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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η διεκνισ χρθματοοικονομικι κρίςθ επζδραςε ςθμαντικά ςτθν υγεία του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, απειλϊντασ τθν βιωςιμότθτα μεμονωμζνων πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων (Betz et al., 2013). Ο κλονιςμόσ του παραδοςιακοφ ςυςτιματοσ 

άντλθςθσ χρθματοδότθςθσ των τραπεηϊν από τισ αγορζσ ζπλθξε τθν αξιοπιςτία και 

τθν φερεγγυότθτά τουσ και ανζδειξε τθν χαλαρότθτα του κανονιςτικοφ πλαιςίου 

ςτθν ρφκμιςθ τθσ ρευςτότθτασ (Μιχαλόπουλοσ, 2011). Στθν Ελλάδα θ μετάλλαξθ 

τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ ςε κρίςθ δθμόςιου χρζουσ, αφξθςε τον 

πιςτωτικό κίνδυνο τθσ χϊρασ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τθν ζφερε προ των πυλϊν 

τθσ χρεοκοπίασ. Για τθν αποφυγι τθσ, θ χϊρα από το 2010 ζωσ το 2018 μπικε ςε 

προγράμματα χρθματοοικονομικισ ςτιριξθσ (Μνθμόνια) με ςκοπό τθν εφρεςθ 

ρευςτότθτασ για τθν κάλυψθ των κρατικϊν υποχρεϊςεων, τθν δθμοςιονομικι 

εξυγίανςθ και τθν ςτιριξθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ (Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ, 2014).  

Από το 2010 επικράτθςαν νζεσ ακραίεσ ςυνκικεσ τόςο ςτθν ελλθνικι 

οικονομία όςο και ςτο τραπεηικό ςφςτθμα. Τα βαςικά προβλιματα με τα οποία 

βρζκθκαν αντιμζτωπεσ οι τράπεηεσ ιταν θ αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων, θ αδυναμία άντλθςθσ ρευςτότθτασ από τισ αγορζσ, θ ραγδαία μείωςθ των 

κατακζςεων, θ ςθμαντικι μείωςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ και θ επίπτωςθ τθσ 

αναδιάρκρωςθσ του ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ  (Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 2014). Η 

ςθμαντικι μείωςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων τθν 

διετία 2011-2012 κατζςτθςε επιβεβλθμζνθ τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν 

και τθν εξυγίανςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να διατθρθκεί θ 

ςτακερότθτά του και να αποκαταςτακεί θ εμπιςτοςφνθ ςε αυτό. Απϊτεροσ ςκοπόσ 

τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των τραπεηϊν ιταν θ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ τουσ, θ ςταδιακι ανάκτθςθ κατακζςεων, δθμιουργία ρευςτότθτασ και 

να ςτθριχκεί θ ελλθνικι οικονομία και το επιχειρθματικό περιβάλλον (Vousinas, 

2015).  

Η εκτίμθςθ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν ζγινε με βάςθ δυο μακροοικονομικά 

ςενάρια (βαςικό και δυςμενζσ), υπολογίηοντασ τθν διαφορά μεταξφ του 
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απαιτοφμενου επιπζδου κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων και των εκτιμϊμενων 

επιπζδων των κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων των τραπεηϊν ςτο τζλοσ του 2011. 

Τθν περίοδο 2011-2013 το κόςτοσ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ και τθν εξυγίανςθ 

των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ανιλκε ςε 42 διςεκατομμφρια ευρϊ, που κατά κφριο 

λόγο χρθματοδοτικθκε από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, το οποίο 

ζγινε ο βαςικόσ μζτοχοσ των τεςςάρων ςυςτθμικϊν τραπεηϊν. Η εξυγίανςθ του 

πιςτωτικοφ τομζα είχε ωσ ςυνζπεια τθν ςυρρίκνωςθ του κλάδου και τθν αφξθςθ του 

βακμοφ ςυγκζντρωςθσ ςε αυτόν (Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 2014). 

Η αξιολόγθςθ των παραγόντων που μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθν χρεοκοπία 

μιασ τράπεηασ αλλά και θ εξζταςθ των ςθμείων που κάκε τράπεηα υπερτερεί ι 

παρουςιάηει αδυναμίεσ είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ και γενικά χρίηει ιδιαίτερθσ 

προςοχισ. Ειδικότερα όμωσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, τθσ πρϊτθσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ, όπου θ επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ιταν ραγδαία, διακυβεφοντασ ακόμα και τθν βιωςιμότθτα 

ιδιαίτερα εφρωςτων και υγιϊν κατά το παρελκϊν τραπεηϊν, είναι πολφ ςθμαντικι. 

Το κόςτοσ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ και τθν εξυγίανςθ του τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ ιταν πολφ μεγάλο και ςτθν πορεία αποδείχκθκε ότι επιβάρυνε αρκετά 

τα ιδθ δυςχερι  οικονομικά του κράτουσ, γεγονόσ που κακιςτά χριςιμθ τθν 

εξζταςθ των προοπτικϊν των τραπεηϊν. Στθν παροφςα λοιπόν εργαςία εξετάηεται θ 

εξζλιξθ τθσ αξιολόγθςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτθν χϊρα τθν περίοδο 2010-

2013, ϊςτε να προςδιοριςτεί ο αντίκτυποσ των λθφκζντων μζτρων και θ επίδραςι 

τουσ ςτθν βιωςιμότθτα και τισ προοπτικζσ των τραπεηϊν. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δυνατϊν και των αδφνατων ςθμείων των τραπεηϊν 

για τθν περίοδο 2010-2013 εφαρμόηεται το Ενιαίο Σφςτθμα Αξιολόγθςθσ των 

Χρθματοπιςτωτικϊν Ιδρυμάτων και ςυγκεκριμζνα θ μεκοδολογία CAMELS, που 

αρχικά υιοκετικθκε ςτισ ΗΡΑ και ςταδιακά εφαρμόηεται διεκνϊσ για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ φερεγγυότθτασ των τραπεηϊν. Η μεκοδολογία CAMELS αποτελεί 

ζνα πολφ αποτελεςματικό εργαλείο για τθν μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ των τραπεηϊν 

και των αναμενόμενων κινδφνων. Η ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ με τθν χριςθ 

αρικμοδεικτϊν εςτιάηει ςτθν μζτρθςθ και τθν βακμολόγθςθ ζξι διαφορετικϊν 

τομζων τθσ λειτουργίασ των τραπεηϊν, που ςτακμιςμζνα καταλιγουν ςε μια ενιαία 

βακμολόγθςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ευρωςτίασ και τθσ φερεγγυότθτασ των 
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πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (Rostami, 2015). Η ςφνκετθ βακμολόγθςθ προκφπτει από το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων επιμζρουσ επιδόςεων και κατατάςςει τα πιςτωτικά 

ιδρφματα ςε βακμίδεσ, από το 1, για πιςτωτικά ιδρφματα που ζχουν ιςχυρι 

απόδοςθ και πρακτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου και είναι αςφαλι, ζωσ το 5 για 

πιςτωτικά ιδρφματα με μθ ικανοποιθτικι απόδοςθ και ανεπάρκειεσ που χρίηουν 

άμεςθσ προςοχισ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτά τουσ (NCUA, 2000). 

 

Η παροφςα εργαςία απαρτίηεται από 7 κεφάλαια, ξεκινϊντασ με μια γενικι 

αναφορά ςτο ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα και ςτθν πορεία τθσ αναδιάρκρωςισ 

του, παρουςιάηει τθν μεκοδολογία CAMELS και μζςω αυτισ καταλιγει ςτθν 

αξιολόγθςθ και μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ του κατά τθν περίοδο 2010-2013 

παρουςιάηοντασ εν κατακλείδι τα γενικά ςυμπεράςματα. Ριο ςυγκεκριμζνα το 

κεφάλαιο 2 κάνει μια ςυνολικι παρουςίαςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 

Ελλάδα, το κεφάλαιο 3 αναφζρεται ςτθν αναδιάρκρωςθ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ, το 4ο κεφάλαιο κακορίηει το δείγμα τθσ μελζτθσ που κα ακολουκιςει, 

το κεφάλαιο 5 παρουςιάηει αναλυτικά τθ μεκοδολογία βακμολόγθςθσ CAMELS, το 

κεφάλαιο 6 μελετά τθν απόδοςθ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ κατά τθν 

περίοδο 2010-2013 και το 7ο κεφάλαιο απαρτίηεται με ςυμπεράςματα και 

προτάςεισ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κα αςχολθκοφμε με τθ διάρκρωςθ του ελλθνικοφ 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ με μία ςφντομθ αναφορά ςτθν πορεία του ςτο χρόνο. 

Επίςθσ κα μασ απαςχολιςουν οι ανάγκεσ και οι απαιτιςεισ των τραπεηϊν για τθν 

φπαρξθ αλλά και τθν ευθμερία τουσ. Και τζλοσ είναι πολφ ςθμαντικό να γίνει 

αναφορά ςτουσ κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ είναι εκτεκειμζνα τα χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα μζςα ςτθν ελλθνικι οικονομικι πραγματικότθτα. 
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2.1 Ιςτορικό - Διάρκρωςθ 

Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 ζωσ και το 2001, μια περίοδο 

προετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν ευρωηϊνθ, υπιρξαν διάφορεσ 

εξελίξεισ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ. Σταδιακά άρκθκαν οι 

περιοριςμοί ςτθν κίνθςθ των κεφαλαίων αλλά και οριςμζνοι διοικθτικοί 

περιοριςμοί που κακόριςαν τθν λειτουργία του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ τθν 

μεταπολεμικι περίοδο. Τραπεηικά ιδρφματα υπό τον ζλεγχο του ελλθνικοφ 

δθμοςίου μετατράπθκαν ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τα ειδικά προνόμια ςτθν 

πλειοψθφία τουσ καταργικθκαν. Επίςθσ επιτράπθκε θ παροχι του ςυνόλου των 

επενδυτικϊν υπθρεςιϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα και άνοιξε 

θ διαμεςολάβθςθ ςτισ αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ. Φτάνοντασ ςτο 2013 όπου υπιρξε 

θ πλιρθσ απελευκζρωςθ και ςτθν καταναλωτικι πίςτθ.  

Η αφξθςθ του εφρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ αποδοτικότθτασ 

του τραπεηικοφ κλάδου οδιγθςαν ςε αφξθςθ του όγκου ςυναλλαγϊν, τθσ 

παραγωγικότθτασ και ςτθν μείωςθ των επιτοκίων δανειςμοφ. Η δθμιουργία 

ιςχυρϊν τραπεηικϊν ομίλων, αποτζλεςμα μιασ ςειράσ εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων 

και τθσ διεκνοποίθςισ τουσ, διεφρυνε το δίκτυο καταςτθμάτων τουσ τόςο ςτθν 

Ελλάδα όςο και μζςω κυγατρικϊν και υποκαταςτθμάτων ςτο εξωτερικό. Σταδιακά 

βελτιϊκθκε θ αξιοπιςτία του  ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και εδραιϊκθκε θ 

λειτουργία του με βάςθ τα ευρωπαϊκά και διεκνι ρυκμιςτικά πρότυπα (Ελλθνικι 

Ζνωςθ Τραπεηϊν, 2008).  

Μετά τθ διεκνι οικονομικι κρίςθ και τθν οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα, το 

τραπεηικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα αναδιαρκρϊκθκε ςε βάκοσ (Ελλθνικι Ζνωςθ 

Τραπεηϊν, 2017). Η επεκτατικι πιςτωτικι πολιτικι που ακολουκικθκε πριν τθν 

κρίςθ (ςτα ςτεγαςτικά και καταναλωτικά δάνεια), τα χαμθλά επιτόκια που 

επικράτθςαν ςτθν Ελλάδα μετά τθν υιοκζτθςθ του κοινοφ νομίςματοσ, θ ολικι άρςθ 

των περιοριςμϊν και θ ανεπάρκεια ςε εποπτικά εργαλεία για τθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ιταν κάποιοι από τουσ βαςικοφσ λόγουσ που 
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με το ξζςπαςμα τθσ διεκνοφσ οικονομικισ κρίςθσ, το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα 

βρζκθκε με αυξθμζνο κίνδυνο ρευςτότθτασ και κεφαλαιακισ επάρκειασ. Σε 

ςυνδυαςμό με τισ δυςμενείσ εξελίξεισ ςτα μακροοικονομικά μεγζκθ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ εντάκθκαν ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ και ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ (ΟΤΟΕ, 

2015).  

Τθν περίοδο 2008-2014 υπιρξαν μια ςειρά από νομοκετικζσ και ρυκμιςτικζσ 

ενζργειεσ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ που ςταδιακά 

οδιγθςε ςτθν ςθμαντικι μεταβολι τθσ διάρκρωςισ του. 

 

Ρίνακασ 1: Διάρκρωςθ τραπεηικοφ κλάδου 

 2008 2011 2012 2013 2014 

Αρικμόσ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 66 58 52 40 39 

 Με ζδρα ςτθν Ελλάδα 29 28 25 20 19 

  Εμπορικζσ τράπεηεσ 12 11 11 9 8 

  Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ 16 16 13 10 10 

  Ειδικοί πιςτωτικοί οργανιςμοί (Ταμείο   

Ραρακατακθκϊν & Δανείων) 

1 1 1 1 1 

 Με ζδρα εκτόσ Ελλάδασ 37 30 27 20 20 

Αρικμόσ καταςτθμάτων 4.097 3.847 3.629 3.109 2.688 

Καταςτιματα εμπορικϊν τραπεηϊν ανά 1000km2 31,16 29,03 27,50 23,58 - 

Καταςτιματα εμπορικϊν τραπεηϊν ανά 100.000 

ενιλικουσ κατοίκουσ 

41,75 38,76 36,80 31,56 - 

Αρικμόσ ΑΤΜ 7.578 7.055 6.858 5.810 - 

Αρικμόσ προςωπικοφ 66.165 59.958 57.006 48.730 45.654 

Τραπεηοχπάλλθλοι ανά κατάςτθμα 16,10 15,50 15,70 15,60 16,90 

Δείκτθσ Συγκζντρωςθσ Herfindahl (HHI) 1.172 1.278 1.487 2.136 2.195 

Μερίδιο των 5 μεγαλφτερων (με βάςθ το ςφνολο του 

ενεργθτικοφ CR-5) 

69,6% 72,0% 79,5% 94,0% 94,1% 

Ρθγι: ΟΤΟΕ, 2015, Το τραπεηικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα και οι προτάςεισ τθσ ΟΤΟΕ 

για το ρόλο του και τθ ςυμβολι του ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ 
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Ππωσ φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα 

κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ ςυρρικνϊκθκε ςε μεγάλο βακμό ενϊ παράλλθλα ο 

βακμόσ ςυγκζντρωςθσ του κλάδου αυξικθκε πάρα πολφ. Το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που λειτουργοφςαν ςτθν Ελλάδα το 2008 ιταν 66, εκ των 

οποίων τα 29 είχαν ζδρα ςτθν Ελλάδα ενϊ τα 37 ιταν με ζδρα ςτο εξωτερικό. Από 

τα πιςτωτικά ιδρφματα με ζδρα ςτθν Ελλάδα οι 12 ιταν εμπορικζσ τράπεηεσ, οι 16 

ςυνεταιριςτικζσ και υπιρχε το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, το οποίο 

ςυνεχίηει να υφίςταται. Το 2014 οι εμπορικζσ τράπεηεσ μειϊκθκαν ςε οκτϊ (Εκνικι, 

Ρειραιϊσ, Alpha, Eurobank, Αττικισ, Επενδυτικι Τράπεηα Ελλάδοσ, Aegean Baltic 

Bank και Credicom), ενϊ οι ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ μειϊκθκαν ςε δζκα. Σιμερα 

εκτόσ από τισ τζςςερισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ, Alpha, Eurobank, Ρειραιϊσ και Εκνικι, 

λειτουργοφν ακόμα θ Τράπεηα Αττικισ, θ Praxia που αποτελεί ςυνζχεια τθσ 

Credicom και θ IBG που ςτθν ουςία λειτουργεί ωσ χρθματιςτθριακι εταιρεία 

(Χαροκόποσ, 2019). Οι τράπεηεσ με ζδρα εκτόσ Ελλάδασ το 2014 είχαν μειωκεί ςε 20 

από 37 που ιταν το 2008. Ωσ αναμενόμενο μειϊκθκε ςθμαντικά και ο αρικμόσ των 

υποκαταςτθμάτων των τραπεηϊν τόςο ςε απόλυτο αρικμό όςο και ςε αντιςτοίχθςθ 

ςτον πλθκυςμό κακϊσ και ο αρικμόσ των ΑΤΜ και του απαςχολοφμενου 

προςωπικοφ. Συγκεκριμζνα ο αρικμόσ των υποκαταςτθμάτων το 2008 ιταν 4.097 

και ζωσ το 2014 περιορίςτθκε ςε 2.688, ενϊ οι εργαηόμενοι ςε αυτά από 66.165 

μειϊκθκαν ςε 45.654 αντίςτοιχα. Πμωσ ο αρικμόσ των εργαηόμενων ανά 

υποκατάςτθμα ενϊ το 2011 είχε μειωκεί ςε 15,5 από 16,1 (το 2008), ςταδιακά 

αυξικθκε και το 2014 ςε κάκε υποκατάςτθμα απαςχολοφνταν 16,9 άτομα κατά 

μζςο όρο. Το 2018 (31/12) ςτισ τζςςερισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ απαςχολοφνται 

ςυνολικά 38.044 άτομα ενϊ τα υποκαταςτιματά τουσ ανζρχονται ςε 1.786 

(Αγγελζτου, 2019). 

Ο δείκτθσ ςυγκζντρωςθσ Herfindahl (Δείκτθσ Herfindahl-Hirschman – HHI) 

αποτελεί το άκροιςμα του τετραγϊνου των μεριδίων αγοράσ των πενιντα 

μεγαλφτερων επιχειριςεων ςε ζνα κλάδο (ι όλων όταν ςτον κλάδο 

δραςτθριοποιοφνται λιγότερεσ από 50 επιχειριςεισ). Στο μονοπϊλιο θ τιμι του 

δείκτθ είναι 10.000 (100% μερίδιο αγοράσ από μια επιχείρθςθ – 1002) ενϊ ςτον 

πλιρθ ανταγωνιςμό οι τιμζσ του δείκτθ είναι περίπου 0,5 (με μερίδια αγοράσ των 
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πενιντα επιχειριςεων 0,1%). Για να κεωρείται μια αγορά ανταγωνιςτικι θ τιμι του 

δείκτθ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 1.000, ενϊ από 1.000 ζωσ 1.800 θ αγορά ζχει 

μζτριο βακμό ανταγωνιςτικότθτασ. Πταν θ τιμι του ξεπερνά το 1.800 θ αγορά δεν 

κεωρείται ανταγωνιςτικι. Ο δείκτθσ ςυγκζντρωςθσ των τεςςάρων μεγαλφτερων 

επιχειριςεων (CR4) μετρά το ςυνολικό ποςοςτό πωλιςεων ι κερδϊν τουσ ςτο 

ςφνολο του κλάδου (Μ.Κ.Ε., 2015). Οι προχποκζςεισ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ και 

οι εξελίξεισ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα οδιγθςαν ςε μια ςειρά από ςυγχωνεφςεισ και 

εξαγορζσ μειϊνοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα ςτον κλάδο και αυξάνοντασ πολφ τον 

βακμό ςυγκζντρωςθσ.  Τθν διετία 2013-2014 ο δείκτθσ HHI αυξικθκε ςε 2.136 και 

2.195 αντίςτοιχα κακιςτϊντασ τθν τραπεηικι αγορά μθ ανταγωνιςτικι, ενϊ τα 

προθγοφμενα ζτθ είχε μζτρια ανταγωνιςτικότθτα. Ο κλάδοσ είχε υψθλό βακμό 

ςυγκζντρωςθσ που τθν περίοδο τθσ αναδιάρκρωςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ 

μεγεκφνκθκε φκάνοντασ το 2014 το 94,1%.  

 

2.2 Απαιτιςεισ 

2.2.1 Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ 

Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα κα πρζπει να ζχουν διακζςιμα επαρκι 

κεφάλαια για τθν κάλυψθ τυχόν απρόβλεπτων ηθμιϊν και τθν διατιρθςθ τθσ 

φερεγγυότθτάσ τουσ ςε περιόδουσ κρίςθσ. Οι απαιτιςεισ ςε κεφαλαιακά διακζςιμα 

εξαρτϊνται από τον κίνδυνο που ςχετίηεται με τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κάκε 

τράπεηασ. Ανάλογα με τθν ποιότθτα και τον κίνδυνο που ενζχουν τα κεφάλαια 

κατατάςςονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ (Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, 2019): 

 Κεφάλαια λειτουργίασ (κατθγορία 1) τα οποία δίνουν τθν δυνατότθτα ςτθν 

τράπεηα να ςυνεχίηει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ και να διατθρεί τθν φερεγγυότθτά 

τθσ. Τα κεφάλαια κοινϊν μετοχϊν ανικουν ςτθν κατθγορία 1 και ζχουν τθν 

υψθλότερθ ποιότθτα.  
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 Τα κεφάλαια εκκακάριςθσ (κατθγορία 2) δίνουν τθν δυνατότθτα ςτο πιςτωτικό 

ίδρυμα ςε τυχόν περίπτωςθ που καταςτεί αφερζγγυο να αποηθμιϊςει τουσ 

κατακζτεσ και τουσ προνομιακοφσ πιςτωτζσ.  

Τα δφο πρϊτα χρόνια τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα 

δεν είχε άμεςεσ απϊλειεσ όμοιεσ με αυτζσ που καταγράφθκαν ςε άλλεσ χϊρεσ. 

Σταδιακά όμωσ λόγω τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ και τθν υποβάκμιςθ τθσ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ χϊρασ και τον περιοριςμό των πθγϊν 

χρθματοδότθςθσ  επθρεάςτθκε ςθμαντικά και το τραπεηικό ςφςτθμα. Από το 2008 θ 

εποπτεία των τραπεηϊν ζγινε αυςτθρότερθ ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν 

αποτελεςματικά οι αυξθμζνοι κίνδυνοι από τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ και τθν αυξθμζνθ μεταβλθτότθτα των αγορϊν. Πςον αφορά τισ 

κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ πζρα από τα ποςοτικά κριτιρια για τον υπολογιςμό τθσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ, κεςπίςτθκαν και ποιοτικά κριτιρια, ενϊ παράλλθλα 

κακορίςτθκαν και εναλλακτικζσ μζκοδοι για το υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν 

απαιτιςεων για ανοίγματα των τραπεηϊν ςε ςχζςθ με τισ τιτλοποιιςεισ (Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ, 2014).  

Βαςικό μζλθμα για τθν διαχείριςθ των κινδφνων των χρθματοπιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, τόςο με βάςθ τισ Συνκικεσ τθσ Βαςιλείασ όςο και των εποπτικϊν αρχϊν 

ιταν ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ. Ραράλλθλα για 

τθν αποκατάςταςθ και τθν διατιρθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ 

κρίκθκε αναγκαία θ λιψθ μζτρων (άμεςα ι μζςω ευρωπαϊκϊν μθχανιςμϊν 

διάςωςθσ) για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν μζςω κρατικϊν ενιςχφςεων. 

Στο τραπεηικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα το 2008 ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

ιταν 10% (με ελάχιςτο όριο το 8%) ενϊ ςτο τρίτο τρίμθνο του 2014 είχε ανζλκει ςε 

15,39% (ΟΤΟΕ, 2015). Από το 2015 το μερίδιο των κεφαλαίων υψθλισ ποιότθτασ 

(κατθγορία 1) κα πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο 4,5% των ςτακμιςμζνων ωσ προσ τον 

κίνδυνο ςτοιχείων του ενεργθτικοφ  (ζωσ και τον Δεκζμβριο του 2014 το ποςοςτό 

αυτό κυμαινόταν μεταξφ του 4% και 4,5%) (Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, 2019). 
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2.2.2 Απαιτιςεισ ρευςτότθτασ 

Οι απαιτιςεισ ρευςτότθτασ αναφζρονται ςτθν ανάγκθ διατιρθςθσ επαρκϊν 

ρευςτϊν διακεςίμων για τθν κάλυψθ των κακαρϊν εκροϊν ρευςτότθτασ των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, 2019). Η ρευςτότθτα είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικι για ζνα πιςτωτικό ίδρυμα κακϊσ του επιτρζπει όχι μόνο να καλφψει τισ 

υποχρεϊςεισ ςε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα, αλλά του παρζχει επίςθσ τθν 

δυνατότθτα να αναπτυχκεί και να αντιμετωπίςει τυχόν δυςμενείσ εξελίξεισ, χωρίσ 

τθν ανάγκθ προςφυγισ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ για άντλθςθ ρευςτότθτασ. 

Πταν μια τράπεηα αντιμετωπίηει προβλιματα ρευςτότθτασ δεν μπορεί να αντλιςει 

επαρκι ρευςτά διακζςιμα από τθν αφξθςθ κάποιων ςτοιχείων του πακθτικοφ τθσ ι 

μζςω τθσ ρευςτοποίθςθσ κάποιων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ (ΟΤΟΕ, 2015). 

Η παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ βρικε το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα 

με αυξθμζνο κίνδυνο ρευςτότθτασ απόρροια τθσ επεκτατικισ πιςτωτικισ πολιτικισ 

που ακολουκικθκε τα προθγοφμενα ζτθ. Οι δυςμενείσ μακροοικονομικζσ εξελίξεισ 

ςτθν χϊρα, ειδικά τθν περίοδο 2010-2012, ενζτειναν τον κίνδυνο ρευςτότθτασ του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, κακιςτϊντασ δφςκολθ τθν άντλθςθ ρευςτότθτασ 

(διατραπεηικζσ κατακζςεισ) και επιτάςςοντασ τθν ανάγκθ κρατικϊν εγγυιςεων για 

τθν λιψθ ρευςτότθτασ (ΟΤΟΕ, 2015). Βαςικι πθγι άντλθςθσ ρευςτότθτασ ενόσ 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ είναι οι κατακζςεισ (Χαλδοφπθσ, 2018). Η αβεβαιότθτα για 

τισ επερχόμενεσ εξελίξεισ και θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ, οδιγθςε ςε ςθμαντικζσ 

εκροζσ κατακζςεων από τα ελλθνικά πιςτωτικά ιδρφματα (Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

2014). Επίςθσ θ ςθμαντικι αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων ενζτεινε τθν 

ρευςτότθτα των ελλθνικϊν τραπεηϊν (ΟΤΟΕ, 2015). 

