aγγελόπουλος 2008, Κόντος 2007) 
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3.1.3 Eurobank Ergasias Α.Ε. 

 

Πίνακας 6: Eurobank Ergasias Α.Ε. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    2010     2011     2012    2013 

Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα  102,62% 598,95% 247,35% 306,61% 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά 

Έσοδα  - - - - 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων  70,52% 92,86% 76,92% 94,99% 

Κέρδη ή Ζημίες μετά Φόρων  -83.000 -5.155.000 -1.364.000 - 188.000 

Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή  -0,426 -9,46 -2,49 -0,1 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Σύνολο 

Ενεργητικού  2,48% 2,40% 1,39% 1,43% 

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες  107,45% 134,33% 143,09% 134,31% 

Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις 

προς πελάτες  5,52% 6,78% 3,61% 3,87% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Σύνολο 

Ενεργητικού  48,18% 47,62% 54,98% 49,82% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)  -1,62% 51550,00% 105,17% -3,68% 

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)  -0,09% -6,80% -2,24% -0,30% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Καθαρής 

Θέσης) 17,67 -7578,20 -46,88 12,35 

 

     Αναφορικά με την αναλογία των συνολικών εξόδων προς τα συνολικά έσοδα, η 

κατάσταση για την Eurobank διαφέρει σε σχέση με αυτή της Εθνικής και της Alpha, 

καθώς όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον παραπάνω πίνακα, στην τράπεζα 

παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της αναλογίας των εξόδων προς τα έσοδα για όλη 

την περίοδο που μελετήσαμε με μόνη εξαίρεση το 2012, σε αντίθεση δηλαδή με τα 

όσα συμβαίνουν στις άλλες δύο τράπεζες. 

     Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε, ότι διαθέσιμα μειώνονται συνεχώς με 

εξαίρεση το 2013 που έχουμε μια ελαφρά άνοδο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους, 



24 

ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων αυξάνονται το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ 

από την άλλη ο δείκτης δάνεια / Υποχρεώσεις προς πελάτες μειώνεται μόνο το 2013, 

στοιχείο που δείχνει ότι σε σχέση με τις άλλες τράπεζες, χρειάστηκε περισσότερος 

χρόνος για να μειωθεί η αβεβαιότητα αναφορικά με την πιθανότητα χρεοκοπίας της 

τράπεζας με τη χρεοκοπία των τραπεζών, αλλά ακόμα και έτσι όμως φαίνεται, ότι το 

2013 η τράπεζα αρχίζει να επανακτά την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού, 

καθώς ο δείκτης μειώνεται. 

     Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι τη τελευταία διετία, παρόμοια με την Alpha και την 

Εθνική, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα εμφανίζει ζημιές, αυτές μειώνονται συνεχώς, 

δείγμα της ανάκαμψης της τράπεζας, στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό για τη 

βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

και του ενεργητικού, λόγω των αρνητικών κερδών μετά από φόρους παραμένει 

αρνητική, στοιχείο το οποίο αναμένεται να διορθωθεί, μόλις η τράπεζα επανέλθει 

στην κερδοφορία της (χαρακτηριστικό είναι ότι ο δείκτης αποδοτικότητας του 

ενεργητικού είναι – 0,3 για το 2013, πολύ κοντά στο μηδέν δηλαδή). 

     Τέλος, ο δείκτης μόχλευσης μετά την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 

συστήματος, όπως είναι αναμενόμενο επέστρεψε σε θετικές τιμές, όπως αντίστοιχα 

και της Εθνικής και της Alpha και διορθώνοντας έτσι τις ανισορροπίες των 

προηγούμενων χρόνων. (Aγγελόπουλος 2008, Κόντος 2007) 
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3.1.4 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
 
Πίνακας 7: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

Στήλη1     2010     2011    2012          2013 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα  99,39% 102,69% 45,26% 19,52% 
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά 
Έσοδα  45,78% 30,41% 18,51% 8,58% 
Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο 
Εσόδων  90,60% 102,69% 45,26% 19,52% 
Κέρδη ή Ζημίες μετά Φόρων  -3.620 -6.428.843 -804.665 2.968.998 
Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή  -0,09 -5,91 -0,7 1,52 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Σύνολο 
Ενεργητικού  2,94% 3,59% 3,32% 2,61% 
Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες  129,68% 163,07% 120,93% 114,08% 
Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / 
Υποχρεώσεις προς πελάτες  6,34% 8,58% 6,72% 4,65% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / 
Σύνολο Ενεργητικού  60,23% 68,20% 59,69% 64,01% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)  -0,12% 312,28% -93,80% 561,24% 
Απόδοση Ενεργητικού (ROA)  -0,01% -14,66% -1,28% 3,58% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 
ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο 
Καθαρής Θέσης) 17,51 -21,30 73,46 156,78 

 

     Αντίστοιχα με τα όσα συμβαίνουν στις άλλες τράπεζες, που αναφέρθηκαν 

παραπάνω είναι γεγονός, ότι η χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς είναι 

κατά πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτή των άλλων τριών συστημικών τραπεζών. 

     Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την αναλογία των συνολικών εξόδων προς τα 

συνολικά έσοδα, η κατάσταση για την τράπεζα Πειραιώς είναι συγκριτικά καλύτερη 

με αυτή των ανταγωνιστών της, καθώς την τελευταία διετία έχει μειωθεί η αναλογία 

αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα εκεί που τα συνολικά έσοδα ήταν 

διπλάσια το 2011 να είναι μόλις 20% περισσότερα το 2013, στοιχείο που δείχνει την 

ταχύτερη ανάκαμψη της τράπεζας Πειραιώς. 

