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Ανάλυση ελληνικών τραπεζών 

 

Ι. Εισαγωγή – Σκοπός 
 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της κάθε χώρας και στην προκειμένη περίπτωση, της 

Ελλάδας,  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας της χώρας και σκοπός του είναι, η 

βελτίωση της κατανομής των πόρων μέσα σε ένα χαώδες και αβέβαιο περιβάλλον 

συναλλαγών. Ένας βασικός παράγοντας για να επιτευχθεί η πιο σωστή κατανομή των πόρων 

είναι, το τραπεζικό σύστημα, ο πυρήνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της κάθε 

χώρας, το οποίο λαμβάνει θέση μεσολαβητή μεταξύ αποταμιευτών και πιστωτών, 

συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή πορεία και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Ωστόσο, πέραν 

του διαμεσολαβητικού ρόλου που διακατέχουν, οι τράπεζες είναι υπεύθυνες για πολλές 

ακόμα λειτουργίες όπως η έκδοση δανείων (και η διαχείριση του συναλλάγματος), για αυτό 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας μιας ανάλυσης για την αποτελεσματικότητα 

και το μέλλον του τραπεζικού κλάδου (ορισμένων τραπεζών).  

Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να παρατηρήσουμε και να σχολιάσουμε την εξέλιξη 

κάποιων από των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, με 

ορισμένους δείκτες ως σημείο αναφοράς, όπως  ρευστότητας και κερδοφορίας, καθώς και με 

τα πρόσφατα νέα των τραπεζών, δημιουργούμε ορισμένα συμπεράσματα για την πορεία τους 

καθώς και τα πλάνα τους για το μέλλον. Στην ανάλυση αυτή, κρίνεται απαραίτητη η χρήση 

διαγραμμάτων για την καλύτερη απεικόνιση και κατανόηση των αριθμοδεικτών και της 

πορείας των τραπεζών. Ο χρονικός ορίζοντας που θα ακολουθήσουμε θα είναι η περίοδος 

2016-2020, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των τραπεζών και θα παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία για το έτος 2021, 

αφού βρίσκεται εντός της περιόδου της πανδημίας, όπου οι τράπεζες προσπαθούν να 

ανακάμψουν. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ελληνική οικονομία και τραπεζικός κλάδος 

 

Η πορεία του τραπεζικού κλάδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας 

σε εθνικό επίπεδο. Tο τραπεζικό σύστημα στην χώρα μας συνιστά ένα ουσιαστικό εργαλείο 

στην εφαρμογή της χρηματοπιστωτικής πολιτικής, κατέχοντας ως κέντρο βάρους τις 

τράπεζες. Οι τράπεζες δύναται να ρυθμίζουν την προσφορά και ζήτηση χρήματος 

επηρεάζοντας άμεσα τις εθνικές οικονομίες των χωρών. Για τον λόγο αυτό, αξίζει να 

αναφερθούμε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια 

και πώς επηρεάστηκε το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του. 

Διερευνώντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας από την κρίση του 2009 μέχρι και 

σήμερα γίνεται κατανοητό πως υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από 

τις αρχές του 2009 το έλλειμμα έφτασε το 15,7% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος το 129,7% 

του ΑΕΠ, ενώ υπήρχε διαρκής άνοδος των spreads, που τον Απρίλιο του ίδιου έτους έφτασε 

τις 1000 μονάδες. Τα τραπεζικά ιδρύματα τότε, προσέφεραν υψηλά επιτόκια για τις 

καταθέσεις για να προσελκύσουν ρευστότητα. Έτσι, αρχικά παρατηρήθηκε µία σημαντική 

αύξηση των καταθέσεων που συσχετιζόταν µε τη εισαγωγή κεφαλαίων από χώρες του 

εξωτερικού λόγω της αναζήτησης αξιόπιστων τραπεζικών ιδρυμάτων και σημαντικότερων 

αποδόσεων. Όμως, από το 2009 και έπειτα, οι καταθέσεις άρχισαν να μετακυλίονται από τα 

ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα όταν στην χώρα μας γινόταν όλο και πιο αισθητή η 

δημοσιονομική κρίση. 

Η δυσχερής πορεία της οικονομίας επηρέασε σημαντικά την χρηματοοικονομική κατάσταση 

φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. 

Η κατάσταση αυτή επέβαλε διακανονισμούς και απαλοιφές δανεισμών επηρεάζοντας την 

κεφαλαιακή ικανότητα και την ρευστότητα των τραπεζών. Οι αγορές άσκησαν σημαντική 

πίεση στα τραπεζικά ιδρύματα για περιορισμό της µόχλευσής τους, με αποτέλεσμα να 

περιοριστεί το κεφάλαιό τους, ενώ η διόγκωση των ζημιών τους κατέστησε μειωμένη την 

δυνατότητα χορήγησης δανειακών κεφαλαίων. 

Το 2010  πραγματοποιήθηκε η πρώτη υποβάθμιση των τελευταίων ετών της οικονομίας της 

Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης, προκαλώντας αναστάτωση στις αγορές με το 

δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας να έχει αυξηθεί τόσο που το δημόσιο χρέος δεν 

μπορούσε πλέον να αποπληρωθεί. Έτσι η Ελλάδα απευθύνθηκε στο ξένο δανεισμό από 

κράτη, τα οποία έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική της ικανότητα, επέβαλαν 

πάρα πολύ υψηλά επιτόκια δανεισμού. Εξαιτίας αυτού, η χώρα αποφάσισε να απευθυνθεί 

στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στήριξης. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη πακέτων μέτρων και τη σύναψη δανειακών συμβάσεων.  

Τα έτη που ακολούθησαν έως το 2015 ήταν εξαιρετικά δύσκολα με την άνοδο του δείκτη 

ανεργίας, του πληθωρισμού και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων να αποτελούν τις πιο 

σημαντικές απόρροιες της κρίσης. Κατά το 2016 παρατηρείται μια ανάκαμψη μετά την 

επιβολή των «capital controls» με την οικονομία να έχει θετική προοπτική παρόλα τα 

προβλήματα.  