Τα παραπάνω ςυνζβαλαν ςτθν δθμιουργία ςυνκθκϊν υψθλισ εξάρτθςθσ 

του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ από εξωτερικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ και 

ζκτατουσ μθχανιςμοφσ άςκθςθσ νομιςματικισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 

Τράπεηασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΟΤΟΕ, 2015). Το 2012 οι ελλθνικζσ 

τράπεηεσ ζλαβαν από το μθχανιςμό ζκτακτθσ ενίςχυςθσ ρευςτότθτασ του 

ευρωςυςτιματοσ (ELA) ρευςτότθτα που ξεπζραςε τα 100 δισ ευρϊ. Σιμερα μετά 

τθν λιξθ του μνθμονίου, ο άτοκοσ δανειςμόσ από τθν ΕΚΤ ζχει ςταματιςει, κακϊσ 
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με βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ δεν δζχεται τα ελλθνικά κρατικά ομόλογα ωσ εγγφθςθ 

ενϊ διατθρείται (αν και ςε αρκετά περιοριςμζνα επίπεδα) θ άντλθςθ ρευςτότθτασ 

από τον ELA (με βάςθ τα ςτοιχεία του 2018 3,6 δισ ευρϊ), που όμωσ ζχει αρκετά 

υψθλότερο κόςτοσ. Ραράλλθλα θ αφξθςθ των κατακζςεων, ωσ πθγι άντλθςθσ 

ρευςτότθτασ για τισ τράπεηεσ, πραγματοποιείται με αργοφσ ρυκμοφσ (Χαλδοφπθσ, 

2018). 

 

2.3 Κίνδυνοι 

Τα πιςτωτικά ιδρφματα είναι εκτεκειμζνα ςε διάφορουσ κινδφνουσ, οι 

βαςικότεροι εκ των οποίων ομαδοποιοφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ. Τουσ κινδφνουσ 

που ςχετίηονται με τον πιςτωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο τθσ αγοράσ και τουσ 

λειτουργικοφσ κινδφνουσ (Συριόπουλοσ, 2000).  

 

2.3.1 Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι αναπόςπαςτο μζροσ των τραπεηικϊν εργαςιϊν 

και αποτελεί ςθμαντικό μζροσ ςτθν διαχείριςθ κινδφνου. Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

ςχετίηεται με τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των δανειηόμενων και των γενικότερα των 

αντιςυμβαλλόμενων με τισ τράπεηεσ. Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ μπορεί να ςχετίηεται με 

(Συριόπουλοσ, 2000): 

 Τον κίνδυνο αφερεγγυότθτασ, όπου ο δανειηόμενοσ δεν μπορεί να εξυπθρετιςει 

τισ πλθρωμζσ του δανείου του. 

 Τον κίνδυνο χϊρασ και ςχετίηεται με τθν αδυναμία αποπλθρωμισ του δθμόςιου 

χρζουσ. 

 Τον κίνδυνο αντιςυμβαλλόμενων όπου ςχετίηεται με τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων του αντιςυμβαλλόμενου. 
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Επίςθσ ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ μπορεί να δθμιουργθκεί από τθν αγορά, μζςω 

τθσ ρευςτότθτασ που υπάρχει ςε αυτι και τθν αξία των προϊόντων τθσ. 

Στθν περίπτωςθ του ελλθνικοφ πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ο αυξθμζνοσ 

πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ιταν απόρροια των ακόλουκων παραγόντων (ΟΤΟΕ, 2015): 

1. Τθν μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των πολιτϊν, λόγω: 

 Τθν μείωςθ των μιςκϊν 

 Τισ αυξθμζνεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

 Τθν μεγάλθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ 

 Τθν αποςτακεροποίθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ 

2. Τθν υψθλι πιςτωτικι πολιτικι που ακολουκικθκε πριν τθν κρίςθ και 

ςυγκεκριμζνα τθν χοριγθςθ δανειςμοφ ςε νοικοκυριά και επιχειρθματικοφσ 

κλάδουσ με χαμθλι ι αρνθτικι προςτικζμενθ αξία για τθν οικονομικι ανάπτυξθ. 

Ραράλλθλα ο αυξθμζνοσ δανειςμόσ δεν ςυνοδεφτθκε από ανάλογθ φπαρξθ 

εποπτικοφ πλαιςίου για τθν διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου.  

 

2.3.2 Κίνδυνοσ αγοράσ 

Οι κίνδυνοι αγοράσ επθρεάηουν τόςο τθν αξία του χαρτοφυλακίου των 

δανείων μιασ τράπεηασ όςο και τθν αξία του χαρτοφυλακίου των ςυναλλαγϊν τθσ, 

κακϊσ ςχετίηονται με το μζγεκοσ τθσ μεταβολισ των τιμϊν των διάφορων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων. Η εκτίμθςθ του κινδφνου τθσ αγοράσ ςτθρίηεται ςτθ 

μεταβλθτότθτα των παρακάτω παραμζτρων τθσ αγοράσ (Συριόπουλοσ, 2000): 

 Τα επιτόκια 

 Τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ 

 Τουσ χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ και τισ μετοχζσ 

 Τθν ρευςτότθτα τθσ αγοράσ 
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2.3.3 Λειτουργικοί κίνδυνοι 

Οι λειτουργικοί κίνδυνοι των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςχετίηονται με τθν κακι 

λειτουργία των ςυςτθμάτων (πλθροφοριακϊν και αναφοράσ) των τραπεηϊν, αλλά 

και των εςωτερικϊν κανόνων παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ του κινδφνου. Οι 

λειτουργικοί κίνδυνοι μπορεί να είναι μικρισ ςθμαςίασ ζωσ και ιδιαίτερα 

ςθμαντικοί και ουςιαςτικοί. Η εμφάνιςθ των λειτουργικϊν κινδφνων μπορεί να 

είναι ςε τεχνικό επίπεδο ι ςε επίπεδο οργανωτικισ δομισ για τθν παρακολοφκθςθ 

των κινδφνων (Συριόπουλοσ, 2000).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Στο 3ο κεφάλαιο κα αναφερκοφμε ςτθν πορεία του ελλθνικοφ τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ πριν και μετά τθ διεκνι χρθματοπιςτωτικι κρίςθ και ςτον τρόπο με τον 

οποίο επθρεάςτθκε από αυτιν. Μία ιδιαίτερα ςθμαντικι απόφαςθ για 

αναδιάρκρωςθ και οριςμζνεσ ανακεφαλαιοποιιςεισ ακολοφκθςαν χρονικά οι 

οποίεσ παρακζτονται ςτθν ςυνζχεια του κεφαλαίου. 

 

3.1 Η κρίςθ και οι επιπτώςεισ τθσ ςτον χρθματοπιςτωτικό 

τομζα 

3.1.1 Η περίοδοσ πριν τθν κρίςθ 

Με τθν είςοδο τθσ Ελλάδασ ςτο κοινό νόμιςμα, διαμορφϊκθκε μια κοινι 

νομιςματικι πολιτικι με βαςικό ςτόχο τθν διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν, 

γεγονόσ το οποίο διαμόρφωςε ζνα ςτακερό μακροοικονομικό περιβάλλον για τθν 

ελλθνικι οικονομία. Η εξάλειψθ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου ςτθν ευρωηϊνθ, θ 

ςθμαντικι μείωςθ του πλθκωριςμοφ και θ δυνατότθτα δανειςμοφ με χαμθλά 

επιτόκια ιταν βαςικοί παράγοντεσ για τθν δθμιουργία των κατάλλθλων 

προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. Από τθν άλλθ μεριά θ κοινι 

νομιςματικι πολιτικι είχε ωσ ςυνζπεια τθν φπαρξθ αυςτθρότερων περιοριςμϊν και 

αδυναμία άςκθςθσ εκνικισ νομιςματικισ πολιτικισ (Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 2014). 

Από τθν υιοκζτθςθ του κοινοφ νομίςματοσ ζωσ και τθν αρχι τθσ διεκνοφσ 

οικονομικισ κρίςθσ θ ελλθνικι οικονομία χαρακτθρίςτθκε από χαμθλό πλθκωριςμό 

(για τα ελλθνικά δεδομζνα), ςθμαντικι αφξθςθ τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ, 

διεφρυνςθ του δανειςμοφ, αλλά διαρκι μείωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ εκνικισ 

οικονομίασ (με διεφρυνςθ του ελλείμματοσ του εμπορικοφ ιςοηυγίου και του 
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κακαροφ δανειςμοφ τθσ χϊρασ). Η υιοκζτθςθ μιασ επεκτατικισ δθμοςιονομικισ 

πολιτικισ και θ υςτζρθςθ των εςόδων είχαν ωσ ςυνζπεια τθν ςυνεχι άνοδο των 

ελλειμμάτων και τθν απόκλιςθ τθσ χϊρασ από τουσ ςτόχουσ του Συμφϊνου 

Στακερότθτασ και Ανάπτυξθσ (ζλλειμμα ζωσ και 3% του ΑΕΡ) (Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

2014).  

Η απελευκζρωςθ των τραπεηικϊν εργαςιϊν (που ξεκίνθςε πριν τθν είςοδο 

τθσ χϊρασ ςτθν ευρωηϊνθ) και θ ζνταξθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

Ελλάδασ ςτθν ευρωηϊνθ, αποτζλεςαν καίριουσ παράγοντεσ για τθν ταχφτατθ 

ανάπτυξθ του κλάδου. Τθν περίοδο πριν τθν κρίςθ ςθμαντικι ιταν θ αφξθςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ τόςο των νοικοκυριϊν όςο και των επιχειριςεων (Μόςχοσ & 

Χορταρζασ, 2011). Χαρακτθριςτικι ιταν θ μεγαλφτερθ αφξθςθ του δανειςμοφ ςε 

ςχζςθ με τθν αφξθςθ των κατακζςεων, γεγονόσ που οδιγθςε ςε μείωςθ τθσ 

αποταμίευςθσ και αφξθςθ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν 

και των αναλθφκζντων τραπεηικϊν κινδφνων (Αντηουλάτοσ, 2011).  

 

3.1.2 Εξελίξεισ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ 

Η διεκνισ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ επιδεινϊκθκε το 2008 και είχε 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν παγκόςμια οικονομία, με αποτζλεςμα το 2009 ο 

παγκόςμιοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ να ςθμειϊνει πτϊςθ, με τισ περιςςότερο ανοικτζσ 

οικονομίεσ να πλιττονται περιςςότερο. Αυτζσ ιταν όμωσ και οι χϊρεσ που από το 

2010 και μετά άρχιςαν να επωφελοφνται από τθν ανάκαμψθ τθσ παγκόςμιασ 

οικονομίασ. Αντίκετα χϊρεσ με χαμθλότερθ διεκνι ανταγωνιςτικότθτα και με 

διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ βρζκθκαν αντιμζτωπεσ με ςοβαρζσ δυςκολίεσ και ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ χρειάςτθκε θ λιψθ εξωτερικισ οικονομικισ βοικειασ 

(Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 2014). 

Στθν Ελλάδα θ κρίςθ μεγεκφνκθκε από τθν ανάγκθ χρθματοδότθςθσ  των 

πρωτογενϊν ελλειμμάτων, τθν μειωμζνθ αξιοπιςτία τθσ χϊρασ και τθν κρίςθ 

φερεγγυότθτασ, γεγονότα που προκάλεςαν τθν αδυναμία άντλθςθσ 
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χρθματοδότθςθσ από τισ αγορζσ. Η κατάςταςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

ςτθν χϊρα επιδεινϊκθκε από τθν παρατεταμζνθ κρίςθ χρζουσ και τθν ςυμμετοχι 

των τραπεηϊν ςτθν αναδιάρκρωςθ του χρζουσ, που δθμιοφργθςαν ςυνκικεσ 

ζλλειψθσ χρθματοδότθςθσ, αφξθςθσ των επιςφαλϊν δανείων και μείωςθσ των 

κατακζςεων (Μουρμοφρασ, 2015). 

Για τθν διατιρθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ, ςτισ νζεσ ακραίεσ 

ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν, επιδιϊχκθκαν τα ακόλουκα (Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

2014): 

 Ο κακοριςμόσ πιο αυςτθρϊν κανόνων για τθν λειτουργία και τθν εποπτεία των 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

 Η εξαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ ρευςτότθτασ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

 Τθν άμεςθ κάλυψθ των αυξθμζνων απαιτιςεων ςε τραπεηογραμμάτια. 

 Τθν δθμιουργία ενόσ κεςμικοφ πλαιςίου που κα βοθκοφςε τθν εξυγίανςθ των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

 Τθν αξιολόγθςθ των τραπεηϊν, όςον αφορά τθν αυτόνομθ βιωςιμότθτά τουσ 

αλλά και τον κακοριςμό των κεφαλαιακϊν τουσ αναγκϊν. 

 Τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν και τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων 

κεφαλαίων μζςω των Ρρογραμμάτων Στιριξθσ. 

 Τθν αναμόρφωςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. 

 

3.2 Ανακεφαλαιοποιιςεισ 

Τον Οκτϊβριο του 2011 αποφαςίςτθκε θ αναδιάρκρωςθ του δθμόςιου 

χρζουσ τθσ χϊρασ, ϊςτε αυτό να καταςτεί βιϊςιμο, κζτοντασ ωσ ςτόχο τθν μείωςθ 

του λόγου του χρζουσ ωσ προσ το ΑΕΡ ζωσ το 2020 να φκάςει ςτο 120%. Η αξία των 

κρατικϊν ομολόγων (ονομαςτικι αξία) μειϊκθκε κατά 53,5%, επιφζροντασ ηθμιζσ 

φψουσ 28 δισ ευρϊ ςτισ τζςςερισ μεγάλεσ τράπεηεσ τθσ χϊρασ. Επίςθσ με μελζτθ 

που πραγματοποιικθκε από τθν BlackRock Solutions εκτιμικθκε ότι λόγω τθσ 
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παρατεταμζνθσ φφεςθσ τθν επόμενθ τριετία οι ηθμιζσ από επιςφαλι δάνεια κα 

ιταν φψουσ 31 δισ ευρϊ. Τζλοσ τθν περίοδο από το τζλοσ του 2009 ζωσ και το 2012 

οι κατακζςεισ ςτισ ελλθνικζσ τράπεηεσ ιταν μειωμζνεσ κατά περίπου 83,1 δισ ευρϊ 

(Μουρμοφρασ, 2015).  

Το γενικό πλαίςιο για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν, 

που περιγράφθκε για πρϊτθ φορά ςτο Μνθμόνιο του Μαρτίου 2012, 

επικαιροποιικθκε τον Δεκζμβριο του 2012, ενϊ οι ειδικοί όροι και τα μζςα τθσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ από τθν 

Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου 38 / 09-11-2012. Ριο ςυγκεκριμζνα με τθν 

πράξθ αυτι ορίςτθκε (Vousinas, 2015): 

1. Το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ κάλυπτε τισ αδιάκετεσ κοινζσ 

μετοχζσ που εκδόκθκαν με τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου που 

αποφάςιςε το πιςτωτικό ίδρυμα ςφμφωνα με τον Νόμο 3864 / 2010 και τθν 

Ρράξθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι ακόλουκεσ ςωρευτικζσ 

προχποκζςεισ: 

Το ςυνολικό ποςό τθσ αφξθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ποςά των αςφαλίςτρων 

που ορίηει το πιςτωτικό ίδρυμα, δεν μποροφςε να είναι: 

 μικρότερο από το ποςό που ορίςτθκε από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και 

απαιτοφςε ότι ο βαςικόσ ςυντελεςτισ βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core 

Tier 1 ratio) του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ να είναι τουλάχιςτον 6%. 

 υψθλότερο τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, όπωσ ορίςτθκε από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του άρκρου 7 του Ν. 3864/2010 και τθσ Ρράξθσ. 

2. Το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του 

Ν.3384 / 2010, μποροφςε να αποκτιςει πικανά μετατρζψιμα ομόλογα τα οποία 

εκδόκθκαν από το πιςτωτικό ίδρυμα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ του 

Υπουργικοφ Συμβουλίου. 
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3. Το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ μποροφςε να εκδϊςει 

πιςτοποιθτικά που αντιπροςϊπευαν τα δικαιϊματα αγοράσ μετοχϊν κοινϊν 

μετοχϊν που αναλαμβάνονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρράξθσ, υπό τον όρο ότι 

επιτυγχάνεται ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν αφξθςθ, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 7α του Ν. 3864 / 2010. 

Η Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2012, 

πραγματοποίθςε τθν αξιολόγθςθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν όλων των τραπεηϊν 

για τθν κάλυψθ των ελάχιςτων απαιτοφμενων επιπζδων Core Tier κατά τθν περίοδο 

2012-2014. Χρθςιμοποιικθκαν δφο μακροοικονομικά ςενάρια, τα οποία 

ενςωμάτωςαν τθν εκτίμθςθ βαςικϊν οικονομικϊν δεικτϊν για τθν περίοδο 2012-

2014 (π.χ. αφξθςθ του πραγματικοφ ΑΕΡ, ανεργία, πλθκωριςμόσ, τιμζσ κατοικιϊν 

και άλλεσ τιμζσ ακινιτων) (Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 2012): 

 Το βαςικό ςενάριο, ςφμφωνα με το μνθμόνιο και με ςτόχο τον δείκτθ Core Tier 1 

ιταν ο δείκτθσ να είναι 9% το 2012 και 10% τόςο το 2013 όςο και το 2014. 

 Σφμφωνα με το αρνθτικό ςενάριο, ςφμφωνα με τισ υποκζςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ τζκθκε ο ςτόχοσ του 7% για το Core Tier I για ολόκλθρθ τθν περίοδο 

2012-2014. 

Το γενικό πλαίςιο για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν 

περιγράφθκε αρχικά ςτο Μνθμόνιο του Μαρτίου 2012 και ςτθ ςυνζχεια 

επικαιροποιικθκε ςτο Ανακεωρθμζνο Μνθμόνιο του Δεκεμβρίου του 2012 

(Vousinas, 2015): 

 τον Απρίλιο του 2012, 25 δισ ευρϊ χορθγικθκαν ςτο Ελλθνικό Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (HFSF), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (EFSF) 

 το Μάιο του 2012, το Ελλθνικό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 

χοριγθςε 18 δισ ευρϊ ςτισ «ςυςτθμικζσ τράπεηεσ» υπό μορφι προκαταβολισ 

για τθν αφξθςθ του κεφαλαίου τουσ, αποκακιςτϊντασ ζτςι τον δείκτθ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ τουσ ςτθν ελάχιςτθ απαίτθςθ του 8% 
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 το Νοζμβριο του 2012, μετά τθν ζκδοςθ τθσ Ρράξθσ του Υπουργικοφ 

Συμβουλίου 38 του 2012 για τα εργαλεία και τουσ όρουσ ανακεφαλαιοποίθςθσ 

από το Ελλθνικό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, θ Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ ενθμζρωςε επιςιμωσ τισ τράπεηεσ για τισ μεμονωμζνεσ κεφαλαιακζσ 

τουσ ανάγκεσ ηθτϊντασ τουσ να ολοκλθρϊςουν τθ διαδικαςία αφξθςθσ 

κεφαλαίου μζχρι το τζλοσ Απριλίου 2013 

Η διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ των «ςυςτθμικϊν» τραπεηϊν 

περιλάμβανε τρία ςτάδια: 

1. τθν καταβολι κεφαλαίου από το Ελλθνικό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ, εν’ όψθ των αυξιςεων κεφαλαίου που προγραμματιηόταν 

ζωσ τα τζλθ του Απριλίου του 2013, καταβολι θ οποία ολοκλθρϊκθκε 

τον Δεκζμβριο του 2012. 

2. Τθν ζκδοςθ μετατρζψιμων ομολόγων (ζωσ το τζλοσ του Ιανουαρίου 

2013), ανάλογα τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ κάκε «ςυςτθμικισ» 

τράπεηασ, με βάςθ το πλαίςιο ανακεφαλαιοποίθςθσ, ποςό το οποίo 

καλυπτόταν άμεςα από το Ελλθνικό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ. 

3. Ολοκλιρωςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ ζωσ το τζλοσ του Απριλίου του 

2013. 

Οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ του τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ ανιλκαν ςε 40,5 δισ ευρϊ, εκ των οποίων τα 27,5 δισ προορίηονται για 

τισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ. Συγκεκριμζνα, 9,8 διςεκατομμφρια αφοροφςαν τθν ΕΤΕ, 

5,8 διςεκατομμφρια ευρϊ τθν Eurobank, 4,6 διςεκατομμφρια τθν Alpha Bank και 7,3 

διςεκατομμφρια ευρϊ τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ. Από τα παραπάνω ποςά, αν 

αφαιροφνταν οι ηθμιζσ και οι προβλζψεισ που αναφζρονταν ςτο PSI, οι κεφαλαιακζσ 

ανάγκεσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτο τζλοσ του 2012, ανζρχονται ςε 8,7 δισ 

ευρϊ, εκ των οποίων 3,8 δισ προορίηονται για ςυςτθμικζσ τράπεηεσ. Συγκεκριμζνα θ 

ΕΤΕ δεν χρειαηόταν ανακεφαλαιοποίθςθ, κακϊσ τα κεφάλαια τθσ παρζμεναν κετικά 

κατά 335 εκατ. ευρϊ, θ Eurobank χρειαηόταν μόνο 888 εκατ. ευρϊ, θ Alpha Bank 

μόνο 457 εκατ. ευρϊ και θ Τράπεηα Ρειραιϊσ 2,429 εκατ. ευρϊ (Vousinas, 2015). 
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Στθν πράξθ το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ειςζφερε 25,5 δισ 

ευρϊ, ςχεδόν ίςο με τισ ηθμίεσ που υπζςτθςαν οι «ςυςτθμικζσ» τράπεηεσ από τθν 

εφαρμογι του PSI, εξαιρουμζνων των προβλζψεων που είχαν ςχθματιςτεί για το 

λόγο αυτό, δθλαδι 24 δισ ευρϊ. Το 2014 είχε ολοκλθρωκεί θ ανακεφαλαιοποίθςθ 

των τραπεηϊν, όμωσ θ μθ αναμενόμενθ επιδείνωςθ τθσ οικονομίασ ςτο τζλοσ του 

ζτουσ, λόγω τθσ πολιτικισ αβεβαιότθτασ, επζφερε μαηικζσ εκροζσ από τισ τράπεηεσ 

και ςτάςθ πλθρωμϊν που οδιγθςε ςε αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων 

(Κοντογεϊργθσ, 2015).  

Η δεφτερθ ανακεφαλαιοποίθςθ πραγματοποιικθκε το 2014 από ιδιωτικά 

επενδυτικά κεφάλαια φψουσ 8,3 δισ ευρϊ (Μαλλιάρα, 2018). Σε αυτι τθν 

ανακεφαλαιοποίθςθ υπιρχε θ προςδοκία ότι με τθν βελτίωςθ τθσ οικονομίασ, κα 

ανζβαιναν και οι τιμζσ των μετοχϊν με ςυνζπεια τθν αφξθςθ και τθσ αξίασ του 

χαρτοφυλακίου του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ. Η προςδοκία όμωσ 

αυτι δεν επαλθκεφτθκε και θ αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ μειϊκθκε ςθμαντικά 

(Κοντογεϊργθσ, 2015). 

Η τρίτθ ανακεφαλαίωςθ πραγματοποιικθκε το 2015, με τισ δυςμενείσ 

εξελίξεισ ςτθν οικονομία και τον τραπεηικό τομζα (αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων, εκροζσ κατακζςεων και εφαρμογι capital control) να ςυνεχίηονται 

(Ραπαδογάννθσ, 2015). Στθν τρίτθ ανακεφαλαίωςθ περίπου 5,3 δισ για τισ 

κεφαλαιακζσ ανάγκεσ των τραπεηϊν καλφφκθκαν από ιδιϊτεσ επενδυτζσ 

(Μαλλιάρα, 2018).  

Συνολικά από τισ τρεισ ανακεφαλαιοποιιςεισ διατζκθκαν ςτισ τράπεηεσ 

περίπου 45,4 δισ ευρϊ, εκ των οποίων τα 31,9 δισ ευρϊ ςτισ «ςυςτθμικζσ» 

τράπεηεσ, ενϊ τα υπόλοιπα διατζκθκαν για τθν εκκακάριςθ των υπόλοιπων 

τραπεηϊν που είτε ζκλειςαν είτε απορροφικθκαν. Επίςθσ λόγω των ςθμαντικϊν 

εκροϊν κατακζςεων και κατ’ επζκταςθ τθσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ, ζωσ το 2015 οι 

ελλθνικζσ τράπεηεσ είχαν λάβει δανειςμό φψουσ 86 δισ ευρϊ από τον Ζκτακτο 

Μθχανιςμό Ραροχισ ευςτότθτασ, που ζωσ τισ 20 Αυγοφςτου του 2018 (που ζλθξε 

το πρόγραμμα αναπροςαρμογισ τθσ χϊρασ) είχε μειωκεί ςε 8,4 δισ ευρϊ 

(Μαλλιάρα, 2018). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΕΙΓΜΑ  

 

Στθν ανάλυςι τθσ παροφςασ εργαςίασ κα εξετάςουμε τθ βιωςιμότθτα και τισ 

προοπτικζσ ευθμερίασ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων τθν περίοδο 2010-2013, 

κακϊσ μετά τθν αναδιάρκρωςθ του κλάδου που πραγματοποιικθκε και τα μζτρα 

εξυγίανςθσ των τραπεηϊν που πάρκθκαν, ο αρικμόσ των τραπεηϊν με ζδρα ςτθν 

Ελλάδα μειϊκθκε ςταδιακά πολφ. Συνεπϊσ ωσ δείγμα για τθν ζρευνα λαμβάνονται 

τα εμπορικά πιςτωτικά ιδρφματα που διατθρικθκαν και διαδραματίηουν ενεργό 

ρόλο ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ μζχρι ςιμερα.  Συγκεκριμζνα εκτόσ από τισ τζςςερισ 

ςυςτθμικζσ τράπεηεσ, όπου θ ανακεφαλαιοποίθςι τουσ ανιλκε ςε 27,5 δισ ευρϊ, εκ 

των οποίων τα 24,4 δισ καλφφκθκαν από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ μελετάται και θ Attica Bank που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο και 

είναι επίςθσ ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν μζχρι ςιμερα. Επιπρόςκετα θ 

Attica Bank κατά τθν πρϊτθ ανακεφαλαιοποίθςθ αποτζλεςε τθν πρϊτθ τράπεηα 

που κατάφερε να ςυγκεντρϊςει τα απαραίτθτα κεφάλαια (φψουσ 400 εκ. ευρϊ) 

χωρίσ να απαιτθκεί θ ςτιριξθ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 

(Ρρϊτο Θζμα, 2013). Ζτςι μελετϊνται οι ακόλουκεσ τράπεηεσ: 

 Alpha Bank 

 Eurobank Ergasias 

 Ρειραιϊσ 

 Εκνικι 

 Attica Bank 

Τα ςτοιχεία για τον υπολογιςμό των αρικμοδεικτϊν λιφκθςαν από τισ 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των τραπεηϊν, οι οποίεσ αντλικθκαν από τισ 

επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ των τραπεηϊν και τθν ιςτοςελίδα των Χρθματιςτθρίου 

Ακθνϊν. Ρεριοριςμοί υπιρξαν κατά τον υπολογιςμό κάποιων αρικμοδεικτϊν, 

ςυγκεκριμζνα του αρικμοδείκτθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων προσ το ςφνολο 

των δανείων για τθν Εκνικι (τθν περίοδο 2010-2013) και τθν Attica (τθν περίοδο 

2010-2011) λόγω τθσ μθ διακριτισ αναφοράσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
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δανείων ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν. Στθν περίπτωςθ του αρικμοδείκτθ 

κεφαλαίων προσ ςτακμιςμζνο ενεργθτικό, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθν 

Alpha Bank δεν παρζχονταν ςτισ ετιςιεσ εκκζςεισ τα επιμζρουσ ςτοιχεία, αλλά 

απευκείασ τα ποςοςτά. Επίςθσ πρόβλθμα ανζκυψε από τον υπολογιςμό 

αρικμοδεικτϊν και ςυγκεκριμζνα του αρικμοδείκτθ ROE, όπου υπιρχαν αρνθτικά 

ποςά ςτον αρικμθτι (ηθμιζσ) και τον παρανομαςτι (ίδια κεφάλαια) και το 

αποτζλεςμά τουσ ιταν κετικό, ενϊ ςτθν ουςία υπιρχε μια εξαιρετικά δυςμενισ 

κατάςταςθ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ C.A.M.E.L.S. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εκτενισ παρουςίαςθ τθσ μεκόδου 

βακμολόγθςθσ τθσ αξιοπιςτίασ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων με το 

χαρακτθριςτικό όνομα CAMELS. Αναλφονται οι ςυνιςτϊςεσ τθσ μεκοδολογίασ 

αυτισ, θ αξία τουσ και θ βαρφτθτα κάκε μίασ ςτο τελικό αποτζλεςμα, κακϊσ επίςθσ 

και ο τρόποσ που γίνεται θ βακμολόγθςθ, με τθν παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν 

των 5 κατθγοριϊν αξιολόγθςθσ.  