     Επίσης, καθοδική τάση παρουσιάζει και ο δείκτης αμοιβές προσωπικού / συνολικά 

έσοδα, δείγμα της προσπάθειας εξοθορλογισμού της τράπεζας, μέσω των 

προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου που εφαρμόζουν και κατορθώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο οι αμοιβές προσωπικού να ξεπερνάνε τα συνολικά έσοδα μόνο κατά 8% το 

2013. 
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     Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε, ότι διαθέσιμα βαίνουν μειούμενα συνεχώς με 

εξαίρεση το 2013 που έχουμε μια ελαφρά άνοδο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους, 

ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων μειώνονται σημαντικά καθ’όλη τη διάρκεια της 

περιόδου που μελετάμε, ενώ από την άλλη ο δείκτης δάνεια / υποχρεώσεις προς 

πελάτες βαίνει μειούμενος την τελευταία διετία, στοιχεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, 

δείγμα του ότι έχει μειωθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τη χρεοκοπία των τραπεζών, 

γεγονός που οδηγεί στην επιστροφή των καταθέσεων (υποχρεώσεων προς πελάτες), 

άρα και στη μείωση του δείκτη αυτού και κατά συνέπεια στην ανάκτηση της 

εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες. 

     Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι το 2012, η Τράπεζα εμφάνισε σημαντικά κέρδη σε 

αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν τα προηγούμενα χρόνια, δείγμα της ταχύτερης έναντι 

των άλλων τραπεζών ανάκαμψης της τράπεζας, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα ακόμα 

στοιχείο για τη βιωσιμότητα  και τη μείωση της αβεβαιότητας του τραπεζικού 

συστήματος, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και του ενεργητικού 

επανήλθε σε θετικό πρόσημο το 2013, και ιδιαίτερα η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων εμφάνισε ιδιαίτερα υψηλά θετικά νούμερα, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, 

καθώς μας δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια  τράπεζα τα κεφάλαια της για να 

δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη). 

     Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια ένδειξη της αποτελεσματικότητας μιας τράπεζας, 

δηλαδή πόσο κέρδος μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους 

που επενδύθηκαν από τους μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά 

της, ενώ είναι γεγονός, ότι οι επενδυτές συνήθως αναζητούν εταιρίες με υψηλή και 

αυξανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE). 

     Τέλος, ο δείκτης μόχλευσης μετά την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 

συστήματος, όπως είναι αναμενόμενο επέστρεψε σε θετικές τιμές, όπως αντίστοιχα 

συνέβη και στις περιπτώσεις της Εθνικής, της Alpha και της Eurobank και 

διορθώνοντας έτσι τις ανισορροπίες των προηγούμενων χρόνων. (Aγγελόπουλος  

2008, Κόντος 2007) 

 
3.2 Συγκριτική ανάλυση κυριότερων χρηματοοικονομικών δεικτών 

     Στην υποενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των κυριότερων χρηματοοικονομικών 

δεικτών ανά τράπεζα, και υπολογίζεται και ο μέσος όρος για τις τέσσερις τράπεζες, 

που αναφέραμε παραπάνω. 
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3.2.1 Δείκτης Συνολικά έξοδα / Συνολικά Έσοδα 

     Ο δείκτης αυτός καταδεικνύει τα έσοδα μίας τράπεζας, σε σχέση με τα έξοδά της. 

Εάν το ποσοστό που προκύπτει είναι κάτω από το 100%, αυτό συνεπάγεται ότι η 

τράπεζα είναι κερδοφόρα. Διαφορετικά, ότι το σύνολο των εσόδων της αδυνατεί να 

καλύψει τα έξοδα που πραγματοποιεί. 

 

Πίνακας 8: Δείκτης Συνολικά έξοδα / Συνολικά Έσοδα 

Συνολικά έξοδα / Συνολικά Έσοδα 2010 2011 2012 2013 

Εθνική Τράπεζα 115,79% 669,40% 460,28% 147,66%

Alpha Bank 97,25% 99,66% 275,70% 128,72%

Eurobank Ergasias 102,62% 598,95% 247,35% 306,61%

Τράπεζα Πειραιώς 99,39% 102,69% 45,26% 19,52%

Μέσος Όρος 103,76% 367,68% 257,15% 150,63%

 

Διάγραμμα 2: Δείκτης Συνολικά έξοδα / Συνολικά Έσοδα 

 

 

     Τόσο από την ανάγνωση του πίνακα, όσο και από το γράφημα, προκύπτει ότι το 

σύνολο του κλάδου παρουσιάζει σημαντική αύξηση του δείκτη, μέχρι το 2011 

γεγονός που μαρτυρά τη δραματική μείωση των εσόδων των τραπεζών, κυρίως λόγω 

απόσυρσης των καταθέσεων των επενδυτών και ελαχιστοποίησης των 

αναλαμβανόμενων δανείων, ενώ από το 2012 και μετά φαίνεται η προσπάθειά τους 

για να περιορίσουν σημαντικά τα έξοδά τους. 
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3.2.2 Δείκτης Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά Έσοδα  

     Ο συγκεκριμένος δείκτης συγκρίνει τα έσοδα της τράπεζας με τις αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού για να ελέγξει πόσο αποδοτικά εργάζεται το προσωπικό ή όχι, και 

αν υπάρχει πλεονάζουσα εργασία. Σε μία προσπάθεια περιορισμού των εξόδων τους, 

οι τράπεζες θα μπορούσαν να στραφούν σε περικοπή των αμοιβών και εξόδων 

προσωπικού, που αποτελούν την κυριότερη πηγή εξόδων για κάθε τραπεζικό ίδρυμα. 