   

Το 2018 παρατηρήθηκε επίσης μια ανάκαμψη της οικονομίας με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης 

του 2%, ο οποίος θεωρείται σχετικά χαμηλός συγκρινόμενος με άλλες οικονομίες της 

Ευρώπης, αλλά και με το ρυθμό που έπρεπε να επιτευχθεί ώστε να υπάρχει ανάπτυξη. Ενώ 

υπήρξαν θετικές προσαρμογές σε ότι αφορά τις τράπεζες, ούτε το συγκεκριμένο έτος 

παρατηρήθηκε αύξηση των καταθέσεων, με τις επιχειρήσεις να στρέφονται στην αξιοποίηση 

άλλων εργαλείων χρηματοδότησης. Υπήρχαν επίσης θετικά αποτελέσματα του stress test της 

οικονομίας, οπότε «χαλάρωσαν» οι κεφαλαιακοί περιορισμοί και βελτιώθηκε η αξιολόγηση 

από διεθνείς οίκους. 

Η ελληνική οικονομία το 2019 βρισκόταν σε στάδιο επιταχυνόμενης αύξησης με το ρυθμό 

της να βρίσκεται οριακά πάνω από το 2%. Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη πορεία, μπόρεσε 

να ξεπεράσει τα προβλήματα του παρελθόντος και να στραφεί προς τις προκλήσεις του 

μέλλοντος. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες και πραγματοποιήθηκαν 

σταδιακά κάποιες αλλαγές πολιτικής από τη νέα κυβέρνηση, έλαβαν χώρα διάφορες 

δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Πολύ σημαντικό ρόλο για την βελτίωση των προσδοκιών 

έπαιξαν η μείωση των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων όπως επίσης και η 

αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού. Με αυτές τις ενέργειες αναβαθμίστηκε η 

πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. 

Με την έναρξη του 2020  και την εμφάνιση της παγκόσμιας πανδημίας στη χώρα μας, 

επηρεάστηκαν όλοι οι τομείς της οικονομίας και οι προκλήσεις που εμφανίστηκαν ήταν 

τεράστιες. Ο διεθνής καταμερισμός εργασίας άλλαξε, αφού ολόκληροι οικονομικοί κλάδοι 

σε κάποιες περιπτώσεις άνθησαν αλλά και κάποιοι άλλοι εξαφανίστηκαν λόγω έλλειψης 

ζήτησης.  

Έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για την ανάκαμψη της οικονομίας, όπως επίσης και για την 

κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τα οποία προκλήθηκαν από την χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Καταβλήθηκε προσπάθεια από τις τράπεζες να 

εξασφαλίσουν ρευστότητα ώστε να αντιδράσουν στις έκτακτες συνθήκες οι οποίες 

δημιουργήθηκαν. Ωστόσο, υπήρξε επιφυλακτικότητα για την χορήγηση δανείων, καθώς δεν 

υπήρχε κάποια ενημέρωση για τη διάρκεια και την ένταση της υγειονομικής κρίσης και όπως 

ήταν αναμενόμενο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν πολλά. 

Παρά τις δυσκολίες και το γεγονός ότι ο κορονοϊός έπληξε την ελληνική οικονομία όταν είχε 

μόλις αρχίσει να ανακάμπτει, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατόρθωσε να βελτιωθεί σε 

σχέση με το 2019. Οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν στην κορυφή των πέντε πρώτων στην 

Ευρώπη που αξιοποίησαν την αύξηση της αποταμίευσης, τα μέτρα στήριξης και τις 

μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης προκειμένου να προλάβουν να εξυγιάνουν τους 

ισολογισμούς και να προετοιμαστούν για την επόμενη ημέρα όσο οι οικονομίες ήταν 

κλειστές λόγω της πανδημίας. Έτσι, μείωσαν τα κόκκινα δάνεια κατά περίπου 30 δισ. ευρώ 

σε ένα χρόνο, έθεσαν σε αναστολή δόσεων συνολικά δάνεια άνω των 24 δισ. Ευρώ και 

προχώρησαν σε διαγραφές περίπου 3 δισ. ευρώ στο πρώτο διάστημα του πανδημικού έτους 

2020. 



   

Ωστόσο είναι ευνόητο πως οι προκλήσεις παραμένουν για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες 

εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο απόθεμα κόκκινων δανείων στην Ευρωζώνη και 

καλούνται να μεταβούν ομαλά στην εποχή που ακολουθεί την κρίση της πανδημίας. 

Παράλληλα, μέρος της προσοχής πρέπει να στραφεί και στην ενεργειακή μετάβαση και την 

κρίση βιωσιμότητας, με δεδομένα να δείχνουν ότι πρέπει να επενδυθούν 1,5 έως 2 τρις. ευρώ 

στην πράσινη οικονομία σε όλη την Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Σύγκριση ΑΕΠ με τα ενεργητικά των τραπεζών 

 

 

Figure 1 

Στο διάγραμμα 1 διακρίνουμε ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας παρουσιάζει μία σχετικά σταθερή 

πορεία με μικρές ετήσιες αυξήσεις μέχρι το 2018. Το 2019 αυξάνεται κατακόρυφα από 166,7 

δις σε 200,5 δις, ενώ το 2020 πέφτει σε 189,4 δις.  

Αναφορικά με τις τράπεζες, παρατηρούμε ότι το ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος 

κινείται αντίθετα από το ΑΕΠ της χώρας, καθώς φαίνεται πως οι αυξήσεις του ΑΕΠ 

συμπίπτουν με μειώσεις του ενεργητικού της. Στη συνέχεια, στο γενικό διάγραμμα 

βρίσκονται η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha bank και η Eurobank οι οποίες 

φαίνεται να ακολουθούν παρόμοια πορεία στο ύψος με μία μικρή μεταβλητότητα.  



   

 

Figure 2 

Εστιάζοντας στο διάγραμμα των τεσσάρων τραπεζών παρατηρούμε πως το ενεργητικό τους 

κυμαίνεται μεταξύ 58 δις και 81,5 δις με την σειρά των τραπεζών να αλλάζει κάθε χρονιά. 

 

Figure 3 

Τέλος, στο διάγραμμα 3 φαίνονται η Attica Bank, η Optima Bank και η Vivabank οι οποίες 

με μια πρώτη ματιά αγγίζουν τον οριζόντιο άξονα, αλλά τοποθετώντας την πορεία του 

ενεργητικού τους σε ένα χωριστό διάγραμμα παρατηρούμε πως η Attica bank ξεχωρίζει από 

τις άλλες δύο κινούμενη ανάμεσα σε 3,35 και 3,611 δις. Η Optima Bank και η Vivabank 

φαίνονται να κινούνται κοντά μεταξύ τους κάτω από το όριο των 0,5 δις μέχρι το 2019 με 

την πρώτη όμως να πραγματοποιεί μια ραγδαία αύξηση το 2020 φτάνοντας πολύ κοντά στο 1 

δις. 