 

5.1 Ζννοια 

Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των τραπεηικϊν ιδρυμάτων ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 

επιχειριςεισ, απαιτείται θ χριςθ εξειδικευμζνων δεικτϊν για τθ χρθματοοικονομικι 

τουσ αξιολόγθςθ. Μια πολφ δθμοφιλισ μζκοδοσ που χρθςιμοποιεί μια ομάδα 

εξειδικευμζνων χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν είναι γνωςτι ωσ ανάλυςθ 

αρικμοδεικτϊν CAMELS. Η μεκοδολογία CAMELS αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του ’70 κατόπιν πρόταςθσ του Ομοςπονδιακοφ Συμβουλίου Εξζταςθσ 

Χρθματοπιςτωτικϊν Ιδρυμάτων (Federal Financial Institutions Examinations Council 
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- FFIEC) και βαςίηεται ςτθν αξιολόγθςθ ζξι κρίςιμων ςτοιχείων τθσ λειτουργίασ των 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων (Diakomihalis et al., 2016).  

Το Ενιαίο Σφςτθμα Αξιολόγθςθσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων (UFIRS) 

εγκρίκθκε από το FFIEC ςτισ 13 Νοεμβρίου 1979. Με τθν πάροδο των ετϊν, το UFIRS 

ζχει αποδειχκεί αποτελεςματικό εςωτερικό εποπτικό εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ αξιοπιςτίασ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςε ενιαία βάςθ και 

χρθςιμοποιείται για τον εντοπιςμό εκείνων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που χριηουν 

ιδιαίτερθσ προςοχισ ι ενδιαφζροντοσ. Ωςτόςο, οι αλλαγζσ ςτον τραπεηικό κλάδο 

και ςτισ πολιτικζσ και τισ διαδικαςίεσ των ομοςπονδιακϊν εποπτικϊν αρχϊν 

οδιγθςαν ςε επανεξζταςθ και ανακεϊρθςθ του ςυςτιματοσ διαβάκμιςθσ του 1979 

(FDIC, 2014). 

Το ακρωνφμιο «CAMEL» αναφζρεται ςτισ πζντε ςυνιςτϊςεσ τθσ κατάςταςθσ 

μιασ τράπεηασ που αξιολογοφνται, δθλαδι τθν Κεφαλαιακι επάρκεια (Capital 

adequacy), τθν Ροιότθτα ενεργθτικοφ (Asset quality), τθν Διαχείριςθ (Management), 

τα Κζρδθ (Earnings) και τθ ευςτότθτα (Liquidity). Μια ζκτθ ςυνιςτϊςα, θ 

Ευαιςκθςία (Sensitivity) τθσ τράπεηασ για τον κίνδυνο αγοράσ, προςτζκθκε το 1997 

και ζτςι το ακρωνφμιο άλλαξε ςε CAMELS. Οι αξιολογιςεισ CAMELS κεωροφνται 

ςυνικωσ ωσ ςυνοπτικά μζτρα των ιδιωτικϊν εποπτικϊν πλθροφοριϊν που 

ςυγκεντρϊνονται ςχετικά με τισ ςυνολικζσ χρθματοοικονομικζσ ςυνκικεσ των 

τραπεηϊν και αντικατοπτρίηουν διακζςιμεσ δθμόςιεσ πλθροφορίεσ (Lopez, 1999). Οι 

δείκτεσ CAMELS αποτελοφν αξιόπιςτθ μζκοδο εκτίμθςθσ του κινδφνου των 

τραπεηικϊν ιδρυμάτων και ζναν εναλλακτικό ι ςυμπλθρωματικό τρόπο 

αξιολόγθςθσ των τραπεηϊν ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ των διεκνϊν οργανιςμϊν 

αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ. Στθν Ελλάδα χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για 

εποπτικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ λαμβάνονται υπόψθ τόςο τα ποςοτικά όςο και τα 

ποιοτικά χαρακτθριςτικά των τραπεηϊν (Diakomihalis et al., 2016).  

Τα 6 πεδία τθσ μεκόδου CAMELS ςυνδζονται με τθν κεφαλαιακι επάρκεια, 

τθν ποιότθτα του ενεργθτικοφ, τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ, τθν ρευςτότθτα και τθν 

ευαιςκθςία ςε κίνδυνο αγοράσ. Για κάκε πεδίο επιλζγονται και υπολογίηονται 

ςχετικοί αρικμοδείκτεσ, όπου με βάςθ τα αποτελζςματά τουσ, δίνεται μια 
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βακμολόγθςθ ςτο κάκε πιςτωτικό ίδρυμα. Σε πεδία όπου επιλζγονται περιςςότεροι 

από ζνασ αρικμοδείκτεσ, θ βακμολόγθςθ για τθν κάκε κατθγορία υπολογίηεται από 

τον μζςο όρο αυτϊν (Rim & Salem, 2018). Στθν ςυνζχεια με τθν χριςθ ςυντελεςτϊν 

ςτάκμιςθσ υπολογίηεται θ τελικι βακμολογία για το κάκε πιςτωτικό ίδρυμα για 

κάκε ζτοσ. Κατά τθν ανάλυςθ θ βακμολόγθςθ δεν κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτουσ 

μζςουσ όρουσ του κλάδου ι ςτισ επιδόςεισ άλλων τραπεηϊν, κακϊσ αυτό δεν 

ςυνεπάγεται αυτόματα ότι θ λειτουργία τουσ είναι αςφαλισ, χωρίσ τθν παρουςία 

προβλθμάτων (NCUA, 2000). 

Στθν παροφςα ανάλυςθ τα βιματα που κα ακολουκθκοφν αλλά και θ βάςθ 

τουσ είναι: 

1. Υπολογιςμόσ για κάκε τράπεηα για κάκε ζτοσ των παρακάτω αρικμοδεικτϊν: 

 Αρικμοδείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ: 

C1 = Κδια Κεφάλαια / Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 

C2 = Tier I + Tier II / Στακμιςμζνο Ενεργθτικό 

 Αρικμοδείκτεσ ποιότθτασ ενεργθτικοφ 

Α1 = Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια (ςε κακυςτζρθςθ >90 θμζρεσ) / Δάνεια 

Α2 = Ρροβλζψεισ για πιςτωτικζσ ηθμιζσ / Μ.Ο. Δανείων 

 Αρικμοδείκτθσ διαχείριςθσ 

Μ1 = Λειτουργικά ζξοδα / Συνολικό ειςόδθμα 

 Αρικμοδείκτεσ κερδϊν 

Ε1 = ROA = Λειτουργικά κζρδθ / Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 

Ε2 = ROE = Κακαρά αποτελζςματα / Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 

 Αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ 

L1 = Κυκλοφοροφν ενεργθτικό / Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 

L2 = Κακαρά δάνεια / Κατακζςεισ 

 Αρικμοδείκτθσ ευαιςκθςίασ ςτον κίνδυνο τθσ αγοράσ 

S1 = Σφνολο χρεογράφων /Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 

2. Βακμολόγθςθ κάκε αρικμοδείκτθ ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ κλίμακα (πίνακασ 

3) (Rozzani & Rahman, 2013; Diakomihalis et al., 2016; FDIC, 2015; Christopoulos 

et al., 2011; Masood et al., 2016). 
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3. Στισ κατθγορίεσ όπου χρθςιμοποιείται περιςςότεροσ από ζνασ αρικμοδείκτθσ, 

υπολογιςμόσ του μζςου όρου τθσ βακμολογίασ. 

4. Στάκμιςθ τθσ βακμολόγθςθσ κάκε αρικμοδείκτθ ςφμφωνα με τον ανάλογο 

ςυντελεςτι ποςοςτιαίασ βαρφτθτασ (πίνακασ 2) 

5. Υπολογιςμόσ τθσ ςφνκετθσ βακμολόγθςθσ CAMELS ωσ ζνασ αρικμθτικόσ μζςοσ 

όροσ τθσ βακμολόγθςθσ των ζξι επιμζρουσ ςυςτατικϊν ςτοιχείων (Diakomihalis 

et al., 2016). 

 

Ρίνακασ 2: Συντελεςτζσ ςτάκμιςθσ ανά κατθγορία κινδφνου 

Κατθγορία κινδφνου Βαρφτθτα 

Κεφαλαιακι επάρκεια 20% 

Ροιότθτα ενεργθτικοφ 20% 

Διαχείριςθ 20% 

Κερδοφορία 10% 

ευςτότθτα 20% 

Ευαιςκθςία 10% 
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Ρίνακασ 3: Ταξινόμθςθ αρικμοδεικτϊν για τισ κατθγορίεσ τθσ βακμολόγθςθσ CAMELS 

Κατθγορία Αρικμοδείκτθσ Κλίμακα 

1   2   3   4   5   

Κεφαλαιακισ επάρκειασ 
Κδια κεφάλαια/Ενεργθτικό >11% 8%-11% 4%-8% 1%-4% <1% 

Tier I + Tier II / Στακμιςμζνο ενεργθτικό >10% 8%-10% 6%-8% 2%-6% <2% 

Ροιότθτασ ενεργθτικοφ 
Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια / Δάνεια <1,5% 1,5%-3,5% 3,5%-7% 7%-9,5% <9,5% 

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικζσ ηθμιζσ / Μ.Ο. δανείων <1% 1%-1,2% 1,2%-1,7% 1,7%-2% >2% 

Διαχείριςθσ Λειτουργικά ζξοδα / Συνολικό ειςόδθμα <50% 50%-60% 60%-68% 68%-75% >75% 

Κερδοφορίασ 
ROA >1,5% 1,5%-1,25% 1,25%-1% 1%-0,75% <0,75% 

ROE >22% 22%-17% 17%-10% 10%-7% <7% 

ευςτότθτασ 
Κυκλοφοροφν ενεργθτικό/Μ.Ο. Ενεργθτικοφ >43% 38%-42% 31%-37% 26%-30% <25% 

Κακαρά δάνεια / Κατακζςεισ <55% 56%-62% 63%-68% 69%-80% >81% 

Ευαιςκθςίασ Σφνολο χρεογράφων / Ενεργθτικό <15% 15%-30% 30%-45% 45%-60% >60% 
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5.2 Βακμολόγθςθ 

5.2.1 φνκετθ βακμολόγθςθ 

Οι βακμολογίεσ για τα ζξι επιμζρουσ ςτοιχεία CAMELS ςυνοψίηονται ςε μία 

κακοριςμζνθ ςφνκετθ βακμολογία. Η ςφνκετθ βακμολογία αντανακλά τθν κρίςθ 

του εξεταςτι για τθ ςοβαρότθτα κάκε ςυςτατικοφ και τθν επίδραςι του ςτα άλλα 

ςυςτατικά. Ραρόλο που θ ςφνκετθ βακμολογία πρζπει να είναι περιςςότερο από 

ζνασ απλόσ αρικμθτικόσ μζςοσ όροσ των ζξι ςυςτατικϊν ςτοιχείων, ςτθν πράξθ, 

ςυχνά υπολογίηεται με αυτόν τον τρόπο. Η ςφνκετθ αξιολόγθςθ ορίηεται ωσ εξισ 

(FDIC, 2014): 

Σφνκετθ Αξιολόγθςθ 1 

Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα αυτισ τθσ ομάδασ είναι υγιι από κάκε 

άποψθ και γενικά ζχουν ςτοιχεία με βακμολογία 1 ι 2. Οποιεςδιποτε αδυναμίεσ 

είναι μικρζσ και μποροφν να αντιμετωπιςτοφν κατά τρόπο ςυνθκιςμζνο από το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο και τθ διοίκθςθ. Αυτά τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα είναι 

τα πιο ικανά να αντζξουν δφςκολεσ επιχειρθματικζσ ςυνκικεσ και είναι ανκεκτικά 

ςε εξωτερικζσ επιρροζσ όπωσ θ οικονομικι αςτάκεια ςτθν περιοχι των ςυναλλαγϊν 

τουσ. Αυτά τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθροφν ουςιαςτικά τουσ νόμουσ και τουσ 

κανονιςμοφσ, με αποτζλεςμα αυτά τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα να 

παρουςιάηουν τισ ιςχυρότερεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ επιδόςεων και διαχείριςθσ 

κινδφνου ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ, τθν πολυπλοκότθτα και το προφίλ κινδφνου του 

ιδρφματοσ και δεν δίνουν αιτία ανθςυχίασ για τθν εποπτεία. 

Σφνκετθ Αξιολόγθςθ 2 

Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα που λαμβάνουν αυτι τθν βακμολόγθςθ 

είναι κεμελιωδϊσ υγιι. Ρροκειμζνου ζνα χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα να λάβει αυτι 

τθ βακμολογία, γενικά καμία αξιολόγθςθ ςτοιχείων δεν κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτερθ από 3. Αυτά τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα είναι ςτακερά και είναι ςε 
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κζςθ να αντζξουν τισ επιχειρθςιακζσ διακυμάνςεισ και αντιμετωπίηουν μόνο μζτριεσ 

αδυναμίεσ που εντοπίηονται εντόσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των ικανοτιτων 

του. Αυτά τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθροφν ουςιαςτικά τουσ νόμουσ και τουσ 

κανονιςμοφσ και οι ςυνολικζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου είναι ικανοποιθτικζσ 

ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ, τθν πολυπλοκότθτα και το προφίλ κινδφνου του ιδρφματοσ.  

Σφνκετθ Αξιολόγθςθ 3 

Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα αυτισ τθσ ομάδασ παρουςιάηουν κάποιο 

βακμό ανάγκθσ μεγαλφτερθσ εποπτείασ ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 

επιμζρουσ τομείσ. Αυτά τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα εμφανίηουν ζναν 

ςυνδυαςμό αδυναμιϊν που μπορεί να κυμαίνονται από μζτρια ζωσ ςοβαρά. 

Ωςτόςο, το μζγεκοσ των ελλείψεων γενικά δεν κα προκαλζςει τθν αξιολόγθςθ μιασ 

ςυνιςτϊςασ αυςτθρότερα από 4. Η διοίκθςθ μπορεί να μθν ζχει τθν ικανότθτα ι τθν 

προκυμία να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τισ αδυναμίεσ εντόσ κατάλλθλων 

χρονικϊν πλαιςίων. Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα αυτισ τθσ ομάδασ γενικά είναι 

λιγότερο ικανά να αντζξουν τισ επιχειρθματικζσ διακυμάνςεισ και είναι πιο ευάλωτα 

ςτισ εξωτερικζσ επιρροζσ από ό, τι τα ιδρφματα που βακμολογικθκαν με ςφνκετθ 

βακμολόγθςθ 1 ι 2. 

Επιπλζον, αυτά τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ενδζχεται να παρουςιάηουν 

ςθμαντικι ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. Οι 

πρακτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου ενδζχεται να είναι λιγότερο από ικανοποιθτικζσ ςε 

ςχζςθ με το μζγεκοσ, τθν πολυπλοκότθτα και το προφίλ κινδφνου τουσ. Αυτά τα 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα χρειάηονται περιςςότερθ από τθν κανονικι εποπτεία, 

θ οποία μπορεί να περιλαμβάνει επίςθμεσ ι ανεπίςθμεσ ενζργειεσ επιβολισ. 

Εντοφτοισ, θ αποτυχία φαίνεται απίκανθ, δεδομζνθσ τθσ ςυνολικισ δφναμθσ και τθσ 

οικονομικισ ικανότθτασ αυτϊν των ιδρυμάτων. 

Σφνκετθ Αξιολόγθςθ 4 

Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα αυτισ τθσ ομάδασ παρουςιάηουν κατά 

κανόνα επικίνδυνεσ και εςφαλμζνεσ πρακτικζσ ι ςυνκικεσ. Υπάρχουν ςοβαρζσ 
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οικονομικζσ ι διαχειριςτικζσ ελλείψεισ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα μθ 

ικανοποιθτικζσ επιδόςεισ. Τα προβλιματα κυμαίνονται από ςοβαρά ζωσ κρίςιμα 

ανεπαρκι. Οι αδυναμίεσ και τα προβλιματα δεν αντιμετωπίηονται ικανοποιθτικά ι 

δεν επιλφονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο και τθ διοίκθςθ. Τα χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα αυτισ τθσ ομάδασ γενικά δεν είναι ςε κζςθ να αντζξουν τισ 

επιχειρθματικζσ διακυμάνςεισ. Μπορεί να υπάρχει ςθμαντικι μθ ςυμμόρφωςθ με 

τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. Οι πρακτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου είναι γενικά 

απαράδεκτεσ ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ, τθν πολυπλοκότθτα και το προφίλ κινδφνου 

του ιδρφματοσ. Απαιτείται ςτενι εποπτικι προςοχι, πράγμα που ςθμαίνει ότι, ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, είναι αναγκαία θ λιψθ επίςθμων μζτρων επιβολισ για 

τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. Τα ιδρφματα αυτισ τθσ ομάδασ κζτουν ςε 

κίνδυνο το ταμείο αςφάλιςθσ κατακζςεων. Η αποτυχία είναι πικανι εάν τα 

προβλιματα και οι αδυναμίεσ δεν αντιμετωπιςτοφν ικανοποιθτικά και δεν 

επιλυκοφν. 

Σφνκετθ Αξιολόγθςθ 5 

Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα αυτισ τθσ ομάδασ παρουςιάηουν εξαιρετικά 

επικίνδυνεσ ςυνκικεσ και εςφαλμζνεσ πρακτικζσ και μια εξαιρετικά ελλειμματικι 

απόδοςθ. Συχνά παρουςιάηουν ανεπαρκείσ πρακτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου ςε 

ςχζςθ με το μζγεκοσ, τθν πολυπλοκότθτα και το προφίλ κινδφνου. Ο όγκοσ και θ 

ςοβαρότθτα των προβλθμάτων είναι πζρα από τθν ικανότθτα ι τθν προκυμία τθσ 

διοίκθςθσ να ελζγχει ι να διορκϊνει και αυτά τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

χρειάηονται άμεςθ εξωτερικι οικονομικι ι άλλθ βοικεια για να καταςτοφν 

βιϊςιμα. Η ςυνεχισ εποπτικι προςοχι είναι απαραίτθτθ κακϊσ τα ιδρφματα αυτισ 

τθσ ομάδασ ενζχουν ςθμαντικό κίνδυνο για το ταμείο αςφάλιςθσ κατακζςεων και θ 

αποτυχία είναι πολφ πικανι. 
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5.2.2 Βακμολόγθςθ επιμζρουσ παραμζτρων 

Η οικονομικι ανάλυςθ μιασ τράπεηασ είναι το ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν 

εκχϊρθςθ τθσ βακμολογίασ CAMELS. Η ανάλυςθ CAMELS αξιολογεί ζξι τομείσ τθσ 

οικονομικισ κατάςταςθσ μιασ τράπεηασ, τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ τραπεηικοφσ 

κανονιςμοφσ και τθ ςυνολικι λειτουργικι τθσ ευρωςτία. Ππωσ προαναφζρκθκε το 

ακρωνφμιο CAMELS αφορά: 

 Τθν κεφαλαιακι επάρκεια 

 Τθν ποιότθτα των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

 Τθν διοίκθςθ 

 Τθν κερδοφορία 

 Τθν ρευςτότθτα και  

 Τθν ευαιςκθςία ςτον κίνδυνο τθσ αγοράσ 

 Κάκε ςτοιχείο βακμολογείται ςε κλίμακα από 1 ζωσ 5, με το 1 να 

αντιπροςωπεφει το ιςχυρότερο επίπεδο απόδοςθσ και το 5 με το αςκενζςτερο. Ριο 

ςυγκεκριμζνα θ κλίμακα τθσ βακμολόγθςθσ καταδεικνφει (Bank Analysis and 

Examination School, 2000): 

 Η βακμολογία 1 υποδεικνφει ιςχυρι απόδοςθ. Το 1 αποτελεί τθν υψθλότερθ 

βακμολογία και είναι ενδεικτικι απόδοςθσ που είναι ςθμαντικά υψθλότερθ 

από το μζςο όρο. 

 Η βακμολογία 2 υποδεικνφει ικανοποιθτικι απόδοςθ. Αυτι θ βακμολογία 

αντανακλά απόδοςθ ίςθ ι υψθλότερθ του μζςου όρου και δείχνει επάρκεια, 

αςφάλεια και υγεία ςτθν λειτουργία ενόσ τραπεηικοφ ιδρφματοσ. 

 Η βακμολογία 3 κεωρείται εφλογθ, χωρίσ να είναι ικανοποιθτικι ι μθ 

ικανοποιθτικι, αλλά με επιδόςεισ ποιότθτασ κάτω του μζςου όρου. 

 Η βακμολογία 4 ιςοδυναμεί με οριακι επίδοςθ και είναι ςθμαντικά κάτω 

του μζςου όρου. Εάν οι επιδόςεισ παραμείνουν ςε αυτά τα επίπεδα 

ενδζχεται να εξελιχκοφν ςε αδυναμίεσ ι ςυνκικεσ που κα μποροφςαν να 

απειλιςουν τθ βιωςιμότθτα του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 
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 Η βακμολογία 5 είναι μθ ικανοποιθτικι και αποτελοφν ζνδειξθ ότι οι 

επιδόςεισ είναι εξαιρετικά ελλιπείσ και χριηουν άμεςθσ επανορκωτικισ 

προςοχισ. Μια τζτοια επίδοςθ από μόνθ τθσ ι ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ 

αδυναμίεσ, απειλεί τθ βιωςιμότθτα του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

 

5.3 Αξιολόγθςθ παραμζτρων 

Κάκε μία από τισ περιγραφζσ των ςυνιςτωςϊν αξιολόγθςθσ χωρίηεται ςε 

τρία τμιματα, τθν ειςαγωγι, τον κατάλογο των κφριων παραγόντων αξιολόγθςθσ 

που ςχετίηονται με το ςτοιχείο αυτό  και μια ςφντομθ περιγραφι κάκε αρικμθτικισ 

βακμολογίασ για αυτό το ςτοιχείο. Μερικοί από τουσ παράγοντεσ αξιολόγθςθσ 

επαναλαμβάνονται ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ άλλεσ ςυνιςτϊςεσ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ των ςτοιχείων. Η καταγραφι των 

ςυντελεςτϊν αξιολόγθςθσ για κάκε βακμολογία διαχείριςθσ δεν ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία (FDIC, 2014). 

 

5.3.1 Ποιότθτα ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

Ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ εποπτείασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων είναι ο 

κακοριςμόσ τθσ ποιότθτασ του Ενεργθτικοφ, το οποίο περιλαμβάνει επιςφαλείσ 

απαιτιςεισ ι περιουςιακά ςτοιχεία των οποίων θ πραγματικι αξία είναι μικρότερθ 

από ότι παρουςιάηεται ςτον Ιςολογιςμό (Grier, 2007). Η βακμολογία ποιότθτασ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ αντικατοπτρίηει τθν ποςότθτα 

υφιςτάμενου και δυνθτικοφ πιςτωτικοφ κινδφνου που ςυνδζεται με τα 

χαρτοφυλάκια δανείων και επενδφςεων, άλλα ακίνθτα που κατζχονται και άλλα 

περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ και τισ εκτόσ ιςολογιςμοφ ςυναλλαγζσ. Επίςθσ 

μετράται θ ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ να εντοπίηει, να μετρά, να παρακολουκεί και να 

ελζγχει τον πιςτωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων κα πρζπει να εξετάηει τθν επάρκεια τθσ πρόβλεψθσ για ηθμίεσ δανείων 
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και μιςκϊςεων και να ςτακμίηει το άνοιγμα ςε πικανζσ ακετιςεισ υποχρεϊςεων 

αντιςυμβαλλομζνου, εκδότθ ι δανειολιπτθ βάςει πραγματικϊν ι ςιωπθρϊν 

ςυμβατικϊν ςυμφωνιϊν. Ρρζπει επίςθσ να λαμβάνονται υπόψθ όλοι οι άλλοι 

κίνδυνοι που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν αξία ι τθν εμπορευςιμότθτα των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

μεταξφ άλλων κινδφνων λειτουργίασ, αγοράσ, φιμθσ, ςτρατθγικισ ι ςυμμόρφωςθσ 

(FDIC, 2014). 