Ο δείκτης αμοιβές & έξοδα προσωπικού / συνολικά έσοδα ουσιαστικά εκφράζει το 

κόστος από αμοιβές προσωπικού που συνεπάγεται η πραγματοποίηση εσόδων. 

 

Πίνακας 9: Δείκτης Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά Έσοδα  

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / 

Συνολικά Έσοδα  2010 2011 2012 2013 

Εθνική Τράπεζα 44,11% 44,93% 95,57% 53,34%

Alpha Bank 24,28% 22,79% 50,63% 25,64%

Eurobank Ergasias 

Τράπεζα Πειραιώς 45,78% 30,41% 18,51% 8,58%

Μέσος Όρος 38,06% 32,71% 54,91% 29,19%

 

Διάγραμμα 3: Δείκτης Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά Έσοδα 

 

 

     Όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα και από το γράφημα του συνόλου του 

κλάδου, παρουσιάζεται μία αύξηση στο δείκτη, το 2012, ενώ το 2013 μειώθηκε 

σημαντικά, λόγω της προσπάθειας των τραπεζών να μειώσουν το προσωπικό τους, 

μέσω των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου. 
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3.2.3 Δείκτης Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων  

     Ο δείκτης καθαρά έσοδα από τόκους προς το σύνολο των εσόδων παρουσιάζει το 

ποσοστό των εσόδων που πραγματοποιεί μία τράπεζα από τα καθαρά επιτοκιακά της 

έσοδα, στο σύνολο των εσόδων της. Ουσιαστικά ο δείκτης αυτός μετράει πόσα έσοδα 

της τράπεζας προέρχονται από τόκους, από την κύρια δραστηριότητα της τράπεζας, 

την έκδοση δανείων. 

 

Πίνακας 10: Δείκτης Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους / 

Σύνολο Εσόδων  2010 2011 2012 2013 

Εθνική Τράπεζα 114,99% 100,99% 198,68% 105,38%

Alpha Bank 81,34% 78,90% 127,28% 62,69%

Eurobank Ergasias 70,52% 92,86% 76,92% 94,99%

Τράπεζα Πειραιώς 90,60% 102,69% 45,26% 19,52%

Μέσος Όρος 89,36% 93,86% 112,03% 70,65%

 

Διάγραμμα 4: Δείκτης Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων 

 

 

      Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω γράφημα, τα έσοδα από τόκους ολοένα 

αυξάνονταν ως το 2012 ως ποσοστό των συνολικών εσόδων των ελληνικών 

τραπεζών, γεγονός που δικαιολογείται από τον σημαντικό περιορισμό των 

δραστηριοτήτων των τραπεζών, που πλέον τα έσοδά τους συγκεντρώνονται ολοένα 

και περισσότερο στους εισπρακτέους τόκους των δανείων που έχουν συνάψει στο 

παρελθόν, ενώ δείγμα της βελτίωσης της κατάστασής τους είναι το γεγονός, ότι το 
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2013 τα έσοδα από τόκους μειώνονται, καθώς ανακάμπτει το τραπεζικό σύστημα και 

σιγά - σιγά οι τράπεζες ανακτούν πολλές από τις δραστηριότητες, που είχαν. 

3.2.4 Κέρδη ή Ζημίες Μετά Φόρων 

     Τα κέρδη ή ζημίες μετά φόρων αποτελούν ένδειξη της συνολικότερης πορείας μίας 

τράπεζας, δεδομένου ότι σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της 

αξίας των μετόχων, που προκύπτει από την πραγματοποίηση κερδών πάνω στο 

επενδυθέν κεφάλαιο. 

Πίνακας 11: Κέρδη ή Ζημίες Μετά Φόρων 

Κέρδη ή Ζημίες Μετά 

Φόρων 2010 2011 2012 2013 

Εθνική Τράπεζα -360.852 -12.144.748 -2.935.625 -222.000

Alpha Bank -56.309 -3.842.666 -1.137.140 -136.397

Eurobank Ergasias -83.000 -5.155.000 -1.364.000 -188.000

Τράπεζα Πειραιώς -3.620 -6.428.843 -804.665 2.968.998

Μέσος Όρος -125.945 -6.892.814 -1.560.358 605.650

 

Διάγραμμα 5: Κέρδη ή Ζημίες Μετά Φόρων 

 

     Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται, ότι όλη την περίοδο που μελετάμε οι 

τράπεζες παρουσιάζουν ζημιές, ενώ η τράπεζα Πειραιώς είναι η τράπεζα που 

ανέκαμψε περισσότερο συμπαρασύροντας σε θετικό πρόσημο και το μέσο όρο των 

κερδών των τεσσάρων τραπεζών. 
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3.2.5 Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή  

     Μία πιο σαφή εικόνα της πορείας ενός πιστωτικού ιδρύματος μπορεί να λάβει 

κάποιος μελετώντας τα κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει 

το τι έχει να κερδίσει ένας επενδυτής που αποφασίσει να διαθέσει τα χρήματά του σε 

μία τράπεζα. Όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη ανά μετοχή, τόσο καλύτερη είναι και η 

εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι μέτοχοι της γι’ αυτή, τόσο πιο αξιόπιστη 

παρουσιάζεται στους πελάτες της και τόσο καλύτερη προδιαγράφεται και η πορεία 

της. 