 



   

II. Χαρακτηριστικά των τραπεζών 
 

Τράπεζα της Ελλάδος 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας και άρχισε να λειτουργεί τον 

Μάιο του 1928. Η πρόταση για τη δημιουργία της κεντρικής τράπεζας έγινε από την 

Κοινωνία των Εθνών προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης 

να αντιμετωπίσει τα σοβαρά οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα της εποχής. Μέχρι 

την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, τις λειτουργίες κεντρικής τράπεζας ασκούσε η 

μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή που ασκεί δημόσιο λειτούργημα: μεριμνά για τη σταθερότητα 

των τιμών, δηλαδή για τον έλεγχο του πληθωρισμού και για τη σταθερότητα και την εύρυθμη 

λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του 

Ευρωσυστήματος και συμμετέχει με τις υπόλοιπες εθνικές κεντρικές τράπεζες της 

Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής 

πολιτικής επί του κοινού νομίσματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι εμπορική τράπεζα, 

δέχεται καταθέσεις μόνο από τις εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα και 

δανείζει χρήματα σ’ αυτές, ενώ  υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο της Βουλής. 

Παράλληλα, η Τράπεζα εφαρμόζει τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, διενεργεί πράξεις νομισματικής πολιτικής κατά τις οποίες κυρίως παρέχει 

ρευστότητα στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, παρέχει πάγιες διευκολύνσεις οριακής 

χρηματοδότησης και αποδοχής καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση και 

απορρόφηση ρευστότητας, αντιστοίχως. Τέλος, διατηρεί τους λογαριασμούς στους οποίους 

κατατίθενται τα ελάχιστα αποθεματικά από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

Ακόμη αρμοδιότητά της αποτελεί η συγκέντρωση και δημοσίευση στοιχείων για τα 

νομισματικά και πιστωτικά μεγέθη που αφορούν την Ελλάδα, η κατάρτιση του ισοζυγίου 

πληρωμών και των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών της χώρας και γενικότερα η συλλογή 

και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν την ελληνική οικονομία. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική αρχή εξυγίανσης, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με 

άλλα αντίστοιχα όργανα και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα οι αρχές αυτές 

είναι: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

 



   

 

Figure 4 

Στο παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε την πορεία του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί ανά 

τρίμηνο από το 2003 έως και το 2021 και στο συγκεκριμένο διάγραμμα γίνεται ξεκάθαρο ότι 

το εξωτερικό χρέος είχε μια σταθερά αυξητική πορεία από το 2003 μέχρι και το 2010 όπου 

έφτασε στα 442,48 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 2010 μέχρι και το 2018, το ακαθάριστο 

εξωτερικό χρέος παρέμενε σχετικά σταθερό, προτού αρχίσει και πάλι να αυξάνεται από το 

2019 έως και το 2021, που έκλεισε με 556,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 

 

 

Figure 5 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε την καθαρή διεθνής επενδυτική θέση, σύμφωνα με 

την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τριμηνιαία δεδομένα και ενώ ξεκίνησε με -103,8 

δισεκατομμύρια το 2003, μια συνεχή καθοδική τάση καθ’ όλη την διάρκεια μέχρι και το 

τέταρτο εξάμηνο του 2021, διαμόρφωσε τις καθαρές διεθνής επενδύσεις στο κλείσιμο του 

2021 στα -320 δισεκατομμύρια ευρώ.  

 

 



   

Διάγραμμα τιμής Τραπεζικού Κλάδου στο ΧΑ για την περίοδο 2017-2021. 

 

Figure 6 

 

Το διάγραμμα του τραπεζικού κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών μοιάζει πολύ στα 

επιμέρους διαγράμματα των μετοχών των τραπεζών  που αναλύονται παρακάτω. Συνοπτικά, 

παρατηρούμε μια γενική πτώση από το 2017 έως τα μέσα του 2019 και κυριότερους 

παράγοντες την γενική εικόνα της οικονομίας, την αβεβαιότητα των επενδυτών, το μείζων 

θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας. 

Βέβαια, παρατηρούμε μεγάλη άνοδο καθ’ όλη την διάρκεια του 2019 που οδήγησε τον 

δείκτη κοντά στα επίπεδα του 2017 αφού πλησίασε και πάλι τις 900 μονάδες λόγω τις 

αισιοδοξίας για την νέα κυβέρνηση, την εξαγορά “κόκκινων “δανείων, την επιστροφή των 

τραπεζών στα κέρδη αλλά και της έκδοσης νέων ομολόγων. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτη 

σημείο του διαγράμματος αποτελεί ο Μάρτιος του 2020, όπου το άκουσμα της πανδημίας και 

τα lockdown, έριξαν κατακόρυφα την τιμή, η οποία έκτοτε αδυνατεί να πλησιάσει στα 

προηγούμενα επίπεδα, παρά την σχετικά ανοδική τάση από τα μέσα του 2020. 

 



   

Συναλλαγές με κάρτες

 

Figure 7 

 

Figure 8 



   

 

Figure 9 

 

Στα διαγράμματα 7, 8 και 9 παρατηρούμε ορισμένα στοιχεία για τις συναλλαγές με κάρτες 

κατά την τριετία 2018-2020. Έτσι, είναι ξεκάθαρη η άνοδος τόσο του αριθμού των καρτών, 

του αριθμού των συναλλαγών αλλά και της αξίας των συναλλαγών με κάρτες. Άξια 

αναφοράς αποτελεί και η συντριπτική χρήση χρεωστικών έναντι πιστωτικών καρτών, 

ποσοστά αναλογίας που παραμένουν αρκετά σταθερά καθόλη την διάρκεια της τριετίας.   

 

Figure 10 

Στο διάγραμμα 10 παρατηρούμε τα ποσά εξυπηρετούμενων και μη ανοιγμάτων κατά την 

διάρκεια 2019-2020 μέσω των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, σε δισεκατομμύρια ευρώ. Με 

εξαίρεση το γ’ τρίμηνο του 2020 που κινείται χαμηλότερα, τα υπόλοιπα τρίμηνα κινούνται σε 

κοντινά επίπεδα. Αξίζει να αναφέρουμε πως παρότι τα εξυπηρετούμενα αποτελούν το 

μεγαλύτερος μέρος των ανοιγμάτων, το ποσοστό τους επί του συνόλου δεν είναι πολύ 

μεγάλο, ενώ δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία σε όλες τις περιπτώσεις είναι τα καταγγελμένα 

και ακολουθούν τα αβέβαιης είσπραξης και σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. 