Η ςφνκεςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων μιασ τράπεηασ παρζχει 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ περιοχζσ με το μεγαλφτερο πιςτωτικό κίνδυνο. Τα 

δάνεια ζχουν ςυνικωσ μεγαλφτερο πιςτωτικό κίνδυνο από ό, τι οι τίτλοι, ιδίωσ 

τίτλοι του Δθμοςίου που δεν φζρουν κίνδυνο ακζτθςθσ. Το επίπεδο του πιςτωτικοφ 

κινδφνου μπορεί να διαφζρει μεταξφ διαφορετικϊν τφπων εντόσ τθσ ίδιασ 

κατθγορίασ. Για παράδειγμα, τα εμπορικά δάνεια για ακίνθτα μποροφν να 

κεωρθκοφν πιο επικίνδυνα από τα ςτεγαςτικά δάνεια, τα εμπορικά δάνεια 

κεωροφνται πιο επικίνδυνα από τα δάνεια προσ ιδιϊτεσ και τα εταιρικά ομόλογα 

κεωροφνται πιο ριψοκίνδυνα από τα κρατικά χρεόγραφα (Bank Analysis and 

Examination School, 2000). 

Ρριν από τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων, κα πρζπει να 

εξετάηονται διάφοροι παράγοντεσ και να επανεξετάηονται ςτο πλαίςιο τυχόν 

τοπικϊν και περιφερειακϊν ςυνκθκϊν που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν απόδοςθ 

των τραπεηϊν. Επίςθσ, κα πρζπει να λαμβάνονται δεόντωσ υπόψθ όλεσ οι 

ςυςτθμικζσ αδυναμίεσ, ςε αντίκεςθ με τα μεμονωμζνα προβλιματα. Σε γενικζσ 

γραμμζσ όλεσ οι αξιολογιςεισ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τα ακόλουκα (FDIC, 

2012): 

 Τθν επάρκεια των προτφπων, τθν ορκότθτα των πρακτικϊν διαχείριςθσ των 

πιςτϊςεων και τθν καταλλθλότθτα των πρακτικϊν προςδιοριςμοφ των 

κινδφνων. 

 Το επίπεδο, τθν κατανομι, τθν ςοβαρότθτα και τθν τάςθ προβλθματικϊν, 

διαβακμιςμζνων, μθ δεοντολογικϊν, αναδιαρκρωμζνων, παραβατικϊν και μθ 
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αποτελεςματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τόςο για ςυναλλαγζσ εντόσ όςο και 

για εκτόσ ιςολογιςμοφ. 

 Τθν επάρκεια των ηθμιϊν απομείωςθσ από δάνεια και μιςκϊςεισ και τα άλλα 

αποκεματικά αποτίμθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 Τον πιςτωτικό κίνδυνο που προκφπτει ι μειϊνεται από ςυναλλαγζσ εκτόσ 

ιςολογιςμοφ, όπωσ μθ χρθματοδοτοφμενεσ δεςμεφςεισ, πιςτωτικά παράγωγα, 

εμπορικζσ και εφεδρικζσ επιςτολζσ και τισ πιςτωτικζσ γραμμζσ. 

 Τθν διαφοροποίθςθ και τθν ποιότθτα των δανειακϊν και επενδυτικϊν 

χαρτοφυλακίων. 

 Τθν ζκταςθ των δραςτθριοτιτων αναδοχισ τίτλων και τθν ζκκεςθ ςε 

αντιςυμβαλλόμενουσ ςε εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Τθν φπαρξθ ςυγκζντρωςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 Τθν επάρκεια των δανειακϊν και επενδυτικϊν πολιτικϊν, διαδικαςιϊν και 

πρακτικϊν. 

 Τθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ να διαχειρίηεται ςωςτά τα περιουςιακά ςτοιχεία, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζγκαιρθσ αναγνϊριςθσ και ςυλλογισ των 

προβλθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 Τθν επάρκεια των εςωτερικϊν ελζγχων και των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

πλθροφοριϊν. 

Κατά τθν ανάκεςθ αξιολογιςεων, οι παραπάνω παράγοντεσ μεταξφ άλλων, 

κα πρζπει να αξιολογοφνται όχι μόνο ςφμφωνα με τα τρζχοντα επίπεδα δυςμενοφσ 

ταξινόμθςθσ και τισ πρακτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου, αλλά επίςθσ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τυχόν τρζχουςεσ τάςεισ. Τα ίδια επίπεδα διαβάκμιςθσ και οι πρακτικζσ 

διαχείριςθσ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν περιςςότερο ι λιγότερο ευνοϊκά, 

ανάλογα με τυχόν βελτιϊςεισ ι επιδείνωςθ των τάςεων ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

παράγοντεσ (FDIC, 2012). 

Η αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου παρουςιάηει 

κάποιεσ προκλιςεισ, κακϊσ μια πιο αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ κα μποροφςε να γίνει αν 

μποροφςε να εξεταςτεί το κάκε δάνειο ξεχωριςτά. Κάποιοι από αρικμοδείκτεσ που 

βοθκοφν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ ενόσ 
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πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και ςυνιςτϊνται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του 

ενεργθτικοφ είναι (Grier, 2007): 

Κάλυψθσ προβλζψεων = 
Κζρδθ προ φόρων, αποςβζςεων και προβλζψεων 

Ρροβλζψεισ πιςτωτικοφ κινδφνου 

Ικανοποιθτικά είναι τα επίπεδα του παραπάνω αρικμοδείκτθ όταν οι τιμζσ 

του κυμαίνονται μεταξφ 3 και 4 φορζσ. 

Αρικμοδείκτθσ προβλζψεων = 
Ρροβλζψεισ για πιςτωτικζσ ηθμιζσ 

Μ.Ο. Δανείων 

Το ποςοςτό του ςυγκεκριμζνου αρικμοδείκτθ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 

1%, ωσ ζνδειξθ καλισ ποιότθτασ δανειακοφ χαρτοφυλακίου και ςε καλά 

διοικοφμενα, υψθλισ διαβάκμιςθσ πιςτωτικά ιδρφματα το ποςοςτό κυμαίνεται 

μεταξφ 0,6%-1%.  

Αρικμοδείκτθσ επάρκειασ αποκεματικϊν = 
Αποκεματικά για πιςτωτικζσ ηθμιζσ 

Μ.Ο. Δανείων 

Ζνα πιςτωτικό ίδρυμα με μζγιςτο ποςοςτό του αρικμοδείκτθ επάρκειασ 

αποκεματικϊν ωσ 3% κεωρείται ότι ζχει καλι ποιότθτα ςτοιχείων ενεργθτικοφ. 

Κάλυψθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων = 
Αποκεματικά για πιςτωτικζσ ηθμιζσ 

Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

Ωσ μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια (NPLs) ορίηονται τα δάνεια των οποίων το 

κεφάλαιο ι οι τόκοι είναι λθξιπρόκεςμοι για 90 θμζρεσ ι περιςςότερο. Μια 

ικανοποιθτικι τιμι για τον αρικμοδείκτθ κεωρείται κάποια υψθλότερθ τθσ 

μονάδασ. 

Αρικμοδείκτθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων = 
Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

Σφνολο δανείων 

Ο παραπάνω αρικμοδείκτθσ μετρά το ποςοςτό των προβλθματικϊν (μθ 

εξυπθρετοφμενων) δανείων ωσ προσ το ςφνολο των χορθγθκζντων δανείων και το 
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μζγιςτο ποςοςτό του κα πρζπει να είναι ζωσ 1,5%. Εναλλακτικά ο παραπάνω 

αρικμοδείκτθσ κα μποροφςε να υπολογιςτεί ωσ προσ το ςφνολο του Ενεργθτικοφ, 

με ικανοποιθτικό ποςοςτό καλισ ποιότθτασ ενεργθτικό μικρότερο από 2%. 

Αρικμοδείκτθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων = 
Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

Σφνολο Ενεργθτικοφ 

 

5.3.2 Κερδοφορία 

Η κερδοφορία ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ είναι ζνασ ςθμαντικόσ δείκτθσ του 

βακμοφ επιτυχίασ των ςτρατθγικϊν δραςτθριοτιτων του. Η ςθμαςία τθσ πζρα από 

τθν ανταμοιβι των μετόχων τθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι βοθκά ςτθν απορρόφθςθ 

των ηθμιϊν και βοθκά ςτθν δθμιουργία μιασ ιςορροπθμζνθσ κεφαλαιακισ δομισ 

(Grier, 2007). Η αξιολόγθςθ τθσ κερδοφορίασ αντικατοπτρίηει όχι μόνο τθν 

ποςότθτα και τθν τάςθ των κερδϊν, αλλά και παράγοντεσ που μπορεί να 

επθρεάςουν τθ βιωςιμότθτα ι τθν ποιότθτα των κερδϊν. Η ποςότθτα κακϊσ και θ 

ποιότθτα των κερδϊν μπορεί να επθρεαςτοφν από τον υπερβολικό ι ανεπαρκϊσ 

διαχειριηόμενο πιςτωτικό κίνδυνο που μπορεί να οδθγιςουν ςε πιςτωτικζσ ηθμιζσ ι 

ςε υψθλά επίπεδα κινδφνου αγοράσ που ενδζχεται να εκκζςουν αδικαιολόγθτα τα 

κζρδθ λόγω μεταβλθτότθτασ των επιτοκίων. 

Η ποιότθτα των κερδϊν μπορεί επίςθσ να μειωκεί λόγω αδικαιολόγθτθσ 

εξάρτθςθσ από ζκτακτα κζρδθ, μθ επαναλαμβανόμενα γεγονότα ι ευνοϊκζσ 

φορολογικζσ επιπτϊςεισ. Τα μελλοντικά κζρδθ ενδζχεται να επθρεαςτοφν 

δυςμενϊσ από τθν αδυναμία πρόβλεψθσ ι ελζγχου των χρθματοδοτικϊν και 

λειτουργικϊν εξόδων, επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν που δεν ζχουν εκτελεςκεί ι 

ζχουν κακϊσ προτακεί ι από κακι διαχείριςθ ι ανεξζλεγκτθ ζκκεςθ ςε άλλουσ 

κινδφνουσ. Χωρίσ να περιορίηεται ςτα παρακάτω θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των 

κερδϊν ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ μπορεί να βαςιςτεί ςτθν αξιολόγθςθ των 

ακόλουκων παραγόντων (FDIC, 2018): 
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 Το επίπεδο των κερδϊν ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ τάςθσ και τθσ 

ςτακερότθτάσ τουσ. 

 Τθν ικανότθτα των κερδϊν να παρζχει επαρκι κεφάλαια μζςω των 

παρακρατθμζνων κερδϊν. 

 Τθν ποιότθτα και τισ πθγζσ τθσ κερδοφορίασ. 

 Το επίπεδο των εξόδων ςε ςχζςθ με τισ λειτουργίεσ. 

 Τθν επάρκεια των προχπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, των διαδικαςιϊν πρόβλεψθσ 

και τθσ διοίκθςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων γενικότερα. 

 Τθν επάρκεια των προβλζψεων για τθν κάλυψθ των απομειϊςεων από ηθμιϊν 

δανείων και μιςκϊςεων αλλά και άλλων απομειϊςεων ςτοιχείων. 

 Τθν ζκκεςθ των κερδϊν ςτουσ κινδφνουσ τθσ αγοράσ, όπωσ των επιτοκίων, των 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και των κινδφνων των τιμϊν. 

Οι αρικμοδείκτεσ είναι ςθμαντικοί ςε κάκε ςτάδιο τθσ εξζταςθσ τθσ ποιότθτασ 

των κερδϊν, ζχοντασ πάντοτε κατά νου ότι θ ςταδιακι αφξθςθ των κερδϊν είναι 

πολφ πιο ςθμαντικι από τθν απότομθ επζκταςθ που ςυχνά επιτυγχάνεται εισ βάροσ 

των κερδϊν (Grier, 2007).  

Ρερικϊριο κακαροφ ειςοδιματοσ από τόκουσ = 
Κακαρό ειςόδθμα από τόκουσ 

Μ.Ο Ενεργθτικοφ 

Το κακαρό ειςόδθμα από τόκουσ υπολογίηεται από τθν διαφορά του 

ειςοδιματοσ από τόκουσ και τα ζξοδα για τόκουσ και το ποςοςτό του κα πρζπει να 

ξεπερνά το 3%. 

Ρερικϊριο λοιπϊν ειςοδθμάτων = 
Άλλα ζςοδα 

Σφνολο λειτουργικοφ ειςοδιματοσ 

Τα άλλα ζςοδα περιλαμβάνουν άλλα λειτουργικά ζςοδα όπωσ αμοιβζσ και 

προμικειεσ, ςυνάλλαγμα και ςυναλλαγζσ ςε επενδυτικά χρεόγραφα. Για τθν 

αξιολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου αρικμοδείκτθ δεν υπάρχει κάποιο προκακοριςμζνο 

επίπεδο αλλά εξετάηεται με βάςθ τα ιςτορικά δεδομζνα. Ραρόλα αυτά 
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ςυγκρινόμενα με το ςυνολικό ενεργθτικό ζνα ςτακερό ποςοςτό ςτο 1% ι 

υψθλότερο μπορεί να κεωρθκεί ζνα καλό επίπεδο για τισ τράπεηεσ.  

Αρικμοδείκτθσ κόςτουσ/ειςοδιματοσ = 
Γενικά ζξοδα 

Σφνολο λειτουργικοφ ειςοδιματοσ 

Τα γενικά ζξοδα αναφζρονται ςτα ζξοδα που δεν ςχετίηονται με τουσ 

πλθρωτζουσ τόκουσ και ςυνικωσ περιλαμβάνουν τα ζξοδα και τισ αμοιβζσ του 

προςωπικοφ, τισ αποςβζςεισ, τα ενοίκια, τα διοικθτικά και λοιπά ζξοδα. Ζνα 

ικανοποιθτικό επίπεδο για τθν κερδοφορία ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ είναι γφρω 

ςτο 50% με 60%. 

Αρικμοδείκτθσ Απόδοςθσ Ενεργθτικοφ = 
Λειτουργικά κζρδθ 

Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 

Με τθν χριςθ των λειτουργικϊν κερδϊν θ αξιολόγθςθ εςτιάηει ςτθν 

ποιότθτα των κερδϊν κακϊσ ςτα λειτουργικά κζρδθ χωρίσ να περιλαμβάνονται 

ζκτακτα ςτοιχεία και φόροι που μπορεί να διαφζρουν από τράπεηα ςε τράπεηα και 

να παρουςιάηουν μεγαλφτερθ μεταβλθτότθτα διαχρονικά. Για τθν αξιολόγθςθ του 

αρικμοδείκτθ δεν υπάρχει κάποιο προκακοριςμζνο επίπεδο και κα πρζπει να 

εξετάηεται διαχρονικά και κυρίωσ ςε ςφγκριςθ με τον ανταγωνιςμό. 

Αρικμοδείκτθσ Απόδοςθσ Ιδίων Κεφαλαίων = 
Κακαρά κζρδθ 

Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 

Τα κακαρά κζρδθ είναι το τελικό αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ μιασ τράπεηασ 

για μια περίοδο και ο αρικμοδείκτθσ απόδοςθσ ιδίων κεφαλαίων δείχνει τθν 

απόδοςθ που πραγματοποιικθκε για μια περίοδο προσ τουσ μετόχουσ. Ζνα 

ικανοποιθτικό ποςοςτό απόδοςθσ ιδίων κεφαλαίων κυμαίνεται μεταξφ του 15% και 

20%. 
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5.3.3 Κεφαλαιακι επάρκεια 

Τα ίδια κεφάλαια ςε ζνα πιςτωτικό ίδρυμα εκτελοφν πολλζσ πολφ 

ςθμαντικζσ λειτουργίεσ. Αρχικά χρθςιμοποιοφνται για τθν απορρόφθςθ ηθμιϊν, 

επίςθσ προάγουν τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ, ςυμβάλλουν ςτον περιοριςμό τθσ 

υπερβολικισ αφξθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και παρζχουν προςταςία ςτουσ 

κατακζτεσ και τα ταμεία αςφάλιςθσ κατακζςεων. Οι τράπεηεσ αναμζνεται να 

πλθροφν τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ που ζχουν κεςπιςτεί από το κράτοσ ι άλλο 

εξουςιοδοτθμζνο ρυκμιςτικό φορζα. Μόλισ ικανοποιθκοφν αυτζσ οι ελάχιςτεσ 

κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ, θ αξιολόγθςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ επεκτείνεται ςε 

παράγοντεσ που απαιτοφν ςυνδυαςμό ανάλυςθσ και κρίςθσ. Οι τράπεηεσ είναι πολφ 

ανόμοιεσ ϊςτε να επιτρζπουν τθ χριςθ προτφπων που βαςίηονται ςε ζνα ι μόνο 

λίγα κριτιρια. Γενικά, ζνα χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα αναμζνεται να διατθριςει 

κεφάλαιο ανάλογο με τθ φφςθ και τθν ζκταςθ των κινδφνων που είναι εκτεκειμζνο 

και βαςίηεται ςτθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ να εντοπίηει, να μετρά, να 

παρακολουκεί και να ελζγχει αυτοφσ τουσ κινδφνουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ 

κεφαλαιακι επάρκεια μιασ τράπεηασ κατά κφριο λόγο ςτθρίηεται ςτθν αξιολόγθςθ 

των ακόλουκων παραγόντων (FDIC, 2015): 

 Το επίπεδο και τθν ποςότθτα των ιδίων κεφαλαίων και τισ γενικότερεσ 

χρθματοπιςτωτικζσ ςυνκικεσ τθσ τράπεηασ. 

 Τθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ να αναγνωρίηει πρόςκετεσ ανάγκεσ ςε ίδια 

κεφάλαια. 

 Τθν φφςθ, τθν τάςθ και τθν ζνταςθ των προβλθματικϊν ςτοιχείων του 

Ενεργθτικοφ και τθν επάρκεια για απομειϊςεισ λόγω ηθμιϊν από δάνεια και 

μιςκϊςεισ. 

 Τθν ςφνκεςθ των ςτοιχείων του Ιςολογιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ φφςθσ 

και τθσ ποςότθτασ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, του κινδφνου τθσ 

αγοράσ, τθν ςυγκζντρωςθ του κινδφνου και των κινδφνων που ςχετίηονται με μθ 

παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Τθν ζκκεςθ ςτον κίνδυνο από δραςτθριότθτεσ ςτοιχείων εκτόσ του Ιςολογιςμοφ. 
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 Τθν ποιότθτα και τθν δφναμθ των κερδϊν και τθν λογικι κατά τθν εφαρμογι τθσ 

μεριςματικισ πολιτικισ. 

 Τισ προοπτικζσ και τα ςχζδια ανάπτυξθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρελκοφςα 

εμπειρία ςτθν διαχείριςθ τθσ ανάπτυξθσ. 

 Τθν αξιολόγθςθ των κεφαλαιακϊν αγορϊν και των άλλων πθγϊν άντλθςθσ 

κεφαλαίων. 

Για τθν μζτρθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ οι 

κεφαλαιακοί αρικμοδείκτεσ αποτελοφν βαςικι τεχνικι και ςε εκνικό επίπεδο 

αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεμονωμζνων τραπεηϊν από τον εκνικό μζςο όρο μποροφν  

να λθφκοφν ωσ προειδοποιθτικά ςθμάδια. Η αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ ενόσ 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ μπορεί να γίνει υπό δφο προςεγγίςεισ, τθσ αγοράσ και των 

ρυκμιςτικϊν αρχϊν (Grier, 2007). 

 Βαςικόσ αρικμοδείκτθσ κεφαλαίων = 
Κδια Κεφάλαια 

Ενεργθτικό 

Υπό τθν προςζγγιςθ τθσ αγοράσ ο βαςικόσ αρικμοδείκτθσ κεφαλαίων, μετρά 

τθν αναλογία του ςυνόλου των ιδίων κεφαλαίων (μετοχικοφ κεφαλαίου, 

αποκεματικϊν, παρακρατοφμενων κερδϊν, κλπ) προσ το ςφνολο των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. Η επάρκειά των κεφαλαίων χαρακτθρίηεται ωσ ικανοποιθτικι όταν το 

ποςοςτό του αρικμοδείκτθ υπερβαίνει το 5% ενϊ αν ξεπερνά το 8% θ τράπεηα 

κεωρείται ότι ζχει πολφ καλι κεφαλαιακι επάρκεια.  

Αρικμοδείκτθσ διανομισ μερίςματοσ = 
Μερίςματα 

Κακαρά κζρδθ 

Το ποςοςτό διανομισ μερίςματοσ των τραπεηϊν δεν κα πρζπει να ξεπερνά 

το 50% των κακαρϊν κερδϊν, κακϊσ θ υπζρβαςθ αυτοφ του ποςοςτοφ μπορεί να 

είναι ζνδειξθ ζλλειψθσ ανάλθψθσ επενδφςεων ι απλά πρόςκαιρθσ ικανοποίθςθσ 

των μετόχων. Μια τράπεηα χρειάηεται κεφάλαια για αναπτυχκεί και από τισ 

καλφτερεσ πθγζσ άντλθςισ τουσ είναι τα ίδια κζρδθ (Grier, 2007). 
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  Αρικμοδείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ = 
Ρρωτεφοντα κεφάλαια 

Σφνολο Ενεργθτικοφ 

Επίςθσ με τθν ρυκμιςτικι προςζγγιςθ θ κεφαλαιακι επάρκεια αξιολογείται 

από το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων προσ το Ενεργθτικό μόνο που ςτα ίδια 

κεφάλαια προςτίκενται και τα αποκεματικά για τισ ηθμιζσ από τα δάνεια. Η 

κεφαλαιακι επάρκεια με αυτόν τον αρικμοδείκτθ κρίνεται καλι όταν υπερβαίνει το 

8% (Grier, 2007). 

 

5.3.4 Ρευςτότθτα 

Η ρευςτότθτα αντανακλά τθν ικανότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ 

να χρθματοδοτεί περιουςιακά ςτοιχεία και να ανταποκρίνεται ςτισ οικονομικζσ του 

υποχρεϊςεισ. Η ρευςτότθτα είναι απαραίτθτθ ςε όλεσ τισ τράπεηεσ για να 

ανταποκρίνεται ςτισ αναλιψεισ πελατϊν, να αντιςτακμίηει τισ διακυμάνςεισ του 

ιςολογιςμοφ και να παρζχει κεφάλαια για ανάπτυξθ. Η διαχείριςθ των κεφαλαίων 

προχποκζτει τθν εκτίμθςθ των απαιτιςεων ρευςτότθτασ και τθν ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν αυτϊν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι τράπεηεσ πρζπει να διατθροφν 

επαρκι επίπεδα ρευςτϊν διακεςίμων, ρευςτϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

μελλοντικϊν πολιτικϊν δανειοδοτιςεων για τθν κάλυψθ των αναμενόμενων και 

ενδεχόμενων απαιτιςεων ρευςτότθτασ (FDIC, 2019). 

Στο πλαίςιο του ενιαίου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ των χρθματοπιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, θ κατάςταςθ τθσ ρευςτότθτασ ενόσ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ 

πρζπει να αξιολογείται με βάςθ το ςθμερινό επίπεδο και τισ μελλοντικζσ πθγζσ 

ρευςτότθτασ ςε ςφγκριςθ με τισ ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και τθν επάρκεια 

των πρακτικϊν διαχείριςθσ κεφαλαίων ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ, τθν πολυπλοκότθτα 

και το προφίλ κινδφνου του ιδρφματοσ. Η ρευςτότθτα αξιολογείται με βάςθ, αλλά 

όχι μόνο από τθν αξιολόγθςθ των ακόλουκων παραγόντων (FDIC, 2019): 

 Τθν επάρκεια των πθγϊν ρευςτότθτασ ςε ςφγκριςθ με τισ ςθμερινζσ και τισ 

μελλοντικζσ ανάγκεσ και τθν ικανότθτα του ιδρφματοσ να ανταποκρίνεται ςτισ 
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ανάγκεσ ρευςτότθτασ χωρίσ να επθρεάηει αρνθτικά τισ λειτουργίεσ ι τισ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ του. 

 Τθν διακεςιμότθτα περιουςιακϊν ςτοιχείων εφκολα μετατρζψιμων ςε μετρθτά 

χωρίσ τθν δθμιουργία αδικαιολόγθτων ηθμιϊν. 

 Τθν πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ χριματοσ και ςε άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. 

 Το επίπεδο διαφοροποίθςθσ των πθγϊν χρθματοδότθςθσ, τόςο εντόσ όςο και 

εκτόσ ιςολογιςμοφ. 

 Τον βακμό εξάρτθςθσ από τισ βραχυπρόκεςμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των δανείων και των κατακζςεων μζςω μεςιτείασ), για 

τθ χρθματοδότθςθ μακροπρόκεςμων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 Τθν τάςθ και τθν ςτακερότθτα των κατακζςεων. 

 Τθν ικανότθτα τιτλοποίθςθσ και πϊλθςθσ οριςμζνων ομάδων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. 

 Τθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ να εντοπίηει, να μετρά, να παρακολουκεί και να 

ελζγχει τθ κζςθ ρευςτότθτασ του ιδρφματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κεφαλαίων, των πολιτικϊν 

ρευςτότθτασ, των ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν διαχείριςθσ και των ςχεδίων 

χρθματοδότθςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Η ανάλυςθ τθσ ρευςτότθτασ ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ποικίλει από τράπεηα 

ςε τράπεηα και εξαρτάται από το μζγεκοσ τθν φφςθ και τον ςκοπό τθσ λειτουργίασ 

τθσ. Επειδι θ ρευςτότθτα ενόσ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ είναι πολυδιάςτατθ θ 

αξιολόγθςθ μζςω αρικμοδεικτϊν κα πρζπει να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με τισ 

κανονιςτικζσ απαιτιςεισ ρευςτότθτασ αλλά των ακόλουκων παραγόντων (Grier, 

2007): 

 Τθν μεταβλθτότθτα των κατακζςεων 

 Τον βακμό εξάρτθςθσ ςε κεφάλαια ευαίςκθτα ςτισ διακυμάνςεισ των 

επιτοκίων 

 Τθν διακεςιμότθτα περιουςιακϊν ςτοιχείων που μποροφν να μετατραποφν 

εφκολα ςε μετρθτά. 

 Τθν πρόςβαςθ ςε αγορζσ χριματοσ. 
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 Τθν ςυνολικι αποτελεςματικότθτα των ςτρατθγικϊν και των πολιτικϊν 

διαχείριςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. 

 Τθν ςυμμόρφωςθ με τισ εςωτερικζσ πολιτικζσ ρευςτότθτασ. 

 Τθν φφςθ, τθν ζνταςθ και τθν αναμενόμενθ χριςθ των πιςτωτικϊν 

δεςμεφςεων. 