Πίνακας 12: Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή 

 

Διάγραμμα 6: Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή 

 

 

     Από το παραπάνω γράφημα, φαίνεται ότι κανένας επενδυτής δεν επωφελήθηκε 

την τελευταία τριετία από τις παραπάνω τράπεζες, με εξαίρεση την τράπεζα 

Πειραιώς, που όπως είπαμε και πριν ανέκαμψε γρηγορότερα από τις άλλες τράπεζες 

με αντίστοιχα θετικές συνέπειες για τον επενδυτή. 
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Βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή    2010    2011    2012     2013 

Εθνική Τράπεζα -0,57 -12,7 -3,07 -0,21

Alpha Bank -0,21 -7,33 -2,13 -0,01

Eurobank Ergasias -0,426 -9,46 -2,49 -0,1

Τράπεζα Πειραιώς -0,09 -5,91 -0,7 1,52

Μέσος Όρος -0,324 -8,85 -2,0975 0,3
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3.2.6 Δείκτης Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα / Σύνολο 

Ενεργητικού 

     Το ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα, ως ποσοστό του συνόλου του 

ενεργητικού μίας τράπεζας δείχνει τι ποσοστό των εσόδων της έχει η τράπεζα ως 

καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με αυτά που έχει επενδύσει σε δάνεια 

κ.α. Ο δείκτης αυτός υποδηλώνει το περιθώριο ασφαλείας που διαθέτει η τράπεζα σε 

διαθέσιμα κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτά απαιτηθούν. 

 

 Πίνακας 13: Δείκτης Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα / Σύνολο 

Ενεργητικού 

 

Διάγραμμα 7: Δείκτης Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα / Σύνολο 

Ενεργητικού 

 

     Από το γράφημα γίνεται σαφές ότι τα διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα των 

ελληνικών τραπεζών παρουσιάζουν μία διαχρονική πτώση την τελευταία τριετία, 

μετά το 2012, όταν και δόθηκαν κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες από το δημόσιο, 

και τα οποία εκείνες επέλεξαν αντί να τα διαθέσουν σε χορηγήσεις να τα καταθέσουν 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να ενισχύσουν το δίχτυ ασφαλείας που οι 

καταθέσεις προς την Κεντρική Τράπεζα τους παρέχουν. 
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Σύνολο Ενεργητικού 2010 2011 2012 2013 

Εθνική Τράπεζα 5,26% 1,79% 1,56% 1,43%

Alpha Bank 4,40% 2,08% 1,43% 1,74%

Eurobank Ergasias 2,48% 2,40% 1,39% 1,43%

Τράπεζα Πειραιώς 2,94% 3,59% 3,32% 2,61%

Μέσος Όρος 3,77% 2,47% 1,92% 1,80%
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3.2.7 Δείκτης Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Υποχρεώσεις προς Πελάτες  

     Ο δείκτης δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες προς υποχρεώσεις προς πελάτες 

παρουσιάζει την αναλογία των δανείων που έχει χορηγήσει η τράπεζα προς τις 

καταθέσεις που διατηρούν οι πελάτες της σε αυτήν. Ένας δείκτης άνω του 100% 

καταδεικνύει περισσότερες χορηγήσεις από καταθέσεις, ενώ το αντίθετο ένας δείκτης 

μικρότερος του 100%. Η τράπεζα θα πρέπει όσα περίπου χρήματα δέχεται ως 

καταθέσεις τόσα το πολύ να επενδύει σε δάνεια. 

Πίνακας 14: Δείκτης Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Υποχρεώσεις προς 

Πελάτες 

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες  2010 2011 2012 2013 

Εθνική Τράπεζα 111,00% 120,14% 114,89% 100,49%

Alpha Bank 127,81% 152,22% 141,42% 121,87%

Eurobank Ergasias 107,45% 134,33% 143,09% 134,31%

Τράπεζα Πειραιώς 129,68% 163,07% 120,93% 114,08%

Μέσος Όρος 118,98% 142,44% 130,08% 117,69%

 

Διάγραμμα 8 : Δείκτης Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Υποχρεώσεις προς 

Πελάτες 

 

 

     Όπως παρατηρείται και στο παραπάνω γράφημα, ο δείκτης αυτός για το μέσο όρο 

του κλάδου μειώνεται από το 2012 και μετά. Το γεγονός αυτό συνδέεται με την 

σταδιακή επιστροφή των χρημάτων των καταθετών, ως συνεπακόλουθο της μείωσης 
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του πανικού που δημιούργησε η δημοσιονομική κρίση και της αβεβαιότητας σχετικά 

με την εξασφάλιση των καταθέσεων. 

3.2.8 Δείκτης Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις προς πελάτες  

     Ο δείκτης δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες προς υποχρεώσεις προς πελάτες 

παρουσιάζει την αναλογία των δανείων που έχει χορηγήσει η τράπεζα προς τις 

καταθέσεις που διατηρούν οι πελάτες της σε αυτήν. Ένας δείκτης άνω του 100% 

καταδεικνύει περισσότερες χορηγήσεις από καταθέσεις, ενώ το αντίθετο ένας δείκτης 

μικρότερος του 100%. Η τράπεζα θα πρέπει όσα περίπου χρήματα δέχεται ως 

καταθέσεις τόσα το πολύ να επενδύει σε δάνεια. 