 



   

Εθνική Τράπεζα 

 

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και οι μετοχές της εισήχθησαν στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») το 1880. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

Τράπεζα μπορεί να ιδρύει καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπείας 

οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Τράπεζα κατά τη διάρκεια των 180 ετών 

λειτουργίας της, έχει επεκτείνει το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρει και 

καλύπτει όλα τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και μαζί με τις θυγατρικές της παρέχουν ένα 

ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως λιανική, 

εταιρική και επενδυτική τραπεζική, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ασφαλιστικές 

υπηρεσίες και άλλες σημαντικές υπηρεσίες. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην 

Ελλάδα, διατηρώντας ωστόσο καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο και στην 

Αίγυπτο και θυγατρικές στη Βόρεια Μακεδονία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, 

στη Μάλτα και στο Λουξεμβούργο. 

 

 
 

 

                                     

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Χρηματιστήριο 

Στις 30/04/2022, η τιμή της μετοχής βρίσκεται στα 3,825 €, η κεφαλαιοποίηση στα 

3.498.785.460,22€,ενώ ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία ανέρχεται στις 914.715.153 

μετοχές. 

 

 

Figure 11 

Στο διάγραμμα 11 βλέπουμε την πορεία της τιμής της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας 

Ελλάδος στην περίοδο μελέτης μας (2016-2020). Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματευόταν 

στα 3,43€ στην αρχή του έτους. Ωστόσο, από την αρχή του 2016 παρατηρούμε μία συνεχή 

πτωτική πορεία το πρώτο δίμηνο λόγω  της αβεβαιότητας από το προηγούμενο έτος, τις 

διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και την αβεβαιότητα για την 

ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης από το Eurogroup, με την τιμή να φτάνει έως και τα 

1,2€ στις 11 Φεβρουαρίου με την ένταση των ανησυχιών για τα «κόκκινα δάνεια». Οι θετικές 

αντιδράσεις στα οικονομικά αποτελέσματα άρχισαν να οδηγούν ανοδικά την τιμή της 

μετοχής από τον Μάρτιο. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 

ελληνικές τράπεζες που κατείχαν ομόλογα EFSF στο χαρτοφυλάκιο τους τον Απρίλιο, η 

είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΕΤΕπ) θα αγοράσει το πρώτο 

της πακέτο «κόκκινων» δανείων από τις ελληνικές τράπεζες αλλά και οι θετικές εξελίξεις 

από την αξιολόγηση του Eurogroup τον Μάιο έκαναν την τιμή της μετοχής να συνεχίσει να 

ανεβαίνει με αποκορύφωμα τις 23 Μαΐου όπου η τιμή της Εθνικής τράπεζας  ήταν 3,3€ ανά 

μετοχή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας υποχωρεί κατά 

29,82% στις 24 Ιουνίου, ως αντίκτυπο του Brexit, ενώ οι νέες ανησυχίες για τα «κόκκινα 

δάνεια» διατήρησαν σε χαμηλά επίπεδα την μετοχή το υπόλοιπο έτος. Η αισιοδοξία για την 

πορεία της ελληνικής οικονομίας, η ανακοίνωση των κερδών της προηγούμενης χρήσης και 

οι θετικές εξελίξεις τις δεύτερης αξιολόγησης του Eurogroup, οδηγούσαν συνεχώς την τιμή 

της Εθνικής Τράπεζας προς τα πάνω το πρώτο μισό του 2017, η οποία έφτασε ακόμη και τα 

3,76€ ανά μετοχή στις 16 Αυγούστου. Ωστόσο έκτοτε, οι πιέσεις λόγω άγνωστων παραδοχών 

στα stress tests και οι πιέσεις της ΕΚΤ για το θέμα των κόκκινων δανείων, άρχισαν να 

ρίχνουν εκ νέου την τιμή της Εθνικής Τράπεζας έως και κάτω από 2,5€ τον Νοέμβριο, 



   

έδαφος που ξανακέρδισε μέχρι το τέλος του 2017. Καταστροφικό ήταν το 2018 για την 

συστημική  τράπεζα όπου μετά τον Ιούνιο έβλεπε την τιμή της μετοχής της να βρίσκεται σε 

συνεχή ελεύθερη πτώση. Οι σύγχυση στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας και της Τουρκίας 

επηρέασε σαφώς και τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, οδηγώντας την τιμή της μετοχής της 

Εθνικής Τράπεζας για πρώτη φορά κάτω από το 1 ευρώ στις 27 Νοεμβρίου 2018. 

(0,92€/μετοχή). Αντίθετα, το 2019 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά της 5ετίας, αφού η 

πορεία της τιμής της μετοχής ήταν μονίμως ανοδική με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί 

κοντά στα 3€ το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Σε αυτήν την πορεία συντέλεσαν  η άρση των 

κεφαλαιακών περιορισμών για τις τράπεζες, τα κέρδη της τράπεζας το 2018 αλλά και τα 

τριμηνιαία , η αύξηση της ρευστότητας, ο περιορισμός των «κόκκινων δανείων» μέσω 

πώλησης τριών χαρτοφυλακίων, οι πρώρες κάλπες για τις εθνικές εκλογές, η αισιοδοξία της 

προστασίας της νέας κατοικίας από την νέα κυβέρνηση αλλά και η έκδοση νέων ομολόγων. 

Στο ίδιο κύμα πλεύσης συνέχισε και στις αρχές του 2020, προτού το άκουσμα της πανδημίας 

και το πρώτο lockdown για τον περιορισμό του Covid-19 έριξε την τιμή της μετοχής 

κατακόρυφα στα 0,9102€ στις 19 Μαρτίου. Το έτος συνέχισε στα ίδια επίπεδα έκτοτε, πριν 

την άνοδο το τελευταίο δίμηνο του 2020 που επανάφερε την τιμή της μετοχής της Εθνικής 

Τράπεζας άνω των 2€, λόγω της είδησης δημιουργίας εμβολίων κατά του ίου, φέρνοντας 

αισιοδοξία στους επενδυτές, καθώς και την είδηση έλευσης του ΗΡΑΚΛΗΙΙ, που θα 

εξασφάλιζε την μείωση των «κόκκινων δανείων» σε μονοψήφιο ποσοστό. Έτσι, η Εθνική 

Τράπεζα έκλεισε το 2020 στα 2,272€ ανά μετοχή. 