  Αρικμοδείκτθσ ρευςτότθτασ = 
ευςτά περιουςιακά ςτοιχεία 

Σφνολο Ενεργθτικοφ 

Ο παραπάνω αρικμοδείκτθσ είναι το πρϊτο μζτρο ζνδειξθσ τθσ ρευςτότθτασ 

ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ από τθν άμεςθ παρατιρθςθ του Ιςολογιςμοφ. Τα 

ρευςτά και άμεςα ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνονται τα 

μετρθτά, τα αποκεματικά ςτθν κεντρικι τράπεηα, οι βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ 

ςε άλλεσ τράπεηεσ, διαπραγματεφςιμα πιςτοποιθτικά κατακζςεων, εμπορικά 

χρεόγραφα υψθλισ ποιότθτασ (λόγω τθσ λιξθσ τουσ ςε λιγότερο από ζνα ζτοσ ι τθσ 

ευκολίασ πϊλθςισ τουσ ςτθν αγορά) και τα κρατικά χρεόγραφα τα οποία μποροφν 

άμεςα να πωλθκοφν μζςω πρακτόρων ι επίςθμα ανταλλακτιρια. Το ποιοτικό 

επίπεδο αυτοφ του αρικμοδείκτθ κυμαίνεται μεταξφ 20% και 30%. Εναλλακτικά 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο λόγοσ των ρευςτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων προσ το 

ςφνολο των κατακζςεων (διατραπεηικζσ και μθ) και τα ποςοςτά κα πρζπει να 

βρίςκονται μεταξφ 30% και 45%. 

  Αρικμοδείκτθσ κακαρϊν δανείων / Ενεργθτικό = 
Κακαρά δάνεια 

Σφνολο Ενεργθτικοφ 

Οι τράπεηεσ με υψθλι ρευςτότθτα ζχουν μικρότερθ αναλογία των 

ςυνολικϊν περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων ςε δάνεια από τράπεηεσ με χαμθλι 

ρευςτότθτα και περιςςότερθ ςε βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ ςτθν αγορά χριματοσ 

και ςε επενδυτικά χρεόγραφα, που επίςθσ μποροφν πολφ εφκολα να μετατραποφν 

ςε μετρθτά. Βζβαια θ διατιρθςθ υπζρμετρθσ ρευςτότθτασ μπορεί να ςυνεπάγεται 

ζλλειψθ καλϊν επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν και κατά ςυνζπεια μείωςθ τθσ 

κερδοφορίασ. Το ποςοςτό του ςυγκεκριμζνου αρικμοδείκτθ κεωρείται καλό όταν 

δεν υπερβαίνει το 65%.  
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  Αρικμοδείκτθσ κακαρϊν δανείων / Κατακζςεισ = 
Κακαρά δάνεια 

Κατακζςεισ 

Ο παραπάνω αρικμοδείκτθσ αντανακλά τθν ικανότθτα μιασ τράπεηασ να 

χρθματοδοτεί τθν αφξθςθ των δανείων που χορθγεί με κατακζςεισ αντί για 

δανειακά κεφάλαια. Τα δανειακά κεφάλαια μποροφν εφκολα να αποςυρκοφν από 

μια τράπεηα αν γίνει αντιλθπτό ότι μπορεί να αντιμετωπίηει προβλιματα. Πμοια και 

οι διατραπεηικζσ κατακζςεισ που κατά τον υπολογιςμό του αρικμοδείκτθ κα πρζπει 

να αποκλείονται από τισ κατακζςεισ. Πςο πιο υψθλι είναι θ τιμι του αρικμοδείκτθ 

τόςο χαμθλότερθ θ ρευςτότθτα τθσ τράπεηασ και κα πρζπει να αξιολογείται με 

βάςθ άλλεσ τράπεηεσ. Συνικωσ για τισ μικρότερεσ τράπεηεσ το ποςοςτό κυμαίνεται 

μεταξφ 80% και 90%, ενϊ για τισ μεγαλφτερεσ ι τισ διεκνείσ τράπεηεσ μπορεί να 

ξεπερνά και το 100%, λόγω τθσ τάςθσ τουσ να χρθςιμοποιοφν ςθμαντικά υψθλότερθ 

αναλογία δανειακϊν κεφαλαίων για τισ ςτρατθγικζσ χρθματοδότθςισ τουσ (Grier, 

2007). 

 

5.3.5 Ευαιςκθςία ςτον κίνδυνο αγοράσ 

Η ευαιςκθςία ςτον κίνδυνο αγοράσ αντικατοπτρίηει το βακμό ςτον οποίο οι 

μεταβολζσ των επιτοκίων, των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, των τιμϊν των 

εμπορευμάτων ι των τιμϊν των μετοχϊν μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τα 

κζρδθ ι τα κεφάλαια ενόσ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Για πολλά πιςτωτικά 

ιδρφματα θ πρωταρχικι πθγι του κινδφνου τθσ αγοράσ προζρχεται από τθν 

ευαιςκθςία τουσ ςτισ μεταβολζσ των επιτοκίων, ενϊ ςε μεγαλφτερεσ τράπεηεσ, με 

ςθμαντικι λειτουργία ςτο εξωτερικό μπορεί να πθγάηει από τισ ςυναλλαγματικζσ 

ιςοτιμίεσ. Ο κίνδυνοσ τθσ αγοράσ μπορεί να αξιολογείται με βάςθ τουσ ακόλουκουσ 

παράγοντεσ (FDIC, 2018): 

 Τθν ευαιςκθςία των κερδϊν του χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι τθν 

οικονομικι αξία του κεφαλαίου του ςτισ δυςμενείσ μεταβολζσ των επιτοκίων, 

των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, των τιμϊν των εμπορευμάτων ι των τιμϊν των 

μετοχϊν. 
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 Τθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ να εντοπίηει, να μετρά, να παρακολουκεί και να 

ελζγχει τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο αγοράσ λαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ, τθν 

πολυπλοκότθτα και το προφίλ κινδφνου του ιδρφματοσ. 

 Τθν φφςθ και τθν πολυπλοκότθτα τθσ ζκκεςθσ ςε κίνδυνο επιτοκίου που 

προκφπτει από τισ μθ διαπραγματεφςιμεσ κζςεισ. 

 Τθ φφςθ και τθν πολυπλοκότθτα τθσ ζκκεςθσ ςε κινδφνουσ αγοράσ που 

προκφπτουν από ςυναλλαγζσ και πράξεισ ςτο εξωτερικό. 

Μια ιδιαίτερα ςθμαντικι προςζγγιςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ευαιςκθςίασ 

ςτον κίνδυνο τθσ αγοράσ και ςυγκεκριμζνα ςτον κίνδυνο των επιτοκίων είναι θ 

ανάλυςθ του ανοίγματοσ (gap analysis). Ραρόλα αυτά θ ςυγκεκριμζνθ αξιολόγθςθ 

περιλαμβάνει εςωτερικζσ πλθροφορίεσ για μια τράπεηα που ο εξωτερικόσ αναλυτισ 

είναι δφςκολο να αποκτιςει (Grier, 2007).  

Για τθν μζτρθςθ τθσ ευαιςκθςίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω 

αρικμοδείκτθσ (Diakomihalis et al., 2016): 

  Αρικμοδείκτθσ ευαιςκθςίασ = 
Σφνολο χρεογράφων  

Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 

Ο αρικμοδείκτθσ αναφζρεται ςε όλα τα ςτοιχεία που είναι ευαίςκθτα ςτθν 

αφξθςθ του κινδφνου τθσ αγοράσ, όπωσ τα χρεόγραφα (μετοχζσ, ομόλογα, 

παράγωγα και αμοιβαία κεφάλαια. Ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ κα πρζπει να 

διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα κακϊσ θ τράπεηα με αυτό τον τρόπο κα είναι ςε 

κζςθ να διαχειριςτεί καλφτερα τον κίνδυνο τθσ αγοράσ.  

 

5.3.6 Διοίκθςθ 

Η ποιότθτα τθσ διοίκθςθσ από κάποιουσ αναλυτζσ κεωρείται ίςωσ το πιο 

ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθν επιτυχι λειτουργία μιασ τράπεηασ, αλλά μαηί με τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι τα πιο δφςκολα 

ςτοιχεία να αξιολογθκοφν (Grier, 2007). Πταν υπάρχουν ςθμαντικά προβλιματα ςτθ 
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γενικι κατάςταςθ μιασ τράπεηασ, πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ ευκφνθσ τθσ 

διοίκθςθσ. Πμωσ κα πρζπει επίςθσ να αναγνωρίηεται κατάλλθλα ο βακμόσ ςτον 

οποίο οι αδυναμίεσ προκαλοφνται από εξωτερικά προβλιματα (όπωσ μια ςοβαρά 

μειωμζνθ τοπικι οικονομία). Θα πρζπει να γίνεται διάκριςθ μεταξφ των 

προβλθμάτων που προκαλοφνται από τθ διοίκθςθ των τραπεηϊν και εκείνων που 

οφείλονται ςε μεγάλο βακμό ςε εξωτερικζσ επιρροζσ (FDIC, 2018). 

Η αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ και απόδοςθσ τθσ διοίκθςθσ μιασ τράπεηασ 

μπορεί να βαςιςτεί ςτθν εξζταςθ των ακόλουκων παραγόντων (FDIC, 2018): 

 Το επίπεδο και τθν ποιότθτα τθσ εποπτείασ και τθσ υποςτιριξθσ όλων των 

δραςτθριοτιτων από το διοικθτικό ςυμβοφλιο και τθ διοίκθςθ. 

 Τθν ικανότθτα του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τθσ διοίκθςθσ, ςτουσ 

αντίςτοιχουσ ρόλουσ τουσ, να ςχεδιάηουν και να ανταποκρίνονται ςε κινδφνουσ 

που ενδζχεται να προκφψουν από τθν αλλαγι των επιχειρθματικϊν ςυνκθκϊν ι 

τθν ζναρξθ νζων δραςτθριοτιτων ι προϊόντων. 

 Τθν επάρκεια και τθν ςυμμόρφωςθ με κατάλλθλεσ εςωτερικζσ πολιτικζσ και 

ελζγχουσ που αφοροφν τισ λειτουργίεσ και τουσ κινδφνουσ ςθμαντικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

 Τθν ακρίβεια, τθν επικαιρότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και παρακολοφκθςθσ κινδφνου, κατάλλθλα για το 

μζγεκοσ, τθν πολυπλοκότθτα και το προφίλ κινδφνου του ιδρφματοσ. 

 Τθν καταλλθλότθτα των ελζγχων και των εςωτερικϊν ελζγχων για τθν 

προϊκθςθ αποτελεςματικϊν διαδικαςιϊν και αξιόπιςτων χρθματοοικονομικϊν 

και κανονιςτικϊν εκκζςεων, τθν προςταςία των περιουςιακϊν ςτοιχείων και τθν 

διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ νόμουσ, τουσ κανονιςμοφσ και τισ 

εςωτερικζσ πολιτικζσ. 

 Τθν ςυμμόρφωςθ με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. 

 Τθν ανταπόκριςθ ςτισ ςυςτάςεισ των ελεγκτϊν και των εποπτικϊν αρχϊν. 

 Τον βακμό ςτον οποίο θ διοίκθςθ ι διοικθτικό ςυμβοφλιο επθρεάηεται ι είναι 

ευάλωτο ςε κυρίαρχθ επιρροι ι ςυγκζντρωςθ εξουςίασ. 
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 Τθν λογικι των πολιτικϊν αμοιβϊν και τθν αποφυγι πράξεων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ. 

 Τθν ςυνολικι απόδοςθ και το προφίλ του κινδφνου τθσ τράπεηασ. 

Ο αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ αποτελεί ςθμαντικι ζνδειξθ για τθν 

αποτυχία μιασ τράπεηασ ι τθν βελτίωςθ τθσ κατάςταςισ τθσ. Ο αρικμοδείκτθσ 

αποδοτικότθτασ αντιπροςωπεφει τα ποςά που μια τράπεηα δαπανά για τθν 

απόκτθςθ των εςόδων τθσ.  

  Αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ  = 
Λειτουργικά Ζξοδα (εκτόσ ζξοδα τόκων) 

Συνολικό ειςόδθμα 

Η διοίκθςθ μιασ τράπεηασ μπορεί να ελζγξει το επίπεδο των λειτουργικϊν 

εξόδων, μζςω τθσ μείωςθσ δαπανϊν, αναδιάρκρωςθσ των διαδικαςιϊν και 

ορκολογιςμοφ των δραςτθριοτιτων. Επίςθσ είναι υπεφκυνθ για τθν βελτίωςθ τθσ 

λειτουργικισ αποδοτικότθτασ και παραγωγικότθτασ. Ζνασ γενικόσ κανόνασ του 

αποτελεςματικοφ ελζγχου των εξόδων είναι ο αρικμοδείκτθσ να κυμαίνεται ςε 

ποςοςτά μεταξφ 50% και 60% (Grier, 2007).  

Επίςθσ θ μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διοίκθςθσ μπορεί να γίνει και από δφο 

προαναφερκζντεσ αρικμοδείκτεσ, τθσ απόδοςθσ του Ενεργθτικοφ και τθσ απόδοςθσ 

των ιδίων κεφαλαίων, με ικανοποιθτικά ποςοςτά υψθλότερα του 1% για τον πρϊτο 

και 15% με 30% για τον δεφτερο. Τζλοσ ςυμπλθρωματικά θ αξιολόγθςθ τθσ 

διοίκθςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί και με τα ακόλουκα (Grier, 2007): 

 Απευκείασ ςυνεντεφξεισ 

 Στοιχεία τθσ αγοράσ 

 Γνϊμεσ των ανταγωνιςτϊν 

 Μζςω των κανονιςτικϊν αρχϊν 

 Ρελάτεσ 

 Λογιςτικζσ εταιρείεσ 

 Οίκουσ αξιολόγθςθσ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΜΕΣΡΗΗ ΑΠΟΔΟΗ 2010-

2013 

 

6.1 Αρικμοδείκτεσ και βακμολόγθςθ ανά κατθγορία 

6.1.1 Κεφαλαιακι επάρκεια 

Η κεφαλαιακι επάρκεια των πζντε ελλθνικϊν χρθματοπιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων τθν περίοδο 2010-2013 μετράται με τθν χριςθ δφο αρικμοδεικτϊν, του 

δείκτθ ιδίων κεφαλαίων προσ τον μζςο όρο του ενεργθτικοφ και με τον δείκτθ των 

ςυνολικϊν βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν ιδίων κεφαλαίων προσ το ςτακμιςμζνο 

προσ τον κίνδυνο ενεργθτικό. Αρχικά εξετάηεται θ διαχρονικι πορεία για τα 

παραπάνω μεγζκθ και ςτθν ςυνζχεια θ βακμολόγθςι τουσ με βάςθ τθν 

μεκοδολογία CAMELS.  

Ρίνακασ 1: Αρικμοδείκτθσ Ιδίων Κεφαλαίων προσ Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 

 ςε χιλ. € 2009 2010 2011 2012 2013 

Εκνικι 

Κδια Κεφάλαια  8.780.120   -1.065.516   -3.794.594   6.383.000   

Ενεργθτικό 91.220.464   96.304.857   87.307.550   77.939.482   84.197.000   

Μ.Ο. Ενεργθτικοφ  93.762.661   91.806.204   82.623.516   81.068.241   

    9,36% -1,16% -4,59% 7,87% 

Ρειραιϊσ 

Κδια Κεφάλαια  2.956.979   -2.058.682   -2.734.123   8.269.089   

Ενεργθτικό 48.922.004   51.786.358   43.840.306   63.019.820   85.777.870   

Μ.Ο. Ενεργθτικοφ  50.354.181   47.813.332   53.430.063   74.398.845   

    5,87% -4,31% -5,12% 11,11% 

Alpha 

Κδια Κεφάλαια  4.430.498   592.944   -405.019   7.147.306   

Ενεργθτικό 67.848.576   63.770.895   55.196.949   53.798.659   68.103.047   

Μ.Ο. Ενεργθτικοφ  65.809.736   59.483.922   54.497.804   60.950.853   

    6,73% 1,00% -0,74% 11,73% 

Eurobank 

Κδια Κεφάλαια  5.115.000   -10.000   -1.297.000   4.002.000   

Ενεργθτικό 99.856.000   90.372.000   75.782.000   60.808.000   70.669.000   

Μ.Ο. Ενεργθτικοφ  95.114.000   83.077.000   68.295.000   65.738.500   
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    5,38% -0,01% -1,90% 6,09% 

Attica 

Κδια Κεφάλαια  520.797   253.898   91.827   404.283   

Ενεργθτικό 5.259.340   4.780.734   4.181.960   3.906.305   4.060.314   

Μ.Ο. Ενεργθτικοφ  5.020.037   4.481.347   4.044.132   3.983.310   

    10,37% 5,67% 2,27% 10,15% 

Ππωσ φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα ίδια κεφάλαια και των πζντε 

τραπεηϊν, ζτςι όπωσ παρουςιάηονται ςτθν Κατάςταςθ Ιςολογιςμοφ,  τθν διετία 

2011-2012 παρουςιάηουν ραγδαία επιδείνωςθ και ειδικά για τισ τζςςερισ (πλθν τθσ 

Attica) κακίςτανται αρνθτικά. Οι ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ ξεπερνοφν το μετοχικό 

κεφάλαιο και τισ λοιπζσ κατθγορίεσ και θ κακαρι κζςθ των τεςςάρων ςυςτθμικϊν 

τραπεηϊν είναι αρνθτικι και ειδικά για τθν Εκνικι φκάνει τα -3,8 δισ το 2012. Πμοια 

μειϊνεται και το ενεργθτικό των τραπεηϊν, χωρίσ όμωσ τόςο μεγάλεσ μειϊςεισ.  

Γράφθμα 1: Αρικμοδείκτθσ Ιδίων Κεφαλαίων προσ Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 

 

Ωσ ςυνζπεια ο αρικμοδείκτθσ ιδίων κεφαλαίων προσ τον μζςο όρο του 

ενεργθτικοφ ζωσ το 2012 ζχει ςτακερι πτϊςθ και ενϊ το 2010 κυμαινόταν μεταξφ 

5,38% (Eurobank) και 10,37% (Attica) το 2012 παρουςιάηει αρνθτικά ποςοςτά (εκτόσ 

τθσ Attica που μειϊνεται ςτο 2,27%).  Το 2013 θ ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν 

βελτιϊνει ςθμαντικά ςτθν κακαρι τουσ κζςθ και τα ίδια κεφάλαια παρουςιάηουν 
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μεγάλθ βελτίωςθ. Ζτςι οι τιμζσ του αρικμοδείκτθ κυμαίνονται από 6,09% 

(Eurobank) ζωσ 11,73% (Alpha Bank).  

Η παραπάνω κατάςταςθ αντανακλάται και ςτθν βακμολόγθςθ CAMELS. 

Συγκεκριμζνα το 2010 θ Εκνικι και θ Attica (με βακμολόγθςθ 2) ζχουν 

ικανοποιθτικι κεφαλαιακι επάρκεια και δείχνουν να ζχουν κεφάλαια 

προςαρμοςμζνα ςτο προφίλ του κινδφνου τουσ. Οι άλλεσ τρεισ τράπεηεσ (με 

βακμολόγθςθ 3) ζχουν χαμθλότερθ κεφαλαιακι επάρκεια και κατατάςςονται ςτθν 

κατθγορία χαμθλισ κεφαλαιοποίθςθσ, με επίπεδο κινδφνου υψθλότερο από το 

ςυνθκιςμζνο, ςε οριςμζνα τμιματα τθσ λειτουργίασ τουσ. Το γεγονόσ αυτό κα 

μποροφςε να επθρεάςει τθν ικανότθτά τουσ να διατθριςουν τα ελάχιςτα 

απαιτοφμενα κεφάλαια. 

Ρίνακασ 2: Βακμολόγθςθ αρικμοδείκτθ C1 (ίδια κεφάλαια / Μ.Ο. Ενεργθτικοφ) 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  9,36% 2 -1,16% 5 -4,59% 5 7,87% 3 

Ρειραιϊσ 5,87% 3 -4,31% 5 -5,12% 5 11,11% 1 

Alpha 6,73% 3 1,00% 5 -0,74% 5 11,73% 1 

Eurobank 5,38% 3 -0,01% 5 -1,90% 5 6,09% 3 

Attica 10,37% 2 5,67% 3 2,27% 4 10,15% 2 

 

Στο επίπεδο 3 μειϊνεται θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Attica το 2011, ενϊ οι 

υπόλοιπεσ τράπεηεσ τόςο το 2011 όςο και το 2012 ζχουν κεφαλαιακι επάρκεια 5. 

Το επίπεδο αυτό τθσ κλίμακασ δείχνει πιςτωτικά ιδρφματα με ςοβαρά προβλιματα 

κεφαλαιακισ επάρκειασ και ςθμαντικι ζκκεςθ ςε κινδφνουσ που μποροφν να 

κζςουν ςε κίνδυνο τθν φερεγγυότθτά τουσ. Ππωσ είναι αναμενόμενο θ 

ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν το 2013 μεταβάλλει τθν αξιολόγθςθ τθσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ των τραπεηϊν. Σε ςχζςθ με τον μζςο όρο του ενεργθτικοφ 

υψθλότερα ίδια κεφάλαια υπάρχουν ςτθν Ρειραιϊσ και τθν Alpha, οι οποίεσ το 

2013 ζχουν βακμολόγθςθ 1, καταδεικνφοντασ ότι πλζον είναι ςε κζςθ να 
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ανταποκρικοφν ςε ενδεχόμενεσ απϊλειεσ και κινδφνουσ. Η Attica αξιολογείται με 2 

δείχνοντασ ότι ζχει ικανοποιθτικά επίπεδα κεφαλαίων για να καλφψει μελλοντικζσ 

ηθμιζσ. Τζλοσ θ Εκνικι και θ Eurobank αξιολογοφνται με 3, δείχνοντασ ότι 

εξακολουκοφςαν να ζχουν χαμθλά επίπεδα κεφαλαιακισ επάρκειασ. 

Εξετάηοντασ τθν κεφαλαιακι επάρκεια των τραπεηϊν με βάςθ τα βαςικά και 

ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια και το ςτακμιςμζνο ωσ προσ τον κίνδυνο 

ενεργθτικό θ κατάςταςθ είναι διαφορετικι, ειδικά το 2012. Το 2010 ιδιαίτερα καλι 

κεφαλαιακι επάρκεια παρουςιάηει θ Εκνικι και θ Attica με ποςοςτά που ξεπερνοφν 

το 18% δείχνοντασ ότι με βάςθ τον κίνδυνο που ζχουν τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ 

τουσ θ κάλυψι τουσ από τα βαςικά και ςυμπλθρωματικά κεφάλαια είναι ςε πολφ 

καλά επίπεδα. Πμωσ καλι κεφαλαιακι επάρκεια ζχουν και τα άλλα τρία πιςτωτικά 

ιδρφματα, με τθν Ρειραιϊσ να ζχει το χαμθλότερο ποςοςτό για το ζτοσ, 11,19%.  

Εκτόσ από τθν Eurobank οι άλλεσ τζςςερισ τράπεηεσ ζχουν ςθμαντικι μείωςθ 

ςτον αρικμοδείκτθ το 20111. Τα βαςικά ίδια κεφάλαια τθσ Εκνικισ και τθσ Ρειραιϊσ 

κακίςτανται αρνθτικά, ενϊ το ςτακμιςμζνο ενεργθτικό ζχει μικρότερθ μείωςθ. Ζτςι 

και οι αρικμοδείκτεσ το 2011 είναι αρνθτικοί, -1,14% και -5,66% αντίςτοιχα. 

Σθμαντικι πτϊςθ ζχει και ο αρικμοδείκτθσ τθσ Alpha (4,6%), αλλά και τθσ Attica, 

που όμωσ εξακολουκεί να είναι ςε καλά επίπεδα (10,59%). Πμωσ για τθν Attica θ 

πτϊςθ ςυνεχίςτθκε και το 2012, φκάνοντασ να ζχει κεφαλαιακι επάρκεια 4,68%. 

Αντίκετα ςτισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ το 2012 ο αρικμοδείκτθσ βελτιϊνεται κυρίωσ 

λόγο τθσ αφξθςθσ των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων. Ρεραιτζρω βελτίωςθ υπιρξε το 

2013, τόςο για τισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ όςο και για τθν Attica. 

 

 

 

                                                 

1
 Γηα όιε ηελ ηεηξαεηία ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Alpha Bank θαη γηα ην 2013 ηεο 

Δζληθήο δελ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα βαζηθά θαη ζπκπιεξωκαηηθά θεθάιαηα νύηε ην 

ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθό, αιιά κόλν νη ζρεηηθνί αξηζκνδείθηεο. 
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Ρίνακασ 3: Αρικμοδείκτθσ Tier I & II προσ ςτακμιςμζνο ενεργθτικό 

 ςε χιλ. € 2010 2011 2012 2013 

Εκνικι 

Σφνολο βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

(tier I) 9.625.000   -1.406.000   5.584.000    

Σφνολο ςυμπλθρωματικϊν ιδίων 

κεφαλαίων 248.000   828.000   170.000    

Στακμιςμζνο Ενεργθτικό 53.347.000   50.539.000   47.543.000    

  18,51% -1,14% 12,10% 16,80% 

Ρειραιϊσ 

Σφνολο βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

(tier I) 3.013.134   -2.136.097   3.685.426   7.998.488   

Σφνολο ςυμπλθρωματικϊν ιδίων 

κεφαλαίων 497.945   486.370   248.681   100.952   

Στακμιςμζνο Ενεργθτικό 31.363.559   29.169.802   35.757.932   52.503.489   

  11,19% -5,66% 11,00% 15,43% 

Alpha 

Σφνολο βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

(tier I)     

Σφνολο ςυμπλθρωματικϊν ιδίων 

κεφαλαίων     

Στακμιςμζνο Ενεργθτικό     

  13,50% 4,60% 9,10% 16,50% 

Eurobank 

Σφνολο βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

(tier I) 4.804.000   4.655.000   4.287.000   3.933.000   

Σφνολο ςυμπλθρωματικϊν ιδίων 

κεφαλαίων 688.000   369.000   68.000   364.000   

Στακμιςμζνο Ενεργθτικό 44.667.000   37.462.000   32.194.000   31.346.000   

  12,30% 13,41% 13,53% 13,71% 

Attica 

Σφνολο βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

(tier I) 542.765   279.941   104.038   367.084   

Σφνολο ςυμπλθρωματικϊν ιδίων 

κεφαλαίων 85.713   66.205   45.744   20.997   

Στακμιςμζνο Ενεργθτικό 3.315.617   3.267.745   3.197.824   3.257.221   

  18,96% 10,59% 4,68% 11,91% 
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Γράφθμα 2: Αρικμοδείκτθσ tier I & II προσ ςτακμιςμζνο ενεργθτικό 

 

 

Ρίνακασ 4: Βακμολόγθςθ αρικμοδείκτθ C2 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  18,51% 1 -1,14% 5 12,10% 1 16,80% 1 

Πειραιώσ 11,19% 1 -5,66% 5 11,00% 1 15,43% 1 

Alpha 13,50% 1 4,60% 4 9,10% 2 16,50% 1 

Eurobank 12,30% 1 13,41% 1 13,53% 1 13,71% 1 

Attica 18,96% 1 10,59% 1 4,68% 4 11,91% 1 

 

Με βάςθ αυτό το κριτιριο εξαιρετικά καλι κρίνεται θ κεφαλαιακι επάρκεια 

και των πζντε τραπεηϊν για το 2010, αλλά και το 2013, κακϊσ δεν φαίνεται θ 

ποιότθτα του ενεργθτικοφ τουσ να δθμιουργεί προβλιματα ςτθν κεφαλαιακι 

επάρκεια. Το 2011 θ Ρειραιϊσ και θ Εκνικι με αρνθτικά βαςικά ίδια κεφάλαια 

βακμολογοφνται ωσ προσ τθν κεφαλαιακι επάρκεια με 5, ενϊ αρκετά 

υποκεφαλαιοποιθμζνθ είναι και θ Alpha με βακμολόγθςθ 4. Θετικι παραμζνει θ 

κατάςταςθ για τθν Eurobank και τθν Attica, όπου εξακολουκοφν να διατθροφν 

βακμολόγθςθ 1. Το 2012 αποκακίςταται θ καλι ςχζςθ μεταξφ βαςικϊν και 
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ςυμπλθρωματικϊν ιδίων κεφαλαίων ςε ςχζςθ με το ςτακμιςμζνο ςτον κίνδυνο 

ενεργθτικό για τθν Εκνικι και τθν Ρειραιϊσ όπου μαηί με τθν Eurobank λαμβάνουν 

βακμολόγθςθ 1. Σε ελαφρά χαμθλότερα επίπεδα είναι θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ 

Alpha, με βακμολόγθςθ 2, ενϊ δυςχερισ είναι θ κζςθ τθσ Attica που για πρϊτθ 

φορά κατθγοριοποιείται ςτο 4, δείχνοντασ ανεπαρκι κεφαλαιοποίθςθ και 

αυξθμζνουσ κινδφνουσ. Το 2013 ο αρικμοδείκτθσ αυξθμζνοσ για όλεσ τισ τράπεηεσ 

(11,91% το χαμθλότερο ποςοςτό για τθν Attica) κατθγοριοποιεί τισ τράπεηεσ ςτο 1, 

κατατάςςοντάσ αυτζσ ςτθν κατθγορία των καλά κεφαλαιοποιθμζνων. 