 

Πίνακας 15: Δείκτης Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις προς πελάτες 

Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις 

προς πελάτες  2010 2011 2012 2013 

Εθνική Τράπεζα 9,66% 3,56% 2,96% 2,57%

Alpha Bank 8,98% 4,84% 3,32% 3,20%

Eurobank Ergasias 5,52% 6,78% 3,61% 3,87%

Τράπεζα Πειραιώς 6,34% 8,58% 6,72% 4,65%

Μέσος Όρος 7,63% 5,94% 4,16% 3,57%

 

Διάγραμμα 9: Δείκτης Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις προς πελάτες 

 

 

     Όπως παρατηρείται και στο παραπάνω γράφημα, ο δείκτης αυτός για το μέσο όρο 

του κλάδου μειώνεται από το 2010 και μετά. Το γεγονός αυτό συνδέεται με την 

σταδιακή επιστροφή των χρημάτων των καταθετών, ως συνεπακόλουθο της μείωσης 
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του πανικού που δημιούργησε η δημοσιονομική κρίση και της αβεβαιότητας σχετικά 

με την εξασφάλιση των καταθέσεων. 

3.2.9 Δείκτης Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 

     Ο δείκτης δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες προς το σύνολο του ενεργητικού 

παρουσιάζει το ποσοστό του ενεργητικού της τράπεζας που πηγάζει από τα 

χορηγηθέντα δάνεια προς τους πελάτες της, είναι δηλαδή ουσιαστικά οι απαιτήσεις 

που έχει το εκάστοτε ίδρυμα από τις χορηγήσεις που έχει πραγματοποιήσει. Ο δείκτης 

μας δείχνει τί μέρος των επενδύσεων της τράπεζας είναι στον τομέα των δανείων, 

ώστε να προσδιορίσουμε και σε τι κίνδυνο έχει εκτεθεί. 

 

Πίνακας 16: Δείκτης Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 

Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / 

Σύνολο Ενεργητικού     2010    2011    2012   2013 

Εθνική Τράπεζα 60,48% 60,58% 60,30% 56,13%

Alpha Bank 62,60% 65,50% 60,96% 66,24%

Eurobank Ergasias 48,18% 47,62% 54,98% 49,82%

Τράπεζα Πειραιώς 60,23% 68,20% 59,69% 64,01%

Μέσος Όρος 57,87% 60,47% 58,98% 59,05%

 

Διάγραμμα 10: Δείκτης Δάνεια & Προκαταβολές σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 

 

     Ο δείκτης αυτός αυξάνεται διαχρονικά με εξαίρεση το 2012, που μειώνεται 

ελάχιστα, λόγω κυρίως της σημαντικής περικοπής των λοιπών στοιχείων του 
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ενεργητικού των τραπεζών, όπως είναι για παράδειγμα το κούρεμα των διαθέσιμων 

ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.  

 

3.2.10 Δείκτης Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

     Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return On Equity) καταδεικνύει την 

απόδοση που έχουν τα επενδυθέντα κεφάλαια των μετόχων μίας τράπεζας. Εάν ο 

δείκτης είναι χαμηλός σε σχέση με άλλες τράπεζες, τότε μειώνονται οι πιθανότητές 

της να αντλήσει νέα κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά. Ο δείκτης αυτός είναι πολύ 

σημαντικός για τους μετόχους.  

Πίνακας 17: Δείκτης Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 

Διάγραμμα 11: Δείκτης Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 

 

     Όπως μπορούμε να δούμε από τον παραπάνω πίνακα με εξαίρεση την Τράπεζα 

Πειραιώς η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι αρνητική το 2013, ενώ 

αξιοσημείωτη είναι η τεράστια τιμή της Eurobank το 2013, λόγω των ελάχιστων 
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Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)   2010        2011    2012    2013 

Εθνική Τράπεζα -4,11% 1139,80% 77,36% -4,03%

Alpha Bank -1,27% -648,07% 280,76% -2,02%

Eurobank Ergasias -1,62% 51550,00% 105,17% -3,68%

Τράπεζα Πειραιώς -0,12% 312,28% -93,80% 561,24%

Μέσος Όρος -1,78% 13088,50% 92,37% 137,88%
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κεφαλαίων (αρνητικών) που είχε την περίοδο εκείνη, καθώς είχε απολέσει το σύνολο 

των κεφαλαίων της, δείγμα της τραγικής κατάστασης του τραπεζικού κλάδου τη 

περίοδο αυτή. 

3.2.11 Δείκτης Απόδοση Ενεργητικού (ROΑ) 

     Ο δείκτης της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού (Return On Assets) 

παρουσιάζει τα κέρδη που αποφέρουν τα στοιχεία του ενεργητικού ενός τραπεζικού 

ιδρύματος. Ουσιαστικά δηλαδή μετρά την ικανότητα της τράπεζας να χρησιμοποιεί 

τους πόρους της για την πραγματοποίηση κερδών.   

Πίνακας 18: Δείκτης Απόδοση Ενεργητικού (ROΑ) 

 

Διάγραμμα 12: Δείκτης Απόδοση Ενεργητικού (ROΑ) 

 

 

     Και σε αυτό το γράφημα γίνεται σαφές ότι η πορεία των ελληνικών τραπεζών 

επιδεινώθηκε σημαντικά την τελευταία τετραετία, με το δείκτη ROA να γίνεται 

αρνητικός από το 2010 μέχρι και το 2012, ενώ η θετική τιμή του 2013 οφείλεται στην 

τιμή του ROA της τράπεζας Πειραιώς, που όπως προείπαμε ήταν η πρώτη τράπεζα 

που ανέκαμψε από την κρίση. 
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Απόδοση Ενεργητικού (ROΑ)      2010     2011     2012       2013 

Εθνική Τράπεζα -0,37% -13,91% -3,77% -0,26%

Alpha Bank -0,09% -6,96% -2,11% -0,20%

Eurobank Ergasias -0,09% -6,80% -2,24% -0,30%

Τράπεζα Πειραιώς -0,01% -14,66% -1,28% 3,58%

Μέσος Όρος -0,14% -10,58% -2,35% 0,70%
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3.2.12 Δείκτης ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Καθαρής Θέσης) 

     Ο δείκτης σύνολο ενεργητικού προς σύνολο καθαρής θέσης περιγράφει τη 

σύνθεση του ισολογισμού μίας τράπεζας, καταδεικνύοντας το ποσοστό του 

ενεργητικού που χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και αυτό που χρηματοδοτείται 

από ξένα. Η χρηματοοικονομική μόχλευση ορίζεται ως η χρησιμοποίηση δανειακών 

κεφαλαίων με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των κεφαλαίων. Έτσι 

λοιπόν ο όρος συσχετίζει το ενεργητικό με το παθητικό τμήμα του ισολογισμού. 