 

Σημαντικά νέα 2021-2022 

 Στις 18.02.2022 ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση 

της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης (IDR) και της βαθμολογίας βιωσιμότητας (VR) 

της Εθνικής Τράπεζας σε «Β+» από «Β-». 

 O οίκος Moody's αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων της 

Εθνικής Τράπεζας από Β2 σε Ba3. 

 Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη 01.04.2022 ότι ολοκλήρωσε την αποεπένδυση 

ποσοστού 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» («Εθνική 

Ασφαλιστική») στο CVC Capital Partners’ Fund VII. Παράλληλα αγόρασε το 9,99% 

από το μετοχικό κεφάλαιο του συγκεκριμένου Fund. 

 

 

 

 

 

https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/1037
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/1037
https://www.news247.gr/ethniki-trapeza
https://www.news247.gr/ethniki-trapeza
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Alpha Bank 

 

Η Alpha Bank μετράει 140 έτη παρουσίας στην οικονομική ζωή της χώρας. Ιδρύθηκε το 

1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε μία εμπορική επιχείρηση στην 

Καλαμάτα, η οποία λίγο καιρό μετά την ίδρυση της άρχισε να αναπτύσσει και τραπεζικές 

δραστηριότητες. Από τη δεκαετία του 1970, η Τράπεζα Πίστεως, όπως ονομάστηκε το 1972, 

υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 

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

φυσιογνωμία ενός τραπεζικού Ομίλου που της επιτρέπει να παρέχει ευρύ φάσμα καινοτόμων 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Την 1 Φεβρουαρίου 2013, σε συνέχεια σχετικής 

συμφωνίας που υπεγράφη την 16 Οκτωβρίου 2012, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εμπορικής Τράπεζας μεταβιβάστηκε από την Crédit Agricole στην Alpha Bank, ενώ την 28 

Ιουνίου του ίδιου έτους ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως της 

Εμπορικής Τράπεζας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1


   

Χρηματιστήριο 

Στις 26/4/2022, η τιμή της μετοχής βρισκόταν στα 1,1450 €, η κεφαλαιοποίηση της στα 

2.687,79 εκατομμύρια € και ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία ανερχόταν στις 

2.347.411.265 μετοχές.  

 

 

Figure 12 

Στο διάγραμμα 12 βλέπουμε την πορεία της τιμής της μετοχής της Alpha Bank στην περίοδο 

μελέτης μας (2016-2020). Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματευόταν στα 2,49€ στην αρχή 

του έτους. Στις 9 Φεβρουαρίου και μετά από συνεχής πτώσεις μέχρι τότε λόγω των 

ανησυχιών για τα «κόκκινα» δάνεια, η μετοχή της τράπεζας έφτασε στα 1,12€ μετά και τις 

μαζικές ρευστοποιήσεις των τραπεζών, ενώ δύο μέρες αργότερα η Alpha Bank κατέγραψε 

άλλη μία πτώση της τάξης του 14,74%. Η άνοδος της τιμής της μετοχής δεν άργησε να έρθει 

έκτοτε, καθώς η εκλογή νέου Δ.Σ., τα 12,8 εκατομμύρια κέρδη προ φόρων το πρώτο τρίμηνο 

αλλά και η ανακούφιση από τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων του Eurogroup, τα οποία 

προανήγγειλαν το άμεσο κλείσιμο της αξιολόγησης και την τάχιστη εκταμίευση της δεύτερης 

δόσης του προγράμματος, έφεραν την αξία της Alpha Bank στα 2,66€ ανά μετοχή στις 23 

Μαΐου 2016. Ωστόσο, οι ανησυχίες των επενδυτών για τα κόκκινα δάνεια δεν κόπασαν με 

την τιμή της μετοχής να βυθίζεται και πάλι τον Ιούλιο. Αξιοσημείωτα είναι τα ανοδικά ράλι 

της μετοχής τους πρώτους μήνες του 2017 με «σύμμαχο» τον υψηλό τζίρο και τις προσδοκίες 

για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, μέχρι και την 11η Μαΐου όπου η τιμή της μετοχής 

έκλεισε στα 2,21€. Στις 23 Μαρτίου του 2018 η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 

της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων 

λιανικής, συνολικού υπολοίπου 3,7 δισ. ευρώ, προς την Ultimo Portfolio Investment 

(Luxembourg) S.A. ρίχνοντας την τιμή της μετοχής της στα 1,742€, πριν την άνοδο στα 

2,23€ στις 11 Μαΐου λόγω της πρόθεσης της κυβέρνησης να επιφέρει αλλαγές στον νόμο 

Κατσέλη/Σταθάκη, με στόχο την «απλούστευση» του, αναφορικά με τα «κόκκινα» δάνεια. 

Στις 11 Μαΐου του 2018 η μετοχή διαπραγματευόταν και πάλι στα 2,23€ έπειτα από την 

αισιοδοξία των προηγούμενων μηνών αλλά και τα επιτυχημένα stress test του Μαΐου. 

Ωστόσο η συνέχεια του έτους δεν ήταν ανάλογη αφού το 2018 έκλεισε έπειτα από συνεχής 



   

πτώσεις στα 1,1€ ανά μετοχή, ως απόρροια των ανησυχιών για την υγεία του εγχώριου 

χρηματοπιστωτικού κλάδου. Ανάλογα ξεκίνησε και το 2019 με αποκορύφωμα την 1η 

Φεβρουαρίου όπου η τιμή της μετοχής έπεσε στα 0,87€, κάτι που άλλαξε μετά την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προηγούμενη χρήσης με κέρδη προ φόρων 53 εκ. ευρώ, 

οδηγώντας και πάλι ψηλότερα την μετοχή το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Το συγκεκριμένο 

έτος δεν συνεχίστηκε με ιδιαίτερες μεταβολές, κάτι που διήρκησε έως και τις αρχές του 

2020, όταν και η τιμή της μετοχής κατέρρευσε με την έλευση της πανδημίας και του 

lockdown τον Μάρτιο του συγκεκριμένου χρόνου όπου είδαμε την τιμή της μετοχής να 

φτάνει έως και τα 0,53€. Το 2020 έκλεισε με την μετοχή της Alpha Bank να 

διαπραγματεύεται στα 0,9538€, έπειτα από δύο μήνες αύξησης λόγω των ελπίδων για ένα 

ασφαλές εμβόλιο κατά του Covid-19 διαθέσιμο για όλους, οι οποίες καλλιεργήθηκαν από τις 

Pfizer - BioNTech  και πυροδότησαν σενάρια για ταχεία έξοδο της παγκόσμιας οικονομίας 

από την κρίση. 