 

6.1.2 Ποιότθτα ενεργθτικοφ 

Η ποιότθτα του ενεργθτικοφ των τραπεηϊν εξετάηεται με επίςθσ δφο 

αρικμοδείκτεσ, τον αρικμοδείκτθ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων ωσ προσ το ςφνολο 

των δανείων2 και τον αρικμοδείκτθ προβλζψεων για πιςτωτικζσ ηθμιζσ προσ τον 

μζςο όρο των δανείων. Πςο υψθλότερεσ είναι οι τιμζσ ςτον αρικμοδείκτθ μθ 

εξυπθρετοφμενα δάνεια προσ το ςφνολο των δανείων τόςο δυςμενζςτερθ είναι θ 

ποιότθτα του ενεργθτικοφ μιασ τράπεηασ. Ππωσ φαίνεται από τον πίνακα 8 

διαχρονικά τα δάνεια των τριϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν (Ρειραιϊσ, Alpha και 

Eurobank) βρίςκονται όλο και περιςςότερο ςε δυςκολία είςπραξθσ. Συγκεκριμζνα 

το 2013 ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν βρίςκεται το 12,6% των δανείων τθσ 

τράπεηασ Ρειραιϊσ, το 18,11% τθσ τράπεηασ Eurobank και το 21,1% τθσ Alpha. Με 

βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία (για το 2012-2013) ιδιαίτερα δυςχερισ είναι θ 

εξυπθρζτθςθ των δανείων τθσ Attica κακϊσ περίπου το 43% των δανείων 

παρουςιάηει κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν.  

 

                                                 

2
 Σηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δζληθήο δελ αλαθέξνληαη δηαθξηηά ηα δάλεηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε άλω ηωλ 90 εκεξώλ, όπωο επίζεο θαη ηεο Attica γηα ηελ δηεηία 2010-2011 
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Ρίνακασ 5: Αρικμοδείκτθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων προσ δάνεια 

  ςε χιλ. € 2010 2011 2012 2013 

  Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια     

  Σφνολο δανείων 58.242.991   52.891.237   46.999.623   46.327.000   

A1 Εκνικι   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

(>90 θμζρεσ) 957.444   1.730.876   3.232.569   7.234.696   

  

Σφνολο δανείων (μετά 

προβλζψεων) 31.189.760   29.897.655   37.618.002   57.399.117   

A1 Ρειραιϊσ   3,07% 5,79% 8,59% 12,60% 

  

Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

(>90 θμζρεσ) 3.591.328   5.217.592   4.914.254   9.332.317   

  Σφνολο δανείων 39.919.035   36.152.015   32.796.574   44.236.465   

A1 Alpha   9,00% 14,43% 14,98% 21,10% 

  

Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

(>90 θμζρεσ) 261.000   458.000   4.735.000   6.784.000   

  Σφνολο δανείων 43.539.000   36.087.000   33.434.000   37.468.000   

A1 Eurobank   0,60% 1,27% 14,16% 18,11% 

  

Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

(>90 θμζρεσ)   1.406.553   1.435.728   

  Σφνολο δανείων 3.709.704   3.468.910   3.240.905   3.300.524   

A1 Attica   0,00% 0,00% 43,40% 43,50% 

 

Γράφθμα 3: Αρικμοδείκτθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων προσ δάνεια 
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Ρίνακασ 6: Βακμολόγθςθ αρικμοδείκτθ Α1 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι   -  -  -  - 

Ρειραιϊσ 3,07% 2 5,79% 3 8,59% 4 12,60% 5 

Alpha 9,00% 4 14,43% 5 14,98% 5 21,10% 5 

Eurobank 0,60% 1 1,27% 2 14,16% 5 18,11% 5 

Attica  -  - 43,40% 5 43,50% 5 

 

Για τθν Eurobank θ ποιότθτα του δανειακοφ τθσ χαρτοφυλακίου, ςφμφωνα 

με τον ςυγκεκριμζνο αρικμοδείκτθ το 2010 και το 2011 είναι αρκετά καλι, 

δείχνοντασ κετικι και ςτακερι λειτουργικι πορεία. Τα επόμενα δφο ζτθ όμωσ θ 

μεγζκυνςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων είναι τζτοια που τθν κατατάςςει ςτα 

πιςτωτικά ιδρφματα που εμφανίηουν να ζχει προβλιματα διαχείριςθσ ενεργθτικοφ, 

ικανά να διακυβεφςουν τθν βιωςιμότθτά τθσ. Με παρεμφερι πορεία διαχρονικά 

είναι και θ βακμολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου αρικμοδείκτθ για τθν Ρειραιϊσ, ενϊ 

για τθν Alpha θ ποιότθτα του ενεργθτικοφ βακμολογείται με 4 και 5 όλα τα ζτθ. 

Με τον αρικμοδείκτθ προβλζψεων για πιςτωτικζσ ηθμιζσ προσ τον μζςο όρο 

των δανείων θ ποιότθτα του ενεργθτικοφ βελτιϊνεται όςο χαμθλότερα είναι τα 

επίπεδά του. Το 2010 οι προβλζψεισ για πιςτωτικζσ ηθμιζσ τθσ Ρειραιϊσ και τθσ 

Eurobank είναι ςε υψθλότερα επίπεδα ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο των δανείων που 

ζχουν χορθγιςει, ςυγκριτικά με τισ άλλεσ τράπεηεσ, ζχοντασ αρικμοδείκτεσ 2,81% 

και 2,56% αντίςτοιχα. Μικρότερο αρικμοδείκτθ προβλζψεων ζχει θ Attica που το 

2010 διαμορφϊνεται ςτο 1,11%. Το 2011 οι προβλζψεισ όλων των τραπεηϊν (πλθν 

τθσ Eurobank) μεγεκφνονται ενϊ ταυτόχρονα ο μζςοσ όροσ των δανείων μειϊνεται 

με ςυνζπεια τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν του αρικμοδείκτθ ςε μικρότερο ι 

μεγαλφτερο βακμό. αγδαία επιδείνωςθ υπιρξε ςτθν Ρειραιϊσ και τθν Attica, ενϊ 

μικρότερεσ ιταν οι αυξιςεισ αλλά με αρικμοδείκτεσ επίςθσ ςε υψθλά επίπεδα ιταν 

και οι άλλεσ τρεισ τράπεηεσ.   
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Ρίνακασ 7: Αρικμοδείκτθσ προβλζψεισ προσ Μ.Ο. δανείων 

 ςε χιλ. € 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Ρροβλζψεισ για 

πιςτωτικζσ ηθμιζσ  1.041.086   2.689.151   2.181.712   863.000   

 Σφνολο δανείων 58.129.698   58.242.991   52.891.237   46.999.623   46.327.000   

 Μ.Ο. δανείων  58.186.345   55.567.114   49.945.430   46.663.312   

Εκνικι     1,79% 4,84% 4,37% 1,85% 

 

Ρροβλζψεισ για 

πιςτωτικζσ ηθμιζσ  876.165   2.398.990   1.886.247   1.683.709   

 Σφνολο δανείων 31.245.446   31.189.760   29.897.655   37.618.002   57.399.117   

 Μ.Ο. δανείων  31.217.603   30.543.708   33.757.829   47.508.560   

Ρειραιϊσ     2,81% 7,85% 5,59% 3,54% 

 

Ρροβλζψεισ για 

πιςτωτικζσ ηθμιζσ  724.235   897.803   1.374.711   1.609.775   

 Σφνολο δανείων 41.810.755   39.919.035   36.152.015   32.796.574   44.236.465   

 Μ.Ο. δανείων  40.864.895   38.035.525   34.474.295   38.516.520   

Alpha     1,77% 2,36% 3,99% 4,18% 

 

Ρροβλζψεισ για 

πιςτωτικζσ ηθμιζσ  1.093.000   1.086.000   1.355.000   1.587.000   

 Σφνολο δανείων 42.015.000   43.539.000   36.087.000   33.434.000   37.468.000   

 Μ.Ο. δανείων  42.777.000   39.813.000   34.760.500   35.451.000   

Eurobank     2,56% 2,73% 3,90% 4,48% 

 

Ρροβλζψεισ για 

πιςτωτικζσ ηθμιζσ  42.524   253.320   142.778   106.909   

 Σφνολο δανείων 3.922.450   3.709.704   3.468.910   3.240.905   3.300.524   

 Μ.Ο. δανείων  3.816.077   3.589.307   3.354.908   3.270.715   

Attica     1,11% 7,06% 4,26% 3,27% 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτο γράφθμα 4 το 2012 υπάρχει μείωςθ, που ςυνεχίηεται 

και το 2013, ςτον αρικμοδείκτθ των τραπεηϊν Ρειραιϊσ, Εκνικισ και Attica. 

Αντίκετα οι προβλζψεισ τθσ Alpha και Eurobank εξακολουκοφν να αυξάνουν και 

παρά το γεγονόσ ότι το 2013 αφξθςθ είχε και ο μζςοσ όροσ των δανείων, δεν ιταν 

μεγαλφτερθ από τθν αφξθςθ των προβλζψεων για πιςτωτικζσ ηθμιζσ και ο 

αρικμοδείκτθσ ςυνζχιςε τθν ανοδικι πορεία.  
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Γράφθμα 4: Αρικμοδείκτθσ προβλζψεισ προσ Μ.Ο. δανείων 

 

Σφμφωνα με τθν μεκοδολογία CAMELS και το ςυγκεκριμζνο κριτιριο για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του ενεργθτικοφ των τραπεηϊν, όλεσ οι τράπεηεσ (πλθν 

τθσ Attica το 2010) παρουςιάηουν ςοβαρά προβλιματα, που αν δεν επιλυκοφν και 

διατθρθκοφν ςε ςυνδυαςμό με τυχόν άλλα προβλιματα, μπορεί να οδθγιςουν ςε 

χρεοκοπία. Η ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ δείχνει ότι ενδεχομζνωσ χρειάηεται θ 

βελτίωςθ των πρακτικϊν είςπραξθσ ι υπάρχει μεγάλθ ςυγκζντρωςθ υψθλοφ 

κινδφνου επενδφςεων και χορθγιςεων. Σε κάκε περίπτωςθ θ ποιότθτα ενεργθτικοφ 

των τραπεηϊν χρίηει βελτίωςθσ για τθν αποφυγι δυςάρεςτων εξελίξεων.  

Ρίνακασ 8: Βακμολόγθςθ αρικμοδείκτθ A2 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  1,79% 4 4,84% 5 4,37% 5 1,85% 4 

Ρειραιϊσ 2,81% 5 7,85% 5 5,59% 5 3,54% 5 

Alpha 1,77% 4 2,36% 5 3,99% 5 4,18% 5 

Eurobank 2,56% 5 2,73% 5 3,90% 5 4,48% 5 

Attica 1,11% 2 7,06% 5 4,26% 5 3,27% 5 
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6.1.3 Διαχείριςθ 

Η αξιολόγθςθ τθσ διαχείριςθσ των τραπεηϊν γίνεται με τον αρικμοδείκτθ 

λειτουργικϊν εξόδων (πλθν των εξόδων τόκων) προσ το ςυνολικό ειςόδθμα.  

Πίλαθαο 9: Αξηζκνδείθηεο ιεηηνπξγηθώλ εμόδωλ πξνο ζπλνιηθό εηζόδεκα 

 ςε χιλ. € 2010 2011 2012 2013 

 

Λειτουργικά ζξοδα (εκτόσ ζξοδα 

τόκων) 1.387.704   1.472.593   1.213.380   1.042.000   

 Συνολικό ειςόδθμα 3.782.710   4.001.239   3.311.064   3.346.000   

Εκνικι   36,69% 36,80% 36,65% 31,14% 

 

Λειτουργικά ζξοδα (εκτόσ ζξοδα 

τόκων) 531.690   494.501   599.685   1.176.168   

 Συνολικό ειςόδθμα 3.287.159   2.484.709   3.195.604   3.432.252   

Ρειραιϊσ   16,17% 19,90% 18,77% 34,27% 

 

Λειτουργικά ζξοδα (εκτόσ ζξοδα 

τόκων) 856.892   811.854   847.616   949.773   

 Συνολικό ειςόδθμα 3.306.811   3.561.133   2.627.961   3.003.790   

Alpha   25,91% 22,80% 32,25% 31,62% 

 

Λειτουργικά ζξοδα (εκτόσ ζξοδα 

τόκων) 892.000   674.000   631.000   674.000   

 Συνολικό ειςόδθμα 5.086.000   4.840.000   3.716.000   2.362.000   

Eurobank   17,54% 13,93% 16,98% 28,54% 

 

Λειτουργικά ζξοδα (εκτόσ ζξοδα 

τόκων) 106.891   111.931   103.773   113.772   

 Συνολικό ειςόδθμα 271.477   272.140   238.931   220.911   

Attica   39,37% 41,13% 43,43% 51,50% 

 

Ενϊ μεταξφ των τραπεηϊν αλλά και διαχρονικά ςτισ ίδιεσ τισ τράπεηεσ 

υπάρχουν αποκλίςεισ ςτθν αναλογία μεταξφ των λειτουργικϊν εξόδων και των 

εςόδων, ο λόγοσ τουσ δεν φαίνεται να δθμιουργεί προβλιματα. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ανά τράπεηα, παρατθρείται ότι διαχρονικι αφξθςθ των λειτουργικϊν εξόδων ςτθν 

Attica (που όλα τα ζτθ ζχει υψθλότερα λειτουργικά ζξοδα ςε ςχζςθ με τα ζςοδά 

τθσ), αλλά και ςτθν Ρειραιϊσ, τθν Alpha και τθν Eurobank. Η μόνθ τράπεηα που 
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διατθρεί μια ςτακερότθτα ςτθν ςχζςθ αυτϊν των δφο μεγεκϊν και το 2013 τθν 

βελτιϊνει είναι θ Εκνικι. Σε γενικζσ γραμμζσ το 2013 τα λειτουργικά ζξοδα των 

τραπεηϊν κυμαίνονται γφρω ςτο 30%, ενϊ επιδείνωςθ υπάρχει για τθν Attica που 

τα λειτουργικά τθσ ζξοδα ξεπερνοφν το 50% των ςυνολικϊν τθσ εςόδων. 

Γξάθεκα 5: Αξηζκνδείθηεο ιεηηνπξγηθώλ εμόδωλ πξνο ζπλνιηθό εηζόδεκα 

 

 

000000Πίλαθαο 10: Βαζκνιόγεζε αξηζκνδείθηε M1 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  36,69% 1 36,80% 1 36,65% 1 31,14% 1 

Ρειραιϊσ 16,17% 1 19,90% 1 18,77% 1 34,27% 1 

Alpha 25,91% 1 22,80% 1 32,25% 1 31,62% 1 

Eurobank 17,54% 1 13,93% 1 16,98% 1 28,54% 1 

Attica 39,37% 1 41,13% 1 43,43% 1 51,50% 2 

Η αποτελεςματικι διαχείριςθ των λειτουργικϊν εξόδων ςε ςχζςθ με τα 

πραγματοποιοφμενα ζςοδα, αποτυπϊνεται και ςτθν βακμολόγθςθ τθσ 

μεκοδολογίασ CAMELS. Οι διοικιςεισ και των πζντε τραπεηϊν φαίνεται να είναι 

πλιρωσ αποτελεςματικζσ (ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό) ςτθν προςαρμογι 

των λειτουργικϊν εξόδων ςτα ζςοδα που επιτυγχάνονται. 
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6.1.4 Κερδοφορία 

Η κερδοφορία των τραπεηϊν, όπωσ και όλων των επιχειριςεων, είναι ζνασ 

βαςικόσ τομζασ για τθν αξιολόγθςι τουσ. Για τθν αξιολόγθςθ με τθν μεκοδολογία 

CAMELS λαμβάνονται δφο μζτρα (από τα οποία κα προκφψει ο μζςοσ όροσ), οι 

αρικμοδείκτεσ απόδοςθσ ενεργθτικοφ και απόδοςθσ ιδίων κεφαλαίων. 

Πίλαθαο 11: Αξηζκνδείθηεο απόδνζεο ελεξγεηηθνύ 

 ςε χιλ. € 2010 2011 2012 2013 

 Λειτουργικά κζρδθ 724.545   834.310   -379.194   530.000   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 93.762.661   91.806.204   82.623.516   81.068.241   

Εκνικι   0,77% 0,91% -0,46% 0,65% 

 Λειτουργικά κζρδθ 375.228   251.676   882.699   4.061.813   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 50.354.181   47.813.332   53.430.063   74.398.845   

Ρειραιϊσ   0,75% 0,53% 1,65% 5,46% 

 Λειτουργικά κζρδθ 810.437   904.846   -14.882   536.515   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 65.809.736   59.483.922   54.497.804   60.950.853   

Alpha   1,23% 1,52% -0,03% 0,88% 

 Λειτουργικά κζρδθ 989.000   656.000   465.000   122.000   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 95.114.000   83.077.000   68.295.000   65.738.500   

Eurobank   1,04% 0,79% 0,68% 0,19% 

 Λειτουργικά κζρδθ 42.746   1.178   -49.172   -47.843   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 5.020.037   4.481.347   4.044.132   3.983.310   

Attica   0,85% 0,03% -1,22% -1,20% 

 

Με εξαίρεςθ τθν τράπεηα Ρειραιϊσ, οι άλλεσ τζςςερισ τράπεηεσ τθν τριετία 

2010-2012 είχαν ςθμαντικι μείωςθ των λειτουργικϊν τουσ αποτελεςμάτων. 

Συγκεκριμζνα τρεισ από τισ πζντε (Εκνικι, Alpha και Attica), το 2012 ςθμείωςαν 

ηθμιζσ ςε λειτουργικό επίπεδο, που για τθν Attica διατθρικθκαν και το 2013. Ππωσ 

είναι αναμενόμενο, για αυτζσ θ απόδοςθ ενεργθτικοφ επιδεινϊκθκε ςθμαντικά. 

Πμωσ και θ Eurobank παρά το γεγονόσ ότι διατιρθςε λειτουργικι κερδοφορία όλα 

τα ζτθ, τα λειτουργικά κζρδθ μειϊκθκαν ςταδιακά, περιςςότερο από τθν μείωςθ 

του μζςου όρου του ενεργθτικοφ με αποτζλεςμα να μειϊνεται και θ απόδοςθ των 
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ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, φκάνοντασ το 2013 ςτο 0,19%, τθν χαμθλότερθ 

απόδοςθ, μεταξφ των τραπεηϊν που είχαν λειτουργικά κζρδθ. Ππωσ 

προαναφζρκθκε μόνο θ τράπεηα Ρειραιϊσ τθν τετραετία κατάφερε να 

μεγιςτοποιιςει τθν εκμετάλλευςθ των ςτοιχείων που είχε ςτθν διάκεςι τθσ και να 

βελτιϊςει τθν απόδοςι τουσ, που ειδικά το 2013 αυξικθκε ςε 5,46%.   

Γξάθεκα 6: Αξηζκνδείθηεο απόδνζεο ελεξγεηηθνύ 

 

 

Πίλαθαο 12: Βαζκνιόγεζε αξηζκνδείθηε E1 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  0,77% 4 0,91% 4 -0,46% 5 0,65% 5 

Ρειραιϊσ 0,75% 4 0,53% 5 1,65% 1 5,46% 1 

Alpha 1,23% 3 1,52% 1 -0,03% 5 0,88% 4 

Eurobank 1,04% 3 0,79% 4 0,68% 5 0,19% 5 

Attica 0,85% 4 0,03% 5 -1,22% 5 -1,20% 5 

 

Οι παραπάνω διακυμάνςεισ είχαν ςχετικό αντίκτυπο ςτθν βακμολόγθςθ τθσ 

κερδοφορίασ των τραπεηϊν και ςτθν κατάταξι τουσ. Μζτρια ζωσ κακι ιταν θ 

κατάταξθ των τραπεηϊν όςον αφορά των κερδοφορία τουσ το 2010, με βάςθ το 
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κριτιριο του αρικμοδείκτθ απόδοςθσ ενεργθτικοφ. Η Alpha και θ Eurobank είχαν 

βακμολόγθςθ 3, δείχνοντασ ότι θ απόδοςθ τθσ λειτουργίασ τουσ παρουςίαηε 

ελλείψεισ και ανεπάρκειεσ ςτον ςχεδιαςμό ι τθν εποπτεία. Οι υπόλοιπεσ τρεισ 

τράπεηεσ με βακμολόγθςθ 4 φαίνεται να ζχουν μεγαλφτερεσ αδυναμίεσ και 

ςοβαρότερα προβλιματα διαχείριςθσ. Εκτόσ από τθν Alpha Bank το 2011, οι άλλεσ 

τζςςερισ τράπεηεσ με βακμολόγθςθ 4 και 5 φαίνεται να είναι αντιμζτωπεσ με 

ςοβαρά προβλιματα ςτθν λειτουργία τουσ, που χρίηουν άμεςθσ επίλυςθσ, ϊςτε να 

μπορζςουν να λειτουργιςουν ςε ςυνκικεσ αςφάλειασ και υγείασ. Τα ςοβαρά 

προβλιματα διατθρικθκαν και το 2012 αλλά και το 2013 για όλεσ τισ τράπεηεσ πλθν 

τθσ Ρειραιϊσ, θ οποία βελτίωςε ςθμαντικά τθν κερδοφορία τθσ, δείχνοντασ ότι ιταν 

ςε κζςθ να διαχειριςτεί αποτελεςματικά τισ μεταβαλλόμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ 

ςε αυτό το πεδίο τθσ λειτουργίασ τθσ.  

Η απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων των τραπεηϊν όλθ τθν περίοδο (εκτόσ από το 

2013 για τθν Ρειραιϊσ και Alpha) είναι εξαιρετικά κακι. Αφενόσ για όλα τα ζτθ για 

όλεσ τισ τράπεηεσ (για το 2013 μόνο για τθν Eurobank και Attica) τα κακαρά 

αποτελζςματα ιταν ηθμιζσ. Οι ηθμιζσ κλιμακϊκθκαν το 2011 και βελτίωςθ υπιρξε 

από το 2012 και μετά. Αφετζρου θ ςταδιακι μείωςθ των ιδίων κεφαλαίων, 

κατζςτθςε αρνθτικό τον μζςο όρο τουσ το 2012 για τθν Ρειραιϊσ, τθν Εκνικι και τθν 

Eurobank αλλά και το 2013 για τθν Εκνικι. Ζτςι οι αποδόςεισ είναι εξαιρετικά κακζσ 

και ενϊ το 2012 ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ (Εκνικι, Eurobank και Ρειραιϊσ) 

παρουςιάηουν υψθλά κετικά ποςοςτά προζρχονται από τθν φπαρξθ αρνθτικϊν 

μεγεκϊν ςτον αρικμθτι και τον παρανομαςτι. Επίςθσ παρατθροφνται ιδιαίτερα 

ακραίεσ αρνθτικζσ αποδόςεισ όπωσ ςτθν Ρειραιϊσ το 2011 και τθν Alpha το 2012, 

κακϊσ τισ ςυγκεκριμζνεσ χρονιζσ τα ίδια κεφάλαια ιταν ςε πολφ μικρά επίπεδα και 

οι ηθμιζσ αρκετά υψθλζσ διαμορφϊνοντασ ακραία ποςοςτά. Το 2013 μεταξφ των 

πζντε τραπεηϊν οι τρεισ ςυςτθμικζσ (πλθν τθσ Eurobank) κατάφεραν να ζχουν 

κετικά κακαρά αποτελζςματα, ενϊ μόνο θ Ρειραιϊσ και θ Alpha είχαν και κετικό 

μζςο όρο ιδίων κεφαλαίων. Συγκεκριμζνα για τισ δυο αυτζσ τράπεηεσ θ κατάςταςθ 

φαίνεται πολφ βελτιωμζνθ και οι αποδόςεισ είναι ιδιαίτερα καλζσ.  
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Πίλαθαο 13: Αξηζκνδείθηεο απόδνζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ 

 ςε χιλ. € 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Κακαρά 

αποτελζςματα  -360.852   -12.144.748   -2.935.625   618.000   

 Κδια Κεφάλαια 8.224.161   8.780.120   -1.065.516   -3.794.594   6.383   

 

Μ.Ο. Ιδίων 

Κεφαλαίων  8.502.141   3.857.302   -2.430.055   -1.894.106   

Εκνικι     -4,24% -314,85% 120,80% -32,63% 

 

Κακαρά 

αποτελζςματα  -3.620   -6.428.843   -804.665   2.506.328   

 Κδια Κεφάλαια 3.238.154   2.956.979   -2.058.682   -2.734.123   8.269.089   

 

Μ.Ο. Ιδίων 

Κεφαλαίων  3.097.567   449.149   -2.396.403   2.767.483   

Ρειραιϊσ     -0,12% -1431,34% 33,58% 90,56% 

 

Κακαρά 

αποτελζςματα  -56.309   -3.842.666   -1.137.140   2.857.021   

 Κδια Κεφάλαια 4.775.572   4.430.498   592.944   -405.019   7.147.306   

 

Μ.Ο. Ιδίων 

Κεφαλαίων  4.603.035   2.511.721   93.963   3.371.144   

Alpha     -1,22% -152,99% -1210,21% 84,75% 

 

Κακαρά 

αποτελζςματα  -83.000   -5.155.000   -1.364.000   -1.008   

 Κδια Κεφάλαια 5.486.000   5.115.000   -10.000   -1.297.000   4.002.000   

 

Μ.Ο. Ιδίων 

Κεφαλαίων  5.300.500   2.552.500   -653.500   1.352.500   

Eurobank     -1,57% -201,96% 208,72% -0,07% 

 

Κακαρά 

αποτελζςματα  -7.367   -253.443   -180.887   -113.160   

 Κδια Κεφάλαια 582.812   520.797   253.898   91.827   404.283   

 

Μ.Ο. Ιδίων 

Κεφαλαίων  551.805   387.348   172.863   248.055   

Attica     -1,34% -65,43% -104,64% -45,62% 
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Σφμφωνα με τα παραπάνω θ κατάταξθ των τραπεηϊν, όλα τα ζτθ (εκτόσ του 

2013 θ Ρειραιϊσ και θ Alpha) είναι εξαιρετικά δυςμενισ, εγείροντασ ανθςυχίεσ για 

τθν αςφαλι λειτουργία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτο μζλλον.  