Γενικά η ύπαρξη ξένου κεφαλαίου αποφέρει μεγαλύτερες αποδόσεις, με την 

προϋπόθεση ότι η απόδοση του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το κόστος των 

δανειακών κεφαλαίων. Έτσι λοιπόν αν η τράπεζα αδυνατεί να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της μπορεί να πτωχεύσει. 

Πίνακας 19: Δείκτης ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Καθαρής Θέσης) 

ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο 

Καθαρής Θέσης)     2010      2011    2012      2013 

Εθνική Τράπεζα 10,97 -81,94 -20,54 15,24 

Alpha Bank 14,39 93,09 -132,83 10,03 

Eurobank Ergasias 17,67 -7578,20 -46,88 12,35 

Τράπεζα Πειραιώς 17,51 -21,30 73,46 156,78 

Μέσος Όρος 15,14 -1897,09 -31,70 48,60 

 

Διάγραμμα 13: Δείκτης ΒΧΜ (Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Καθαρής Θέσης) 

 

 

     Όπως φαίνεται στο γράφημα για το σύνολο του κλάδου, ο δείκτης BXM 

παρουσιάζει μειωτικές τάσεις, το 2011 και το 2012 γεγονός που δείχνει τη συνεχώς 

μειούμενη συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων στον ισολογισμό των ελληνικών 

τραπεζών, γεγονός απόλυτα λογικό λόγω της αβεβαιότητας που υπήρχε την περίοδο 

εκείνη για το τραπεζικό σύστημα 
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                                      Συμπεράσματα 
 
     Είναι γεγονός, ότι η τελευταία τριετία χαρακτηρίστηκε από πολλά γεγονότα, τα 

οποία έφεραν τον τραπεζικό τομέα στο χείλος του γκρεμού (π.χ. το κούρεμα των 

ομολόγων και η πολιτική αστάθεια). Όλα αυτά έκαναν την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών απαραίτητη, καθότι όπως θα δούμε και στην εργασία οι τράπεζες 

αντιμετώπιζαν πολλές ζημιές, γεγονός το οποίο οδήγησε στην ανάγκη για άντληση 

κεφαλαίων για την κάλυψη των ζημιών αυτών. 

     Όπως είπαμε και παραπάνω, είναι γεγονός, ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας 

αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, καθώς η εξαιρετικά 

επιβαρυμένη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας, ως άμεσο επακόλουθο της 

οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στην Ελλάδα, οδήγησε σε μια σημαντική μείωση 

της πιστοληπτικής της ικανότητας, αδυναμία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, καθώς 

και συγκέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο 

γίνεται η διαχείριση του υψηλού δημόσιου χρέους. 

     Άμεσο επακόλουθο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, είναι το γεγονός, ότι το 

τέλος Νοεμβρίου 2012 αποχώρησαν από τη χώρα μας τέσσερα υποκαταστήματα 

πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα 

υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ πέντε πιστωτικά ιδρύματα (2 εμπορικές και 3 συνεταιριστικές τράπεζες) 

έπαψαν τη λειτουργία τους μετά την ολοκλήρωση της διευθέτησής τους (resolution). 

     Επίσης, το κούρεμα των ομολόγων που έγινε, μέσω του εθελοντικού 

προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του ιδιωτικού τομέα (PSI+), τον Μάρτιο 2012, 

επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις τράπεζες, με αποτέλεσμα αυτές να φτάσουν στο 

χείλος του γκρεμού, καθιστώντας την ανακεφαλαιοποίηση τους απαραίτητη, καθώς οι 

περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού μείωσαν την παρουσία τους, ενώ 

και οι απώλειες από το κούρεμα δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από τους ήδη 

υπάρχοντες μετόχους. Όλα αυτά επηρέασαν αρνητικά την πορεία τους και 

κατέστησαν απαραίτητη την λήψη μέτρων για την σωτηρία τους. 

     Στην πραγματικότητα, η κρίση αυτή επηρέασε με πολλού τρόπους τις τράπεζες. 

Μια σειρά από κινδύνους, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, ενεργητικού, αγοράς και 

πιστωτικός, επιδεινώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα ο 

τραπεζικός τομέας να παρουσιάσει μια σημαντική κάμψη, η οποία είχε επίδραση και 

στην υπόλοιπη οικονομία, καθώς οι χορηγήσεις δανείων από τις τράπεζες 
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περιορίστηκαν, ενώ από την άλλη η αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεων από 

πλευράς των πολιτών, οδήγησε σε μια ύφεση ολόκληρης της οικονομίας, με έντονα 

τα προβλήματα ρευστότητας σε όλο το εύρος των λειτουργιών της. 