 

Σημαντικά νέα 2021-2022 

 

 Οι εισροές καταθέσεων ανήλθαν σε 3,7€ δις. 

 

 Αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 20,6%. 

 

 Ο δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 47%. 

 

 Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα σημείωσαν μείωση της τάξης του 1,5%. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΑΧΝΗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδοτικότητα

Ρευστότητα

DebtESG

Stress Test

Alpha



   

Τράπεζα Πειραιώς 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 με την ονομασία «Banque du Pirée» (Πειραιώς 

Τράπεζα, ΠΤ), έχει έδρα την Αθήνα και προσφέρει υπηρεσίες στους εξής τομείς: τραπεζικές 

υπηρεσίες απευθείας προς τον καταναλωτή, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, 

αγροτική πίστη, αγορές κεφαλαίου, μισθώσεις (leasing) κ.α.. Κύριοι στόχοι της Τράπεζας 

Πειραιώς είναι: α) η ενίσχυση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και η λειτουργική 

αποτελεσματικότητα για την παραγωγή διατηρήσιμης κερδοφορίας, β) η επέκταση του 

δανεισμού για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, γ) η μείωση του δείκτη μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε μονοψήφιο ποσοστό σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο, και δ)η διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων. Το 1918 οι μετοχές της 

ΠΤ εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Χρηματιστήριο 

Στις 26/4/2022, η τιμή της μετοχής βρισκόταν στα 1,4370 €, η κεφαλαιοποίηση της στα 

1.796,78 εκ. € και ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία ανερχόταν στις 

1.250.367.223 μετοχές. 

 

 

Figure 13 

Στο διάγραμμα 13 βλέπουμε την πορεία της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην 

περίοδο μελέτης μας (2016-2020). Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματευόταν στα 91,721€ 

στην αρχή του έτους. Σημαντική παρατηρούμε αρχικά να είναι η πτώση της τιμής το δίμηνο 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2016, με αποκορύφωμα την 11η Φεβρουαρίου όπου η μετοχή 

έφτασε να διαπραγματεύεται στα 26,72€, λόγω της κρίσης των «κόκκινων» δανείων, των 

μαζικών ρευστοποιήσεων αλλά και την εκλογή νέου διευθύνοντα σύμβολου εκείνη την 

περίοδο. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος 27.07% στις 15 Απριλίου λόγω της χρηματοδότησης 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις ελληνικές τράπεζες που κατείχαν ομόλογα EFSF 

στο χαρτοφυλάκιο τους. Τον Αύγουστο του  2017, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με 

την UnionPay International, τον κινέζικο οργανισμό παροχής χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, εισάγουν το QuickPass στη Νότια Ευρώπη για πρώτη φορά. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τα κέρδη του δευτέρου τριμήνου του 2017 οδήγησε σε αύξηση της τιμής, πριν 

την πτώση του Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου λόγω προβληματισμού κεφαλαιακής επάρκειας στο 

σύνολο των τραπεζών. Από τις αρχές του 2018 μέχρι και τις αρχές του 2019, παρατηρούμε 

μία συνεχή πτωτική πορεία λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια, με αποκορύφωμα τις 24 Ιανουαρίου 2019, όπου η τιμή της μετοχής έκλεισε για 

πρώτη φορά κάτω από 10€ (9,733€) . Η προσπάθεια μείωσης των κόκκινων δανείων από την 

Πειραιώς, σε συνδυασμό με την επιστροφή στα κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2019 αλλά και η 

αισιοδοξία για προστασία της πρώτης κατοικίας από την νέα κυβέρνηση οδηγεί την τιμή της 

μετοχής στα 47,67€ στις 31 Μαΐου 2019. Η τιμή της μετοχής συνέχισε χωρίς μεγάλες 

μεταβολές έως το Φεβρουάριο του 2020 και την αρχή της πανδημίας, που οδήγησε την τιμή 

της μετοχής έως και τα 15,68 € στις 18 Μαρτίου του 2020, ενώ έφτασε τα 10,723€ στον 

απόηχο του 2ου lockdown στις 29 Οκτωβρίου. Το έτος έκλεισε στα 21,446€ ανά μετοχή 



   

 

 

Σημαντικά νέα για το 2021 

 

● Δράσεις ενίσχυσης κεφαλαίου ύψους 3 δις. Ευρώ. 

 

● Μείωση του δείκτη NPE από 45% το 2020 σε μόλις 13%. 

 

● Έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. Ευρώ. 

 

● Αύξηση 25% των καθαρών εσόδων της από τέλη υπηρεσιών. 

 

● Μείωση της τάξης του 4% στα λειτουργικά της έξοδα   
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Attica Bank 

 

Η Attica Bank (πρώην Τράπεζα Αττικής) είναι ελληνική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1925 και 

ανήκει στον ομώνυμο χρηματοπιστωτικό όμιλο ο οποίος μετρά πάνω από 90 χρόνια ζωής και 

σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 50 καταστήματα οι οποίες καλύπτουν τις 

μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Τον Ιούνιο του 2013 η Attica Bank πραγματοποίησε με επιτυχία Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου και έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους 398,8 εκ. 

ευρώ. Το ποσό προέρχεται από κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα η Attica Bank 

να αποτελεί την μοναδική εισηγμένη στο Χ.Α. τράπεζα που ανακεφαλαιοποιείται χωρίς την 

συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνεπεία της Αύξησης, το 

ποσοστό συμμετοχής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Ε.Τ.Α.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 

ανέρχεται σε 50,67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Χρηματιστήριο 

Η πρώτη διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Bank στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 1964. Στις 24/05/2022, η τιμή της μετοχής βρίσκεται στα 0,0735 €, η 

κεφαλαιοποίηση της  στα 89,98εκ.€ και  ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία ανέρχεται στις 

1.224.229.445 μετοχές. 