 

Πίλαθαο 14: Βαζκνιόγεζε αξηζκνδείθηε Δ2 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  -4,24% 5 -314,85% 5 120,80% 5 -32,63% 5 

Ρειραιϊσ -0,12% 5 -1431,34% 5 33,58% 5 90,56% 1 

Alpha -1,22% 5 -152,99% 5 -1210,21% 5 84,75% 1 

Eurobank -1,57% 5 -201,96% 5 208,72% 5 -0,07% 5 

Attica -1,34% 5 -65,43% 5 -104,64% 5 -45,62% 5 

 

6.1.5 Ρευςτότθτα 

Επίςθσ με δφο κριτιρια εξετάηεται θ ρευςτότθτα των τραπεηϊν τθν περίοδο 

2010-2013. Ο πρϊτοσ αρικμοδείκτθσ για τθν μζτρθςθ τθσ ρευςτότθτασ είναι ο 

αρικμοδείκτθσ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ (αποτελοφμενοσ από ςτοιχεία ρευςτά 

ι άμεςα ρευςτοποιιςιμα, όπωσ χρεόγραφα, κατακζςεισ ςε άλλεσ τράπεηεσ, κλπ) 

προσ τον μζςο όρο του ενεργθτικοφ. Πςο μεγαλφτερα είναι τα ρευςτά και άμεςα 

ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία των τραπεηϊν τόςο καλφτερθ είναι θ διακζςιμθ 

ρευςτότθτα. Από τθν άλλθ πλευρά θ διακράτθςθ ιδιαίτερα υψθλισ ρευςτότθτασ 

μειϊνει τθν δυνατότθτα των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τθν εκμετάλλευςθ των 

ρευςτϊν διακεςίμων για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων ι άλλων περιςςότερο 

επικερδϊν δράςεων. 

 Ανομοιομορφία υπάρχει μεταξφ των τραπεηϊν αλλά και διακυμάνςεισ από 

ζτοσ ςε ζτοσ. Πλα τα ζτθ θ Eurobank ζχει το υψθλότερο κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

τόςο ςε απόλυτο μζγεκοσ όςο και ωσ προσ το ςφνολο του μζςου όρου του 

ενεργθτικοφ και κατά ςυνζπεια υψθλότερο αρικμοδείκτθ ρευςτότθτασ.  
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Πίλαθαο 15: Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο Μ.Ο. Δλεξγεηηθνύ 

 ςε χιλ. € 2010 2011 2012 2013 

 Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 26.830.496   22.136.937   18.333.837   24.135.000   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 93.762.661   91.806.204   82.623.516   81.068.241   

Εκνικι   28,62% 24,11% 22,19% 29,77% 

 Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 8.055.955   7.529.696   9.600.000   4.336.723   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 50.354.181   47.813.332   53.430.063   74.398.845   

Ρειραιϊσ   16,00% 15,75% 17,97% 5,83% 

 Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 14.915.792   11.421.962   14.319.712   11.307.642   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 65.809.736   59.483.922   54.497.804   60.950.853   

Alpha   22,67% 19,20% 26,28% 18,55% 

 Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 42.285.000   33.776.000   20.601.000   25.079.000   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 95.114.000   83.077.000   68.295.000   65.738.500   

Eurobank   44,46% 40,66% 30,16% 38,15% 

 Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 653.421   318.704   303.810   358.862   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 5.020.037   4.481.347   4.044.132   3.983.310   

Attica   13,02% 7,11% 7,51% 9,01% 

 

Γξάθεκα 7: Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο Μ.Ο. Δλεξγεηηθνύ 

 

Στον αντίποδα θ Attica που όλα τα ζτθ (εκτόσ του 2013) ζχει χαμθλότερο 

αρικμοδείκτθ, που ςθμείωςε μείωςθ το 2011 και ςταδιακι αφξθςθ τα επόμενα ζτθ 
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φκάνοντασ ςτο 9%. Επίςθσ ςε χαμθλά επίπεδα κυμάνκθκε ο αρικμοδείκτθσ τθσ 

Ρειραιϊσ που ενϊ ζωσ το 2012 είχε αφξθςθ το 2013 μειϊκθκε ςε 5,83% (το 

μικρότερο ποςοςτό μεταξφ των τραπεηϊν για το ζτοσ).  

 

Πίλαθαο 16: Βαζκνιόγεζε αξηζκνδείθηε L1 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  28,62% 4 24,11% 5 22,19% 5 29,77% 4 

Ρειραιϊσ 16,00% 5 15,75% 5 17,97% 5 5,83% 5 

Alpha 22,67% 5 19,20% 5 26,28% 4 18,55% 5 

Eurobank 44,46% 1 40,66% 2 30,16% 4 38,15% 2 

Attica 13,02% 5 7,11% 5 7,51% 5 9,01% 5 

Σε γενικζσ γραμμζσ θ βακμολόγθςθ τθσ ρευςτότθτασ με τον δείκτθ ρευςτϊν 

προσ μζςο όρο ενεργθτικοφ είναι ςε μθ ικανοποιθτικά επίπεδα πλθν τθσ Eurobank 

(που μειϊκθκε αρκετά μόνο το 2012). Η παραπάνω βακμολόγθςθ (με τθν χριςθ του 

ςυγκεκριμζνου αρικμοδείκτθ) δείχνει ότι τα πιςτωτικά ιδρφματα τθν ςυγκεκριμζνθ 

περίοδο είναι ςε δυςχερι κζςθ όςον αφορά τθν ρευςτότθτα. 

Συμπλθρωματικά με τον προθγοφμενο αρικμοδείκτθ, θ ρευςτότθτα 

εξετάηεται και με τον αρικμοδείκτθ, τον δανείων προσ τισ κατακζςεισ. Για να 

μειϊςει μια τράπεηα τον κίνδυνο αδυναμίασ ανταπόκριςθσ ςτισ παροφςεσ και 

μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ ςε ρευςτότθτα κα πρζπει να διατθρεί τον ςυγκεκριμζνο 

αρικμοδείκτθ ςε μικρότερα ποςοςτά του 100%. Μόνο μεγάλα χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα με διεκνι λειτουργία υπερβαίνουν το ςφνολο των κατακζςεϊν τουσ για 

τθν χοριγθςθ δανειςμοφ. Τθν ςτρατθγικι αυτι ακολοφκθςε το ςφνολο των 

εξεταηόμενων τραπεηϊν δυςχεραίνοντασ ςθμαντικά τα επίπεδα ρευςτότθτάσ τουσ. 

Ζτςι ενϊ μεταξφ τουσ τα μεγζκθ του δανειςμοφ και των κατακζςεων είναι 

διαφορετικά, παρουςιάηουν μεγάλθ ζκκεςθ ςτον ςυγκεκριμζνο κίνδυνο. Η 

κατάςταςθ επιδεινϊνεται το 2011, ειδικά για τθν Ρειραιϊσ, Alpha και Eurobank 

κακϊσ θ μείωςθ των κατακζςεων ιταν αρκετά μεγαλφτερθ από τθν μείωςθ των 

δανείων. Το 2013 με τθν αφξθςθ των κατακζςεων και ταυτόχρονα τθν προςπάκεια 



73 

 

διατιρθςθσ των δανείων ςτα χαμθλότερα δυνατά επίπεδα (αν και δφςκολο να 

πραγματοποιθκεί από τισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ που απορρόφθςαν άλλεσ τράπεηεσ) 

γίνεται προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ ρευςτότθτασ. 

Πίλαθαο 17: Αξηζκνδείθηεο θαζαξά δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο 

 ςε χιλ. € 2010 2011 2012 2013 

 Κακαρά δάνεια 58.242.991   52.891.237   46.999.623   46.327.000   

 Κατακζςεισ 52.471.008   44.025.167   40.908.040   45.290.000   

Εκνικι   111,00% 120,14% 114,89% 102,29% 

 Κακαρά δάνεια 31.189.760   29.897.655   37.618.002   57.399.117   

 Κατακζςεισ 24.051.885   18.334.429   31.107.800   48.498.391   

Ρειραιϊσ   129,68% 163,07% 120,93% 118,35% 

 Κακαρά δάνεια 39.919.035   36.152.015   32.796.574   44.236.465   

 Κατακζςεισ 31.233.710   23.749.193   23.191.009   37.504.689   

Alpha   127,81% 152,22% 141,42% 117,95% 

 Κακαρά δάνεια 43.539.000   36.087.000   33.434.000   37.468.000   

 Κατακζςεισ 40.522.000   26.864.000   23.366.000   33.952.000   

Eurobank   107,45% 134,33% 143,09% 110,36% 

 Κακαρά δάνεια 3.709.704   3.468.910   3.240.905   3.300.524   

 Κατακζςεισ 3.331.029   3.102.663   2.931.371   3.327.620   

Attica   111,37% 111,80% 110,56% 99,19% 

 

Γξάθεκα 8: Αξηζκνδείθηεο θαζαξά δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο 
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Πίλαθαο 18: Βαζκνιόγεζε αξηζκνδείθηε L2 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  111,00% 5 120,14% 5 114,89% 5 102,29% 5 

Ρειραιϊσ 129,68% 5 163,07% 5 120,93% 5 118,35% 5 

Alpha 127,81% 5 152,22% 5 141,42% 5 117,95% 5 

Eurobank 107,45% 5 134,33% 5 143,09% 5 110,36% 5 

Attica 111,37% 5 111,80% 5 111,37% 5 99,19% 5 

Με τον αρικμοδείκτθ δανείων προσ κατακζςεισ να ξεπερνά το 100% (μόνο 

για τθν Attica το 2013 είναι 99,19%) οι τράπεηεσ παρουςιάηουν ιδιαίτερα χαμθλι 

ρευςτότθτα που μπορεί να κεωρθκεί κρίςιμθ και άμεςθ απειλι για τθν ςυνζχιςθ 

τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ. Σε αυτζσ τισ καταςτάςεισ θ βιωςιμότθτα εξαρτάται από 

λιψθ άμεςων μζτρων ι τθν λιψθ εξωτερικισ βοικειασ για τθν ανάκτθςθ τθσ 

δυνατότθτασ ικανοποίθςθσ των τρεχουςϊν υποχρεϊςεων. 

 

6.1.6 Ευαιςκθςία 

Η αφξθςθ τθσ κατοχισ χρεογράφων από μια τράπεηα αυξάνει τθν ζκκεςι τθσ 

ςτον κίνδυνο των επιτοκίων, γεγονόσ που μπορεί να επιδράςει ςτθν κερδοφορία 

αλλά και τθν οικονομικι αξία τθσ τράπεηασ. Το 2010 το ςφνολο των χρεογράφων 

προσ τον μζςο όρο του ενεργθτικοφ κυμαίνεται μεταξφ 6,6% για τθν Attica και 

18,85% για τθν Ρειραιϊσ. Το επόμενο ζτοσ παρατθρείται μείωςθ ςτον αρικμοδείκτθ 

για όλα τα πιςτωτικά ιδρφματα, ενϊ ςταδιακι αφξθςθ υπάρχει τθν διετία 2012-

2013. Ππωσ φαίνεται και από το γράφθμα 9, θ Attica διαχρονικά διατθρεί τθν 

μικρότερθ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο των επιτοκίων, ενϊ ςθμαντικζσ είναι οι 

διακυμάνςεισ για τθν Ρειραιϊσ. Επίςθσ θ Eurobank ενϊ τθν τριετία 2010-2012 

διατιρθςε χαμθλι ζκκεςθ ςτον ςυγκεκριμζνο κίνδυνο το 2013 αυξάνει ςθμαντικά 

τθν αναλογία των χρεογράφων προσ τον μζςο όρο του ενεργθτικοφ τθσ και φκάνει 

ςτο υψθλότερο επίπεδο τόςο για τθν ίδια όςο και μεταξφ των υπόλοιπων τραπεηϊν.  
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Πίλαθαο 19: Αξηζκνδείθηεο ρξενγξάθωλ πξνο Μ.Ο. Δλεξγεηηθνύ 

 ςε χιλ. € 2010 2011 2012 2013 

 Σφνολο χρεογράφων 14.669.902   12.544.345   12.925.904   18.462.000   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 93.762.661   91.806.204   82.623.516   81.068.241   

Εκνικι   15,65% 13,66% 15,64% 22,77% 

 Σφνολο χρεογράφων 9.492.666   5.547.668   12.821.542   16.830.547   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 50.354.181   47.813.332   53.430.063   74.398.845   

Ρειραιϊσ   18,85% 11,60% 24,00% 22,62% 

 Σφνολο χρεογράφων 8.467.505   6.232.063   8.008.231   10.590.738   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 65.809.736   59.483.922   54.497.804   60.950.853   

Alpha   12,87% 10,48% 14,69% 17,38% 

 Σφνολο χρεογράφων 10.564.000   7.990.000   6.450.000   16.330.000   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 95.114.000   83.077.000   68.295.000   65.738.500   

Eurobank   11,11% 9,62% 9,44% 24,84% 

 Σφνολο χρεογράφων 331.356   163.960   161.897   212.126   

 Μ.Ο. Ενεργθτικοφ 5.020.037   4.481.347   4.044.132   3.983.310   

Attica   6,60% 3,66% 4,00% 5,33% 

 

Γξάθεκα 9: Αξηζκνδείθηεο ρξενγξάθωλ πξνο Μ.Ο. Δλεξγεηηθνύ 
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Πίλαθαο 20: Βαζκνιόγεζε αξηζκνδείθηε S1 

 2010 2011 2012 2013 

 Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ Σιμι Βακμόσ 

Εκνικι  15,65% 2 13,66% 1 15,64% 2 22,77% 2 

Ρειραιϊσ 18,85% 2 11,60% 1 24,00% 2 22,62% 2 

Alpha 12,87% 1 10,48% 1 14,69% 1 17,38% 2 

Eurobank 11,11% 1 9,62% 1 9,44% 1 24,84% 2 

Attica 6,60% 1 3,66% 1 4,00% 1 5,33% 1 

 

Ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ διακυμάνςεισ και τθν αφξθςθ που υπιρξε το 

2013 ςτον αρικμοδείκτθ χρεογράφων προσ μζςο ενεργθτικό, οι τράπεηεσ φαίνεται 

να λειτουργοφν ςε ςυντθρθτικά πλαίςια και ςε χαμθλά επίπεδα ζκκεςθσ ςτισ 

μεταβολζσ ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ. Ραρόλα αυτά ενδεχομζνωσ υπάρχει θ ανάγκθ 

για καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ ζκκεςθσ ςτον ςυγκεκριμζνο κίνδυνο ϊςτε ςτο 

ςυγκεκριμζνο πεδίο να μθν επιδεινωκεί περαιτζρω θ κατάςταςθ.  

 

6.2 φνκετθ βακμολόγθςθ ανά ζτοσ 

6.2.1 2010 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθν εξζταςθ και τθν αξιολόγθςθ των επιμζρουσ 

πεδίων τθσ λειτουργίασ των τραπεηϊν, ςτθν παροφςα ενότθτα υπολογίηεται και 

παρουςιάηεται θ ςφνκετθ βακμολόγθςθ για κάκε τράπεηα ανά ζτοσ. Ππωσ 

προαναφζρκθκε ςε όποιεσ κατθγορίεσ ζχουν υπολογιςτεί δφο αρικμοδείκτεσ 

λαμβάνεται ο μζςοσ όροσ τουσ, ενϊ όπωσ φαίνεται και από τον πίνακα 24, θ 

βαρφτθτα για τθν κεφαλαιακι επάρκεια, τθν ποιότθτα του ενεργθτικοφ, τθν 

διαχείριςθ και τθν ρευςτότθτα είναι από 20% ενϊ για τθν κερδοφορία και τθν 

ευαιςκθςία είναι από 10%.  

Το 2010 θ Eurobank ζχει τθν καλφτερθ ςφνκετθ βακμολόγθςθ με τιμι 2,3 

καταδεικνφοντασ ότι ζχει ικανοποιθτικι απόδοςθ και εφαρμόηει πρακτικζσ 
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αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των κινδφνων. Στουσ τομείσ που φαίνεται να 

λειτουργεί αποτελεςματικότερα είναι θ διαχείριςθ και ςτθν ευαιςκθςία ενϊ 

ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι κατθγορίεσ τθσ ποιότθτασ ενεργθτικοφ και 

ρευςτότθτασ, όπου βακμολογείται με τισ δφο ακραίεσ βακμολογίεσ με τα δφο 

διαφορετικά μζτρα ανά κατθγορία. Συγκεκριμζνα με τον δείκτθ μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων προσ τα δάνεια λαμβάνει τθν μζγιςτθ καλφτερθ 

βακμολόγθςθ ενϊ με τισ προβλζψεισ για πιςτωτικζσ ηθμιζσ προσ τον μζςο όρο των 

δανείων τθν χειρότερθ. Πμοια για τθν ρευςτότθτα το ρευςτό ενεργθτικό τθσ είναι το 

καλφτερο δυνατό ενϊ ο λόγοσ των δανείων προσ τισ κατακζςεισ εξαιρετικά 

επικίνδυνοσ για τθν λειτουργία τθσ. Η χειρότερθ επίδοςθ τθσ Eurobank το 2010 είναι 

ςτθν κατθγορία τθσ κερδοφορίασ και ςυνολικά φαίνεται να ανταποκρίνεται 

ικανοποιθτικά αν και ςθμαντικά υπάρχουν περικϊρια ςτθν βελτίωςθ τθσ 

κερδοφορίασ αλλά και ςτθν διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ ενεργθτικοφ και τθσ 

ρευςτότθτασ.  

Πίλαθαο 21: Σύλζεηε βαζκνιόγεζε 2010 

2010 

Σράπεηα Αρικμοδείκτεσ C1 C2 A1 A2 M1 E1 E2 L1 L2 S1 CAMELS 

 Βαρφτθτα 20% 20% 20% 10% 20% 10%  

Εκνικι  2   1   - 4   1   4   5   4 5   2   2,9 

Ρειραιϊσ 3   1   2   5   1   4   5   5 5   2   3,0 

Alpha 3   1   4   4   1   3   5   5 5   1   2,9 

Eurobank 3   1   1   5   1   3   5   1 5   1   2,3 

Attica 2   1   - 2   1   4   5   5 5   1   2,5 

 

Η ςφνκετθ βακμολόγθςθ τθσ Attica είναι ςε ελαφρϊσ χειρότερα επίπεδα και 

ςυγκεκριμζνα 2,5. Δυνατά ςθμεία τθσ λειτουργίασ τθσ είναι θ κεφαλαιακι 

επάρκεια, θ ποιότθτα του ενεργθτικοφ, θ διοίκθςθ και θ ευαιςκθςία ςτον κίνδυνο 

τθσ αγοράσ. Αντίκετα ανάγκθ λιψθσ άμεςων μζτρων βελτίωςθσ χρίηουν οι τομείσ 

τθσ κερδοφορίασ και τθσ ρευςτότθτασ.  
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Βακμολόγθςθ 2,9 για το 2010 λαμβάνουν οι τράπεηεσ Εκνικι και Alpha που 

ςυνεπάγονται ανεπαρκείσ επιδόςεισ και εγείρουν προβλθματιςμοφσ για τθν 

εποπτεία τουσ. Ειδικά για τθν Εκνικι ςοβαρά προβλιματα φαίνεται να υπάρχουν 

ςτθν ποιότθτα του ενεργθτικοφ τθσ, τθν κερδοφορία και τθν ρευςτότθτά τθσ, ενϊ 

καλι αλλά όχι άριςτθ είναι θ κεφαλαιακι επάρκεια και θ ζκκεςθ ςτουσ κινδφνουσ 

τθσ αγοράσ.  

Ραρεμφερισ και θ κατάςταςθ για τθν Alpha που όμωσ φαίνεται να ζχει 

μεγαλφτερα προβλιματα ςτθν διαχείριςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, αλλά 

χαμθλότερθ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο τθσ αγοράσ.  

Δυςμενζςτερθ μεταξφ των πζντε τραπεηϊν είναι θ βακμολόγθςθ τθσ 

Ρειραιϊσ με ςφνκετθ βακμολόγθςθ 3 και μόνθ κατθγορία που επί του παρόντοσ δεν 

χρίηει κάποιασ προςοχισ τθν διαχείριςθ των λειτουργικϊν τθσ εξόδων. 

 

6.2.2 2011 

Το 2011 υπάρχει επιδείνωςθ ςτθν ςφνκετθ βακμολόγθςθ όλων των 

τραπεηϊν. Καλφτερθ εξακολουκεί να είναι θ βακμολόγθςθ τθσ Eurobank αν και 

πλζον διαμορφϊνεται ςε χαμθλότερα επίπεδα το 3. Επιδείνωςθ υπάρχει ςε όλεσ τισ 

κατθγορίεσ πλθν τθσ διαχείριςθσ και τθσ ευαιςκθςία που ακόμα διατθροφνται ςτθν 

πρϊτθ κλίμακα. Στο 3 βρίςκεται θ κεφαλαιακι επάρκεια, ςτο 4 θ ποιότθτα του 

ενεργθτικοφ και θ ρευςτότθτα ενϊ άμεςθσ λιψθσ μζτρων χρίηει θ κατθγορία τθσ 

κερδοφορίασ. 

Στθν κλίμακα 3 τθσ ςφνκετθσ βακμολόγθςθσ κατατάςςεται και θ Attica αλλά 

με λίγο υψθλότερθ βακμολογία, 3,2. Με εξαίρεςθ τθν διαχείριςθ και τθν 

ευαιςκθςία που φαίνεται να διαχειρίηονται αποτελεςματικά και τθν κεφαλαιακι 

επάρκεια που αρχίηει να δείχνει προειδοποιθτικά ςθμάδια, όλοι οι άλλοι τομείσ 

παρουςιάηουν ςθμαντικά προβλιματα. Η ποιότθτα του ενεργθτικοφ, θ κερδοφορία 

και θ ρευςτότθτα είναι ςτο χαμθλότερο επίπεδο διακυβεφοντασ τθν βιωςιμότθτα 

τθσ τράπεηασ. 
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Πίλαθαο 22: Σύλζεηε βαζκνιόγεζε 2011 

2011 

Σράπεηα Αρικμοδείκτεσ C1 C2 A1 A2 M1 E1 E2 L1 L2 S1 CAMELS 

 Βαρφτθτα 20% 20% 20% 10% 20% 10%  

Εκνικι  5 5 - 5 1 4 5 5 5 1 3,8 

Ρειραιϊσ 5 5 3 5 1 5 5 5 5 1 3,6 

Alpha 5 4 5 5 1 1 5 5 5 1 3,5 

Eurobank 5 1 2 5 1 4 5 2 5 1 2,8 

Attica 3 1 - 5 1 5 5 5 5 1 3,2 

Στθν κλίμακα του 4 βρίςκονται οι άλλεσ τρεισ τράπεηεσ το 2011 και 

ςυγκεκριμζνα 3,5 είναι θ ςφνκετθ βακμολόγθςθ τθσ Alpha, 3,6 τθσ Ρειραιϊσ και 3,8 

τθσ Εκνικισ. Η βακμολόγθςθ αυτι αντανακλά τθν κακι απόδοςθ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων και τθν ανάγκθ ςτενισ εποπτικισ παρακολοφκθςισ τουσ ϊςτε να 

αποτραπεί θ χρεοκοπία τουσ. Εκτόσ από τθν κακισ ποιότθτασ ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ, τθν εξαιρετικά χαμθλι κερδοφορία και ρευςτότθτα και οι τρεισ 

τράπεηεσ παρουςιάηουν ςθμαντικά προβλιματα κεφαλαιακισ επάρκειασ. Μόνα 

πεδία που διατθροφνται ςε ιδιαίτερα καλά επίπεδα είναι αυτά τθσ διαχείριςθσ και 

τθσ ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο των επιτοκίων. 

 

6.2.3 2012 

Το 2012 βρίςκει τα πζντε πιςτωτικά ιδρφματα ςε μζτρια προσ κακι 

κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν βακμολόγθςθ CAMELS. Τρεισ από τισ τράπεηεσ, Εκνικι, 

Ρειραιϊσ και Alpha παρουςιάηουν βελτίωςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ ενϊ 

οι δφο, Eurobank και Attica επιδεινϊνονται περαιτζρω. Ραρόλα αυτά θ Eurobank 

καταφζρνει να διατθρθκεί ςτθν κλίμακα 3, όπου πλζον εντάςςονται και θ Ρειραιϊσ 

και θ Alpha. Ενϊ θ Εκνικι παρά τθν βελτίωςθ παραμζνει ςτθν κλίμακα 4 ςτθν οποία 

κατατάςςεται και θ Attica. 

Δυνατό ςθμείο τθσ λειτουργία και των πζντε τραπεηϊν παραμζνει θ 

αποτελεςματικι διαχείριςθ των λειτουργικϊν εξόδων, ενϊ αφξθςθ ςτον κίνδυνο τθσ 
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αγοράσ ζχουν θ Εκνικι και θ Ρειραιϊσ. Η βελτίωςθ τθσ βακμολόγθςθσ των τριϊν 

τραπεηϊν οφείλεται ςτθν αφξθςθ των βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν κεφαλαίων 

που βοθκοφν ςτθν βελτίωςθ τθσ κεφαλαιακισ τουσ επάρκειασ, ενϊ από τθν άλλθ 

μεριά θ επιδείνωςθ τθσ Attica επίςθσ ζχει τθν ίδια αιτία και ςυγκεκριμζνα τθν 

χειροτζρευςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ.  