     Αναφορικά με τη χρηματοοικονομική ανάλυση των τραπεζών για την περίοδο 

2010 – 2013, που μελετήσαμε παρατηρήσαμε τα εξής: 

1) Στην Εθνική τράπεζα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της αναλογίας των εξόδων 

προς τα έσοδα, μέχρι το 2011, ενώ αντίστοιχα από το 2012 και μετά παρατηρείται μια 

σταδιακή μείωση του δείκτη αυτού, γεγονός που δείχνει ότι οι τράπεζες στην 

προσπάθειά τους να μειώσουν τις ζημιές από το κούρεμα των ομολόγων, 

προσπάθησαν όσο αυτό ήταν εφικτό να μειώσουν τα έξοδά τους έτσι ώστε να 

βελτιώσουν την γενικότερη οικονομική τους κατάσταση. 

2) Επίσης, ανοδική τάση παρουσιάζει όλη την υπό εξέταση περίοδο ο δείκτης αμοιβές 

προσωπικού / συνολικά έσοδα, με εξαίρεση το 2013 γεγονός το οποίο μπορεί να 

δικαιολογηθεί και από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, που προωθούνται 

τελευταία από τις τράπεζες, προς την κατεύθυνση της μείωσης των γενικότερων 

λειτουργικών εξόδων τους. 

 3) Από την άλλη πλευρά τα διαθέσιμα βαίνουν μειούμενα συνεχώς, ενώ τα καθαρά 

έσοδα από τόκους, ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων αυξάνονται, με εξαίρεση το 

2013, που παρουσιάζεται μια ελαφρά πτώση, ενώ από την άλλη ο δείκτης δάνεια / 

υποχρεώσεις προς πελάτες βαίνει μειούμενος την τελευταία διετία, στοιχεία ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό, δείγμα του ότι έχει μειωθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τη χρεοκοπία 

των τραπεζών, γεγονός που οδηγεί στην επιστροφή των καταθέσεων (υποχρεώσεων 

προς πελάτες), άρα και στη μείωση του δείκτη αυτού. 

4) Αντίστοιχα, τη τελευταία διετία, παρά το γεγονός, ότι η τράπεζα εμφανίζει ζημιές, 

αυτές μειώνονται συνεχώς, δείγμα της ανάκαμψης της τράπεζας τη τελευταία διετία, 

στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό για τη βιωσιμότητα του τραπεζικού 

συστήματος, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και του ενεργητικού, λόγω 

των αρνητικών κερδών μετά από φόρους παραμένει αρνητική, στοιχείο το οποίο 

αναμένεται να διορθωθεί, μόλις η τράπεζα επανέλθει στην κερδοφορία της. 

     Από την άλλη πλευρά, τα κυριότερα συμπεράσματα για την Alpha Bank είναι τα 

εξής: 

1) Η κατάσταση για την Alpha Bank είναι παρόμοια με αυτή της Εθνικής, καθώς 

στην τράπεζα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της αναλογίας των εξόδων προς τα 

έσοδα, μέχρι το 2011, ενώ αντίστοιχα από το 2013 παρατηρείται μια σημαντική 
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μείωση του δείκτη αυτού, γεγονός που αντανακλά την προσπάθειά της να μειώσει τις 

ζημιές από το κούρεμα των ομολόγων, προσπάθησαν όσο αυτό ήταν εφικτό να 

μειώσουν τα έξοδά τους έτσι ώστε να βελτιώσουν την γενικότερη οικονομική τους 

κατάσταση. 

2) Επίσης, ανοδική τάση παρουσιάζει και ο δείκτης αμοιβές προσωπικού / συνολικά 

έσοδα, για όλη την περίοδο που μελετήσαμε με εξαίρεση το 2013, γεγονός το οποίο 

μπορεί να εξηγηθεί και από τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου της εταιρίας, που 

εφάρμοσε το 2013 στην προσπάθεια της να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα. 

3) Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε, ότι διαθέσιμα βαίνουν μειούμενα συνεχώς με 

εξαίρεση το 2013 που έχουμε μια ελαφρά άνοδο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους, 

ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων μειώνονται το 2013, ενώ από την άλλη ο 

δείκτης δάνεια / υποχρεώσεις προς πελάτες βαίνει μειούμενος την τελευταία διετία, 

στοιχεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δείγμα του ότι έχει μειωθεί η αβεβαιότητα σχετικά 

με τη χρεοκοπία των τραπεζών, γεγονός που οδηγεί στην επιστροφή των καταθέσεων 

(υποχρεώσεων προς πελάτες), άρα και στη μείωση του δείκτη αυτού και κατά 

συνέπεια στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες. 

4) Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι τη τελευταία διετία, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα 

εμφανίζει ζημιές, αυτές μειώνονται συνεχώς, δείγμα της ανάκαμψης της τράπεζας τη 

τελευταία διετία, στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό για τη βιωσιμότητα του 

τραπεζικού συστήματος, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και του 

ενεργητικού, λόγω των αρνητικών κερδών μετά από φόρους παραμένει αρνητική, 

στοιχείο το οποίο αναμένεται να διορθωθεί, μόλις η τράπεζα επανέλθει στην 

κερδοφορία της.  

     Αντίστοιχα, στην Eurobank τα κυριότερα συμπεράσματα ήταν: 

1) Η αναλογία των συνολικών εξόδων προς τα συνολικά έσοδα, η κατάσταση για την 

Eurobank διαφέρει σε σχέση με αυτή της Εθνικής και της Alpha, καθώς στην τράπεζα 

παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της αναλογίας των εξόδων προς τα έσοδα για όλη 

την περίοδο που μελετήσαμε με μόνη εξαίρεση το 2012, σε αντίθεση δηλαδή με τα 

όσα συμβαίνουν στις άλλες δύο τράπεζες. 