 

 

Figure 14 

Στο διάγραμμα 14 βλέπουμε την πορεία της τιμής της μετοχής της Attica Bank στην περίοδο 

μελέτης μας (2016-2020). Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματευόταν στα 0,2102€ στην αρχή 

του έτους. Ωστόσο το πρώτο δίμηνο του 2016 παρατηρούμε μία συνεχή πτώση της τιμής της 

μετοχής. Η εισαγωγής των νέων μετοχών της Attica Bank μετά την ολοκλήρωση της 

αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, οι ανησυχία για τα «κόκκινα δάνεια», oι μακριές 

διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, και η πρώτη αξιολόγηση χρέους από 

το Eurogroup συνέλαβαν σε αυτή την καθοδική τάση, οδηγώντας την τιμή στα 0,0558€ ανά 

μετοχή στις 24 Φεβρουαρίου του 2016. Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους, η τάση 

αναστράφηκε και η μετοχή της Attica Bank άρχισε να αυξάνεται, λόγω της επιρροής της 

ανοδικής πορείας του ελληνικού τραπεζικού τομέα αλλά και των θετικών συνεπειών της 

πρώτης αξιολόγησης του Eurogroup. Ωστόσο δεν άργησε να έρθει νέα πτώση. Ιδιαίτερη 

αποτελεί η συνέχεια της Attica Bank την υπόλοιπη περίοδο μελέτης, όπου οι μεταβολές ήταν 

σχεδόν μηδαμινές, πέραν αξιοσημείωτων εξαιρέσεων. Έτσι, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, 

παρατηρήθηκε μία αύξηση 992,5%, μετά την αναταραχή των προηγούμενων εβδομάδων και 

την προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής, λόγω αδυναμίας έγκρισης του 

Δ.Σ.. Η μετοχή επανήλθε στα προηγούμενα επίπεδα (0,004€) την επόμενη μέρα. Παρόμοια 

μεταβολή είχαμε και στις 27 Απριλίου του 2018 όπου σημειώθηκε άνοδος 886,36%, λόγω 

νέας αναστολής διαπραγμάτευσης  στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της τράπεζας. 

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 04/05/2018. 

Επίσης, τα βλέμματα τράβηξε ξανά η άνοδος 1275% της μετοχής της Attica Bank στις 13 



   

Μαΐου 2020, όπου έπεσε στα προηγούμενα επίπεδα την επόμενη μέρα. Το 2020 έκλεισε με 

0,0162€ ανά μετοχή. 

Σημαντικά νέα 2021-2022: 

 Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων για την Attica ήταν 53,366 εκατ. Ευρώ 

μειωμένα κατά 27% από την προηγούμενη χρονιά. Ακόμη, οι συνολικές καθαρές 

ζημιές της Attica για το 2021 ανήλθαν στο ποσό των 105,046 εκατομμυρίων ευρώ, 

ποσό μειωμένο κατά 66% από την προηγουμένη χρονιά. 

 Η Τράπεζα στις 09.03.2022 ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 

προσωπικού. Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα ανήλθε σε 104 άτομα που 

αντιστοιχεί σε περίπου 14% του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας. Η ετήσια 

εξοικονόμηση ανέρχεται σε ύψος 4,5 εκατ. ευρώ. 

 Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE 33,6% και Δείκτης κάλυψης από 

προβλέψεις 45,5%, με βάση τα IFRS. 

 Αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 69% σε ετήσια βάση. 

 Οι βασικές ζημιές ανά μετοχή, διαμορφώνονται σε 0,4072 ευρώ, έναντι ζημιών 

0,6643 ευρώ την 31/12/2020.  
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Eurobank 

 

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες 

Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σερβία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Όμιλος Eurobank 

μετρά 668 σημεία εξυπηρέτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αποτελείται από 11.829 εργαζομένους 

ενώ έχει σύνολο ενεργητικού 77,8 δις €.(31/12/2021). Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι 

η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ. Η έδρα του ομίλου βρίσκεται  στην οδό 

Όθωνος 8, 105 57 στην Αθήνα. Ο τρέχον πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Γεώργιος 

Ζανιάς, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος ο Φωκίων Καραβίας με λήξη θητείας το 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Χρηματιστήριο 

Η πρώτη διαπραγμάτευση των μετοχών της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

ξεκίνησε στις 14 Απριλίου του 1999, διαθέτοντας με δημόσια εγγραφή 11.162.500 μετοχές. Στις 

21/04/2022, η τιμή της μετοχής βρίσκεται στα 1,07 €, η κεφαλαιοποίηση στα 3.968,8 

εκατομμύρια € και ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία ανέρχεται στις 3.709.161.852 

μετοχές. 

 

 

Figure 15 

Στο διάγραμμα 15 βλέπουμε την πορεία της τιμής της μετοχής της Eurobank στην περίοδο μελέτης 

μας (2016-2020). Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματευόταν στα 1,04€ στην αρχή του έτους. Όπως 

και σε όλο τον τραπεζικό τομέα έτσι και η τιμή της μετοχής της Eurobank σημείωνε συνεχή πτωτική 

πορεία το πρώτο δίμηνο του 2016, λόγω της ανησυχίας των κόκκινων δανείων, τις μακριές 

διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, και την πρώτη αξιολόγηση χρέους από το 

Eurogroup. Μάλιστα οι μαζικές ρευστοποιήσεις των τραπεζών στις 11 Φεβρουαρίου, οδήγησαν την 

Eurobank σε μία πτώση της τάξης του 23,88% όπου η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 0,294€. Οι 

θετικές εξελίξεις της πρώτης αξιολόγησης, το γεγονός ότι η Eurobank επέστρεψε σε κέρδη μετά από 

17 τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα αλλά και η πώληση κόκκινων δανείων οδήγησαν την τιμή 

της μετοχής σε επίπεδα υψηλότερα από την αρχή του έτους, η οποία διαπραγματεύτηκε στα 1,17€, 

στις 23 Μαΐου 2016. Η τιμή της μετοχής άρχισε να πέφτει και πάλι λόγω νέων ανησυχιών για τα 

κόκκινα δάνεια. Αξιοσημείωτες είναι και οι μεταβολές της 10ης Ιουνίου, όπου εξωγενείς παράγοντες, 

όπως το βρετανικό δημοψήφισμα και η προσεχής συνεδρίαση της Federal Reserve οδήγησαν σε 

πτώση 10,53%, αλλά και της  24η και 27η Ιουνίου όπου η επικράτηση του Brexit προκάλεσε 30% και 