 

Πίλαθαο 23: Σύλζεηε βαζκνιόγεζε 2012 

2012 

Σράπεηα Αρικμοδείκτεσ C1 C2 A1 A2 M1 E1 E2 L1 L2 S1 CAMELS 

 Βαρφτθτα 20% 20% 20% 10% 20% 10%  

Εκνικι  5 1 - 5 1 5 5 5 5 2 3,5 

Ρειραιϊσ 5 1 4 5 1 1 5 5 5 2 3,2 

Alpha 5 2 5 5 1 5 5 4 5 1 3,4 

Eurobank 5 1 5 5 1 5 5 4 5 1 3,3 

Attica 4 4 5 5 1 5 5 5 5 1 3,6 

 Τζλοσ θ Eurobank ενϊ καταφζρνει να διατθρεί τθν κεφαλαιακι επάρκεια 

ςτα ίδια επίπεδα με το προθγοφμενο ζτοσ, οι επιδόςεισ τθσ χειροτερεφουν ςτθν 

ποιότθτα του ενεργθτικοφ, τθν κερδοφορία και τθν ρευςτότθτα. Σχεδόν όμοιεσ είναι 

και οι επιδόςεισ για τθν Alpha που όμωσ ζχει ελαφρά χειρότερθ κεφαλαιακι 

επάρκεια από τθν Eurobank αλλά που επίςθσ χρίηει προςοχισ. 

 

6.2.4 2013 

Το 2013 υπάρχει βελτίωςθ ςτθν ςφνκετθ βακμολόγθςθ και των πζντε 

τραπεηϊν και όλεσ κατατάςςονται ςτθν κλίμακα του 3. Τθν καλφτερθ επίδοςθ ζχει θ 

Ρειραιϊσ με ςφνκετθ βακμολόγθςθ 2,7. Η κεφαλαιακι επάρκεια, θ διαχείριςθ των 

λειτουργικϊν εξόδων και θ κερδοφορία για τθν Ρειραιϊσ βρίςκονται ςε άριςτα 

επίπεδα, ενϊ αρκετά καλι είναι και θ ευαιςκθςία ςτον κίνδυνο τθσ αγοράσ. 

Αντίκετα εξαιρετικά δυςμενισ είναι θ ποιότθτα του ενεργθτικοφ και θ ρευςτότθτα 
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τθσ τράπεηασ, προβλιματα που κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν άμεςα ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτά τθσ. 

Δεφτερθ καλφτερθ επίδοςθ ζχει θ Alpha Bank με βακμολόγθςθ 2,9 θ οποία 

ζχει πλζον ιδιαίτερα καλι κεφαλαιακι επάρκεια και διαχείριςθ λειτουργικϊν 

εξόδων, αλλά διατθρεί ςθμαντικά προβλιματα ςτθν ποιότθτα του ενεργθτικοφ τθσ 

και τθν ρευςτότθτα, τομείσ που κζτουν ςε αμφιςβιτθςθ τθν βιωςιμότθτά τθσ αν 

δεν υπάρξει άμεςθ αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν προβλθμάτων. 

  

Πίλαθαο 24: Σύλζεηε βαζκνιόγεζε 2013 

2013 

Σράπεηα Αρικμοδείκτεσ C1 C2 A1 A2 M1 E1 E2 L1 L2 S1 CAMELS 

 Βαρφτθτα 20% 20% 20% 10% 20% 10%  

Εκνικι  3 1 - 4 1 5 5 4 5 2 3,0 

Ρειραιϊσ 1 1 5 5 1 1 1 5 5 2 2,7 

Alpha 1 1 5 5 1 4 1 5 5 2 2,9 

Eurobank 3 1 5 5 1 5 5 2 5 2 3,0 

Attica 2 1 5 5 2 5 5 5 5 1 3,3 

 

Το 2013 θ ςφνκετθ βακμολόγθςθ τθσ Εκνικισ τράπεηασ και τθσ Eurobank 

είναι 3.  Αν εξαιρεκεί θ διαχείριςθ των λειτουργικϊν εξόδων που βρίςκεται ςε πολφ 

καλά επίπεδα, αρκετά καλι είναι θ κεφαλαιακι επάρκεια και θ ευαιςκθςία. Οι 

υπόλοιπο τρεισ τομείσ είναι αναποτελεςματικοί και διορκωτικά μζτρα κα πρζπει να 

εφαρμοςτοφν. Για τθν Eurobank ςε οριακι κατάςταςθ βρίςκεται θ ποιότθτα του 

ενεργθτικοφ και θ κερδοφορία, ενϊ λίγο καλφτερθ είναι θ ρευςτότθτά τθσ ςε ςχζςθ 

με τθν ρευςτότθτα τθσ Εκνικισ. Αντίκετα θ Εκνικι ζχει λίγο καλφτερθ ποιότθτα 

ενεργθτικοφ από τθν Eurobank. 

Τελευταία ςτθν κατάταξθ βρίςκεται θ Attica όπου εκτόσ από τθν ευαιςκθςία 

ςτα επιτόκια, όλοι οι άλλοι τομείσ παρουςιάηουν μικρότερθσ ι μεγαλφτερθσ 

ζνταςθσ προβλιματα. Η κεφαλαιακι επάρκεια και διαχείριςθ των εξόδων δεν 
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φαίνονται να απειλοφν τθν βιωςιμότθτα τθσ τράπεηασ αλλά μποροφν να υπάρξουν 

βελτιωτικά μζτρα για τθν καλφτερθ διαςφάλιςθ τθσ αςφαλισ λειτουργία τθσ. 

Αντίκετα θ ποιότθτα του ενεργθτικοφ, θ κερδοφορία και θ ρευςτότθτα είναι πολφ 

κακι για τθν τράπεηα αυξάνοντασ τισ πικανότθτεσ χρεοκοπίασ αν δεν υπάρξει 

άμεςθ βελτίωςι τουσ. 

 

6.3 φνκετθ βακμολόγθςθ διαχρονικά 

Ολοκλθρϊνοντασ παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικά θ εξζλιξθ του ςφνκετου 

δείκτθ CAMELS τθν περίοδο 2010-2013 για τισ πζντε υπό μελζτθ τράπεηεσ. Σε 

γενικζσ γραμμζσ παρατθρείται ότι τθν διετία 2011-2012 υπάρχει επιδείνωςθ για 

όλεσ τισ τράπεηεσ, ενϊ ςε κανζνα χρονικό ςθμείο καμιά τράπεηα δεν κεωρείται 

αςφαλισ και ανκεκτικι ςε εξωτερικζσ και εςωτερικζσ αναταράξεισ.  

Γξάθεκα 10: Γηαρξνληθή πνξεία ζύλζεηεο βαζκνιόγεζεο 2010-2013 
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Μόνο το 2010 θ Eurobank και θ Attica επιδεικνφουν ικανοποιθτικι 

αποδοτικότθτα και εφαρμόηουν πρακτικζσ διαχείριςθσ των κινδφνων που φαίνεται 

να τουσ εξαςφαλίηουν μια ςχετικι ςτακερότθτα και ικανοποιθτικι ςυμμόρφωςθ με 

το κανονιςτικό πλαίςιο. Ραρόλα αυτά υπάρχουν τομείσ που επιδζχονται μζτρα για 

τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ. Πμωσ κακϊσ αποδεικνφεται ςτθν ςυνζχεια και οι 

δφο τράπεηεσ όπωσ και οι υπόλοιπεσ, αδυνατοφν να ανταποκρικοφν 

αποτελεςματικά ςε καίριουσ τομείσ τθσ λειτουργίασ τουσ, γεγονόσ που αυξάνει 

ςθμαντικά τον κίνδυνο χρεοκοπίασ τουσ.  

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των τραπεηϊν είναι εμφανισ 

θ βελτίωςθ τθσ αξιολόγθςισ τουσ αλλά παραμζνουν ανεπάρκειεσ και κίνδυνοι για 

αυτζσ, που μπορεί να πλιξουν και τουσ υγιείσ τομείσ τθσ λειτουργίασ τουσ. Για τθν 

αποφυγι αυτοφ του κινδφνου κα πρζπει να υπάρξει ςυντονιςμζνθ δράςθ για τθν 

διόρκωςθ των τομζων που υπάρχουν αδυναμίεσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ μελζτθ και θ αξιολόγθςθ του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ τθν περίοδο 2010-2013 και ςυγκεκριμζνα των τεςςάρων 

ςυςτθμικϊν τραπεηϊν και μιασ μικρότερου μεγζκουσ, τθσ Attica Bank που εκ των 

υςτζρων αποδείχκθκε ιςχυρι ςτισ ςυνεχιηόμενεσ αναταράξεισ και ανακατατάξεισ 

ςτον κλάδο, διατθρϊντασ τθν παρουςία τθσ ζωσ ςιμερα ςτον κλάδο. Για τθν 

αξιολόγθςθ των αποδόςεων των τραπεηϊν από το ξεκίνθμα τθσ κρίςθσ ςτον 

τραπεηικό τομζα (αλλά και τθν ελλθνικι οικονομία και τθν δθμοςιονομικι κρίςθ) 

ζωσ και μετά τθν πρϊτθ ανακεφαλαιοποίθςθ που ολοκλθρϊκθκε το 2013 

χρθςιμοποιικθκε θ μεκοδολογία CAMELS. Η ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία εξετάηει 

πολυδιάςτατα τθν λειτουργία ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και ςυνδυαςτικά 

κατατάςςει τισ τράπεηεσ ανάλογα τον βακμό ςτακερότθτασ και υγείασ που 

παρουςιάηουν. Ραράλλθλα εντοπίηει τομείσ με αδυναμίεσ που χρίηουν από μζτρια 

παρακολοφκθςθ ζωσ άμεςθ ανταπόκριςθ για τθν λιψθ μζτρων που κα αποτρζψουν 

τθν χρεοκοπία.  

Είναι γνωςτό ότι θ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδοσ ςθμάδεψε τθν πορεία όχι 

μόνο του τραπεηικοφ κλάδου αλλά και τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ρριν τθν κρίςθ οι 

τράπεηεσ δεν φαινόταν να παρουςιάηουν ςθμαντικζσ αδυναμίεσ πόςο μάλλον 

αμφιςβιτθςθ τθσ βιωςιμότθτάσ τουσ. Ραρόλα αυτά από νωρίσ υπιρξαν κλονιςμοί 

ςε καίριουσ τομείσ τθσ λειτουργίασ τουσ, όπωσ θ ρευςτότθτα, θ ποιότθτα του 

ενεργθτικοφ, θ κερδοφορία και θ κεφαλαιακι επάρκεια. Κφριεσ αιτίεσ των 

παραπάνω προβλθμάτων ιταν θ ςυμμετοχι του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 

αναδιάρκρωςθ του δθμόςιου χρζουσ, πλιττοντασ τθν κερδοφορία και τθν 

κεφαλαιακι επάρκεια, θ αδυναμία άντλθςθσ ρευςτότθτασ από τισ αγορζσ και θ 

αβεβαιότθτα που προκάλεςε ςθμαντικι μείωςθ των κατακζςεων και θ αφξθςθ των 

επιςφαλϊν δανείων. Η εξωτερικι παρζμβαςθ κρίκθκε αναγκαία για τθν διαςφάλιςθ 

τθσ ςτακερότθτασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και τθν εξυγίανςθ του. Ρερίπου 40 

δισ ανιλκε αυτό το κόςτοσ το οποίο καλφφκθκε από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ, εκ των οποίων τα 27,5 δισ αφοροφςαν τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των 
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τεςςάρων ςυςτθμικϊν τραπεηϊν, περίπου όςο και οι ηθμιζσ από τθν εφαρμογι του 

PSI.  

Τα παραπάνω αποτυπϊνονται ςτα αποτελζςματα και τθσ εφαρμογισ τθσ 

μεκοδολογίασ CAMELS. Η επιδείνωςθ τθσ κεφαλαιακισ ανεπάρκειασ, θ χαμθλι 

ποιότθτα των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, οι ηθμιογόνεσ χριςεισ και τα ςοβαρά 

προβλιματα ςτθν ρευςτότθτα ιταν τα κφρια προβλιματα των τραπεηϊν τθν διετία 

2011-2012. Με το πζρασ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ υπιρξε αιςκθτι βελτίωςθ τθσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ και τθσ κερδοφορίασ, όμωσ δεν αντιμετωπίςτθκαν 

αποτελεςματικά τα προβλιματα ρευςτότθτασ και ποιότθτασ του ενεργθτικοφ. 

Σε ζνα βακμό αυτό ιταν αναμενόμενο κακϊσ τα προβλιματα ςτθν ελλθνικι 

οικονομίασ όχι μόνο ιταν ακόμα αιςκθτά αλλά κλιμακϊνονταν με αποτζλεςμα τθν 

απόςυρςθ των κατακζςεων που ζπλθττε ςθμαντικά τθν ρευςτότθτα αλλά και τθν 

αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων. Ζτςι ενϊ εν μζρει θ ανακεφαλαιοποίθςθ 

βοικθςε ςτθν βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ, αυτό από μόνο του δεν μποροφςε να 

δράςει αποτελεςματικά ςτουσ άλλουσ προβλθματικοφσ τομείσ για να υπάρξει 

διαςφάλιςθ τθσ υγιοφσ λειτουργίασ των τραπεηϊν ςτο μζλλον. Άλλωςτε τα 

προβλιματα των τραπεηϊν δεν οφείλονταν αρχικά ςτθν κεφαλαιακι τουσ 

ανεπάρκεια, αν και ςτθν ςυνζχεια λόγο του αυςτθρότερου κανονιςτικοφ πλαιςίου 

τουσ δθμιουργικθκαν αυξθμζνεσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ, αλλά ςτθν επεκτατικι 

πολιτικι που ακολουκικθκε τα ζτθ πριν τθν κρίςθ και ςτθν επιδείνωςθ τθσ 

κατάςταςθσ των δανειολθπτϊν που οδιγθςαν ςε ςθμαντικι αφξθςθ των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων. 

Ζτςι εκ των υςτζρων γνωρίηοντασ ότι ςτθν ςυνζχεια χρειάςτθκαν άλλεσ δυο 

ανακεφαλαιοποιιςεισ για τθν διατιρθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 

Ελλάδα, ενϊ ακόμα και ςιμερα το πρόβλθμα των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων 

είναι υπαρκτό, είναι ςαφζσ πωσ θ ζλλειψθ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των προβλθμάτων 

από τθν αρχι δεν κα μποροφςε να διαςφαλίςει τθν ομαλι λειτουργία των τραπεηϊν 

μόνο με τθν αφξθςθ τθσ κεφαλαιακισ τουσ επάρκειασ. Ενδεχομζνωσ μια λφςθ κα 

ιταν θ άμεςθ ρφκμιςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ με όρουσ που κα διαςφάλιηε 

ςε κάποιο βακμό τθν ομαλι εξυπθρζτθςι τουσ ϊςτε να βελτιωνόταν θ ποιότθτα 
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του δανειακοφ χαρτοφυλακίου των τραπεηϊν, δρϊντασ υποςτθρικτικά ςτθν 

κερδοφορία, τθν κεφαλαιακι επάρκεια και τθν ρευςτότθτα. Ραράλλθλα αν θ 

αντίδραςθ των τραπεηϊν ςτθν δυςμενι αυτι κατάςταςθ δεν ιταν το πάγωμα των 

χορθγιςεων αλλά θ ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ κατά κφριο λόγο των 

επιχειριςεων αλλά και των νοικοκυριϊν, αυτό κα μποροφςε να δράςει 

υποςτθρικτικά ςτθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ οικονομίασ και τθν αποφυγι τθσ 

απόςυρςθσ των κατακζςεων, που διαχρονικά δεν κα οδθγοφςε ςε τόςο μεγάλθ 

αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων. 

 Ππωσ γνωρίηουμε άλλωςτε θ οικονομία ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα 

βαςίηεται ςε πολφ μεγάλο βακμό, ι αλλιϊσ κα μποροφςαμε επίςθσ να ποφμε ότι 

ξεκινάει και τελειϊνει, ςτον ιδιϊτθ και τον επιχειρθματία που τθν ςτελεχϊνει. Είναι 

πολφ ςθμαντικό λοιπόν τα ελλθνικά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα να εμπνεφςουν 

εμπιςτοςφνθ ςτον ίδιο τον Ζλλθνα που γφριςε τθν πλάτθ ςτα δφςκολα αυτά χρόνια 

και να κερδίςουν ξανά όλθ τθ χαμζνθ αίγλθ τθσ προ και μετά κρίςεωσ περιόδου. Με 

τον τρόπο αυτό κα προςελκφςουν κατακζςεισ, ρευςτότθτα και κα επιδιϊξουν 

μείωςθ των κόκκινων, μθ εξυπθρετοφμενων και καταγγελμζνων δανείων που όπωσ 

είδαμε αποτελεί ζνα ιδιαίτερα επίπονο κομμάτι τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ξενόγλωςςθ  

Bank Analysis and Examination School, 2000. Bank Financial Analysis Precourse. New 

York: Bank Analysis and Examination School. 

Betz, F., Oprică, S., Peltonen, T.A. & Sarlin, P., 2013. Predicting Distress in European 

Banks. Working Paper Series No 1597. Frankfurt: European Central Bank. 

Christopoulos, A.G., Mylonakis, J. & Diktapanidis, P., 2011. Could Lehman Brothers’ 

Collapse Be Anticipated? An Examination Using CAMELS Rating System. 

International Business Research, 4(2), pp.11-19. 

Diakomihalis, M.N., Sagka, I. & Chatzi, I.G., 2016. Financial crisis and Greek banks’ 

performance variation. Int. J. Financial Services Management, 8(4), pp.317-

32. 

FDIC, 2012. RMS Manual of Examination Policies Asset Quality. Washington: Federal 

Deposit Insurance Corporation. 

FDIC, 2014. Federal Deposit Insurance Corporation. [Online] Available at:   

HYPERLINK "https://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/5000-900.html"  

https://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/5000-900.html  [Accessed 15 

Ιοφνιοσ 2019]. 

FDIC, 2015. Section 2.1 Capital. Risk Management Manual of Examination Policies. 

Washington: Federal Deposit Insurance Corporation. 

FDIC, 2018. Section 4.1 Management. RMS Manual of Examination Policies. 

Washington: Federal Deposit Insurance Corporation. 



88 

 

FDIC, 2018. Section 5.1 Earnings. RMS Manual of Examination Policies. Washington: 

Federal Deposit Insurance Corporation. 

FDIC, 2018. Section 7.1 Sensitivity to Market Risk. RMS Manual of Examination 

Policies. Washington: Federal Deposit Insurance Corporation. 

FDIC, 2019. Section 6.1 Liquidity and Funds Management. RMS Manual of 

Examination Policies. Washington: Federal Deposit Insurance Corporation. 

Grier, W.A., 2007. Credit Analysis of Financial Institutions. 2nd ed. London: 

Euromoney Books. 

Lopez, J.A., 1999. Federal Reserve Bank of San Francisco. [Online] Available at:   

HYPERLINK "https://www.frbsf.org/economic-

research/publications/economic-letter/1999/june/using-camels-ratings-to-

monitor-bank-conditions/"  https://www.frbsf.org/economic-

research/publications/economic-letter/1999/june/using-camels-ratings-to-

monitor-bank-conditions/  [Accessed 15 Ιοφνιοσ 2019]. 

Masood, O., Ghauri, S.M.K. & Aktan, B., 2016. Predicting Islamic banks performance 

through CAMELS rating model. Banks and Bank Systems, 11(3), pp.37-43. 

NCUA, 2000. Camel Rating System. NCUA Letter to Credit Unions. Alexandria: 

National Credit Union Administration. 

Rim, E.K. & Salem, C.G., 2018. Ranking and Rating Lebanese Commercial Banks: A 

CAMELS Framework. International Academic Journal of Economics, 5(3), 

pp.49-65. 

Rostami, M., 2015. CAMELS' Analysis in Banking Industry. Global Journal of 

Engineering Science and Research Management, 2(11), pp.10-26. 

Rozzani, N. & Rahman, R.A., 2013. Camels and Performance Evaluation of Banks in 

Malaysia: Conventional Versus Islamic. Journal of Islamic Finance and 

Business Research, 2(1), pp.36-45. 



89 

 

Vousinas, G.L., 2015. Recapitalization of the Greek banking system & the fallacy of 

PSI: An empirical analysis with future prospects. International Case Studies 

Journal, 4(1), pp.47-60. 

 

Ελλθνικι 

 

Αγγελζτου, Β., 2019. Insider. [Online] Available at:   HYPERLINK 

"https://www.insider.gr/epiheiriseis/trapezes/110396/posoi-apohorisan-apo-

tis-trapezes-2018-loyketo-se-200-katastimata"  

https://www.insider.gr/epiheiriseis/trapezes/110396/posoi-apohorisan-apo-

tis-trapezes-2018-loyketo-se-200-katastimata  [Accessed 10 Απρίλιοσ 2019]. 

Αντηουλάτοσ, Ά., 2011. Τραπεηικι - τάςεισ (πριν) και προοπτικζσ (μετά τθν κρίςθ). In 

Η διεκνισ κρίςθ, θ κρίςθ ςτθν ευρωηώνθ και το ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό 

ςφςτθμα. Ακινα: Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν. pp.193-205. 

Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν, 2008. Η Συμβολι του Τραπεηικοφ Συςτιματοσ ςτθν 

Ελλθνικι Οικονομία. Ακινα: Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν. 

Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν, 2017. Στοιχεία Τεκμθρίωςθσ ςχετικά με τθν Λειτουργία 

του Ελλθνικοφ Τραπεηικοφ Συςτιματοσ. Ακινα: Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν. 

Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, 2019. Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. [Online] Available 

at:   HYPERLINK "https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-

union/single-rulebook/capital-requirements/"  

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-

rulebook/capital-requirements/  [Accessed 15 Απρίλιοσ 2019]. 

Κοντογεϊργθσ, Θ., 2015. Protagon. [Online] Available at:   HYPERLINK 

"https://www.protagon.gr/epikairotita/oikonomia/anakefalaiopoiisi-twn-

trapezwn-triti-kai-farmakeri-43608000000"  



90 

 

https://www.protagon.gr/epikairotita/oikonomia/anakefalaiopoiisi-twn-

trapezwn-triti-kai-farmakeri-43608000000  [Accessed 15 Ιοφνιοσ 2019]. 

Μ.Κ.Ε., 2015. Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία. Λάριςα: ΤΕΙ Λάριςασ: Μονάδα 

Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ. 

Μαλλιάρα, Ν., 2018. Capital. [Online] Available at:   HYPERLINK 

"https://www.capital.gr/oikonomia/3311248/i-odusseia-ton-ellinikon-

trapezon-sta-xronia-ton-mnimonion"  

https://www.capital.gr/oikonomia/3311248/i-odusseia-ton-ellinikon-

trapezon-sta-xronia-ton-mnimonion  [Accessed 15 Ιοφνιοσ 2019]. 

Μιχαλόπουλοσ, Γ., 2011. Χρθματοδότθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν ςτθ διάρκεια τθσ 

κρίςθσ. In Η διεκνισ κρίςθ, θ κρίςθ ςτθν ευρωηώνθ και το ελλθνικό 

χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. Ακινα: Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν. pp.229-46. 

Μόςχοσ, Δ. & Χορταρζασ, Γ., 2011. Χρθματοπιςτωτικό Σφςτθμα και Οικονομικι 

Δραςτθριότθτα. In Συλλογικόσ Τόμοσ: Η διεκνισ κρίςθ, θ κρίςθ ςτθν 

ευρωηώνθ και το ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. Ακινα: Ελλθνικι 

Ζνωςθ Τραπεηϊν. pp.55-65. 

Μουρμοφρασ, Ι.Α., 2015. Η Διπλι Κρίςθ Δθμόςιου Χρζουσ-Τραπεηών - Τόμοσ Α΄. 

Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Γερμανόσ. 

ΟΤΟΕ, 2015. Το Τραπεηικό Σφςτθμα ςτθν Ελλάδα και οι Προτάςεισ τθσ ΟΤΟΕ για τον 

ρόλο του και τθ ςυμβολι του ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. Ακινα: 

Ομοςπονδία Τραπεηοχπαλλθλικϊν Οργανϊςεων Ελλάδοσ. 

Ραπαδογάννθσ, Γ., 2015. Η Κακθμερινι. [Online] Available at:   HYPERLINK 

"http://www.kathimerini.gr/840305/article/oikonomia/epixeirhseis/pws-

f8asame-kai-pws-egine-h-3h-anakefalaiopoihsh"  

http://www.kathimerini.gr/840305/article/oikonomia/epixeirhseis/pws-

f8asame-kai-pws-egine-h-3h-anakefalaiopoihsh  *Accessed 15 Ιοφνιοσ 2019+. 



91 

 

Ρρϊτο Θζμα, 2013. Πρώτο Θζμα. [Online] Available at:   HYPERLINK 

"https://www.protothema.gr/economy/article/290379/oloklirothike-epituhos-i-

anakefalaiopoiisi-tis-attica-bank-/"  

https://www.protothema.gr/economy/article/290379/oloklirothike-

epituhos-i-anakefalaiopoiisi-tis-attica-bank-/  [Accessed 25 Ιοφλιοσ 2019]. 

Συριόπουλοσ, Κ., 2000. Διαχείριςθ Τραπεηικοφ Κινδφνου. Ράτρα: Ελλθνικό Ανοικτό 

Ρανεπιςτιμιο. 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 2012. Ζκκεςθ για τθν Ανακεφαλαιοποίθςθ και Αναδιάταξθ 

του Ελλθνικοφ Τραπεηικοφ Τομζα. Ακινα: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 2014. Το Χρονικό τθσ Μεγάλθσ Κρίςθσ: Η Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ 2008-2013. Ακινα: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Χαλδοφπθσ, Ν., 2018. Σοφοκλζουσ In. [Online] Available at:   HYPERLINK 

"https://www.sofokleousin.gr/trapezes-enas-deiktis-pou-tromazei"  

https://www.sofokleousin.gr/trapezes-enas-deiktis-pou-tromazei  [Accessed 

17 Απρίλιοσ 2019+. 

Χαροκόποσ, Κ., 2019. Liberal. [Online] Available at:   HYPERLINK 

"https://www.liberal.gr/arthro/241166/apopsi/k-charokopos/prin-20-chronia-

leitourgousan-50-trapezes-stin-ellada.html"  

https://www.liberal.gr/arthro/241166/apopsi/k-charokopos/prin-20-chronia-

leitourgousan-50-trapezes-stin-ellada.html  [Accessed 6 Απρίλιοσ 2019]. 

 

 