2)Από την άλλη πλευρά τα  διαθέσιμα βαίνουν μειούμενα συνεχώς με εξαίρεση το 

2013 που έχουμε μια ελαφρά άνοδο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους, ως ποσοστό 

του συνόλου των εσόδων αυξάνονται το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ από την 

άλλη ο δείκτης δάνεια / υποχρεώσεις προς πελάτες βαίνει μειούμενος μόνο το 2013, 

στοιχείο που δείχνει ότι σε σχέση με τις άλλες τράπεζες, χρειάστηκε περισσότερος 
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χρόνος για να μειωθεί η αβεβαιότητα αναφορικά με την πιθανότητα χρεοκοπίας της 

τράπεζας με τη χρεοκοπία των τραπεζών, αλλά ακόμα και έτσι όμως φαίνεται, ότι το 

2013 η τράπεζα αρχίζει να επανακτά την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού, 

καθώς ο δείκτης μειώνεται. 

3)Αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα εμφανίζει ζημιές, αυτές μειώνονται 

συνεχώς τη τελευταία διετία, δείγμα της ανάκαμψης της τράπεζας, στοιχείο το οποίο 

είναι ιδιαίτερα θετικό για τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, ενώ η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και του ενεργητικού, λόγω των αρνητικών 

κερδών μετά από φόρους παραμένει αρνητική, στοιχείο το οποίο αναμένεται να 

διορθωθεί, μόλις η τράπεζα επανέλθει στην κερδοφορία της. 

     Τέλος, τα κυριότερα συμπεράσματα από την μελέτη της Τράπεζα Πειραιώς ήταν:  

1) Αναφορικά με την αναλογία των συνολικών εξόδων προς τα συνολικά έσοδα, η 

κατάσταση για την τράπεζα Πειραιώς είναι συγκριτικά καλύτερη με αυτή των 

ανταγωνιστών της, καθώς την τελευταία διετία έχει μειωθεί η αναλογία αυτή σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα εκεί που τα συνολικά έσοδα ήταν διπλάσια το 2011 να 

είναι μόλις 20% περισσότερα το 2013, στοιχείο που δείχνει την ταχύτερη ανάκαμψη 

της τράπεζας Πειραιώς. 

2) Επίσης, καθοδική τάση παρουσιάζει και ο δείκτης αμοιβές προσωπικού / συνολικά 

έσοδα, δείγμα της προσπάθειας εξοθορλογισμού της τράπεζας, μέσω των 

προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου που εφαρμόζουν και κατορθώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο οι αμοιβές προσωπικού να ξεπερνάνε τα συνολικά έσοδα μόνο κατά 8% το 

2013. 

3) Από την άλλη πλευρά τα διαθέσιμα βαίνουν μειούμενα συνεχώς με εξαίρεση το 

2013 που έχουμε μια ελαφρά άνοδο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους, ως ποσοστό 

του συνόλου των εσόδων μειώνονται σημαντικά καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου 

που μελετάμε, ενώ από την άλλη ο δείκτης δάνεια / υποχρεώσεις προς πελάτες βαίνει 

μειούμενος την τελευταία διετία, στοιχεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δείγμα του ότι έχει 

μειωθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τη χρεοκοπία των τραπεζών, γεγονός που οδηγεί 

στην επιστροφή των καταθέσεων (υποχρεώσεων προς πελάτες), άρα και στη μείωση 

του δείκτη αυτού και κατά συνέπεια στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις 

τράπεζες. 

4) Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι το 2012, εμφάνισε σημαντικά κέρδη σε αντίθεση με 

τα όσα συμβαίνουν τα προηγούμενα χρόνια, δείγμα της ταχύτερης έναντι των άλλων 

τραπεζών ανάκαμψης της τράπεζας, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο 
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για τη βιωσιμότητα  και τη μείωση της αβεβαιότητας του τραπεζικού συστήματος, 

ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και του ενεργητικού επανήλθε σε θετικό 

πρόσημο το 2013, και ιδιαίτερα η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων εμφάνισε 

ιδιαίτερα υψηλά θετικά νούμερα, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μας δείχνει 

πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια  τράπεζα τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει 

πρόσθετα έσοδα (κέρδη). 

     Επιπλέον, ύστερα από τη συγκριτική ανάλυση των τεσσάρων συστημικών 

τραπεζών, το κυριότερο συμπέρασμα, στο οποίο καταλήξαμε, είναι ότι τα δύσκολα 

πέρασαν και ότι ο τραπεζικός τομέας, ενώ το 2011 ήταν στο χειρότερο σημείο του με 

τη πιθανότητα κατάρρευσής του να είναι πολύ κοντά, εντούτοις από τότε μέχρι και 

σήμερα βρίσκεται σε σταδιακή φάση ανάκαμψης, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε σε 

μεγάλο βαθμό και η ανακεφαλαιοποίηση τους, καθώς μετά το κούρεμα των 

ομολόγων τα προβλήματα για τον κλάδο ήταν τεράστια. 

     Τέλος, αναφορικά με την πορεία των Ελληνικών τραπεζών, το κύριο συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήξαμε ήταν ότι  και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες βρίσκονται σε 

φάση ανάκαμψης την τελευταία διετία, με την τράπεζα Πειραιώς να διατηρεί τα 

πρωτεία στον τομέα αυτό, καθώς είναι η μόνη τράπεζα, που εμφάνισε κέρδη για το 

2013 (στοιχεία εννιαμήνου), γεγονός που δείχνει ότι θα αποτελέσει καταλύτη του 

τραπεζικού τομέα τα επόμενα χρόνια. 
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