13,96% πτώση αντίστοιχα. Το πρώτο μισό του 2017 παρατηρείται μια ανοδική τάση, με γεγονότα 

όπως τα  καθαρά κέρδη €230 εκατ. το 2016 έναντι ζημιών €1,2 δισ. το 2015 που ανακοίνωσε η 

Eurobank, η ώθηση από τη συνεχή βελτίωση στην αγορά ομολόγων και η θετικές εξελίξεις από την 

δεύτερη αξιολόγηση του Eurogroup, να οδηγούν την τιμή της μετοχής και πάλι άνω του 1 ευρώ (1,03 

€-4/7/2017). Η συνέχεια του έτους δεν ήταν ανάλογη, αφού οι αναταράξεις από την κόντρα ΔΝΤ - 

ΕΚΤ οδήγησαν στην κατάρρευση των κεφαλαιοποιήσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, το 

μέιζον θέμα των κόκκινων δανείων ήρθε και πάλι στο προσκήνιο και οι πιέσεις λόγω άγνωστων 

παραδοχών στα stress tests έριξαν την τιμή στα 0,532€ στις 3 Νοεμβρίου του 2017. Μέρος του 

χαμένου εδάφους επανήλθε τους τελευταίους 2 μήνες, μετά τα θετικά νέα από το swap των ομολόγων 



   

και λόγω των προσδοκιών για επίτευξη τεχνικής συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών τις 

επόμενες ημέρες. Ανάλογη πορεία με το 2017 είχε και το 2018, με το πρώτο μισό του έτους να 

σημειώνει συνεχής ανόδους έπειτα από την αισιοδοξία των προηγούμενων μηνών, τις ανακοινώσεις 

των κερδών της προηγούμενης χρήσης αλλά και τα επιτυχημένα stress tests, γεγονότα που 

επανάφεραν την τιμή της Eurobank στα 1,043€ ανά μετοχή στις 30/04/2018. Η συνέχεια του έτους 

όμως δεν ήταν ανάλογη. Οι πιέσεις του ΔΝΤ, οι ανησυχίες των επενδυτών για τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια αλλά και εξωγενής παράγοντες όπως η επιρροή από την σύγχυση του τραπεζικού τομέα 

Τουρκίας και Ιταλίας βυθίζουν και πάλι την Eurobank στα 0,4444€ ανά μετοχή. Ωστόσο το 2019 

ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο για την πορεία της τιμής της μετοχής της συστημικής τράπεζας. Ο 

περιορισμός των «κόκκινων δανείων, η αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από την Moody’s και η 

ελπίδα για οικονομική σταθερότητα ήταν ορισμένοι παράγοντες που οδήγησαν την μετοχή σε 

σταθερά ανοδική πορεία μέσα στο έτος. Ανάλογη πορεία παρατηρήθηκε και στις αρχές του 2020, 

μέχρις ότου η έναρξη της πανδημίας αλλά και το πρώτο lockdown για τον περιορισμό της εξάπλωσης 

του Covid-19 κατρακύλησε την τιμή της μετοχής από τις 20 Φεβρουαρίου και έπειτα, σε επίπεδα 

μεταξύ 0,3-0,4€ ανά μετοχή για το υπόλοιπο έτος. Μάλιστα, στις 2 Νοεμβρίου 2020, με την αρχή του 

δεύτερου lockdown για τον περιορισμό του νέου κύματος του ιού, η μετοχή σημείωσε την 

χαμηλότερη τιμή της ιστορικά (0,288€). Το τελευταίο δίμηνο του 2020 η ανακοίνωση του 

ΗΡΑΚΛΗΙΙ για τον καλύτερο περιορισμό των «κόκκινων δανείων» αλλά και η πιθανή έλευση 

εμβολίου κατά του Covid-19, δημιούργησε αισιοδοξία στους επενδυτές, με αποτέλεσμα το έτος να 

κλείσει 0,607€ ανά μετοχή. 

 

Σημαντικά νέα για το 2021 – 2022: 

 Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. Ευρώ, με 

ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%.  

 Στηρίζει μακροχρόνια τους εργαζομένους της με μία πρωτοβουλία κοινωνικής 

ευθύνης, που προάγει τα ESG πρότυπα, ιδρύοντας το Ταμείο Επαγγελματικής 

Ασφάλισης του Ομίλου Eurobank.  

 Δημιούργησε το One – Stop Hub με στόχο την εύκολη πρόσβαση των πελατών της 

εκτός των Ελληνικών συνόρων σε μία πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών.  

 Εισήγαγε για πρώτη φορά στην εγχώρια αγορά την υπηρεσία Payment Initiation, 

πηγαίνοντας το Open Banking ένα βήμα πιο μπροστά.  

 Απόκτηση ποσοστού 9,9% της Ελληνικής Τράπεζας, της δεύτερης μεγαλύτερης 

τράπεζας της Κύπρου.  
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Viva Wallet 

 

Η Viva Payments, μια online υπηρεσία πληρωμών και συναλλαγών, δημιουργήθηκε το 2010. 

Στη χώρα μας έγινε γνωστή μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού Viva Wallet 

που εμφανίστηκε το 2013 και από τότε αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα μέσα 

ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα, προσφέροντας μία σημαντική λύση στον τομέα 

των διαδικτυακών συναλλαγών. 

Το Viva Wallet ήταν το πρώτο ηλεκτρονικό πορτοφόλι που έκανε την εμφάνισή του στην 

ελληνική αγορά και η χρήση του γνώρισε τεράστια άνοδο στο δεύτερο μισό του 2015, όταν 

και επιβλήθηκαν τα capital controls που δυσκόλεψαν αφάνταστα τις συναλλαγές σε κάθε 

επίπεδο. 

Ο όμιλος Viva έχει παρουσία μέσω υποκαταστημάτων ηλεκτρονικού χρήματος σε 21 χώρες, 

ενώ διαθέτει γραφεία σε 23 χώρες. Μέσω της Vivabank και της τραπεζικής άδειας, που 

απέκτησε το Σεπτέμβριο του 2019, η Viva είναι σε θέση να παρέχει ένα σύνολο από 

υπηρεσίες, που δεν παραπέμπουν στο παραδοσιακό τραπεζικό μοντέλο αποδοχής 

καταθέσεων μέσω των οποίων περνάει η δημιουργία χρηματοδοτικών προϊόντων. Ο όμιλος 

εξασφάλισε χρηματοδότηση 66,7 εκατ. ευρώ (80 εκατ. δολάρια) από 3 επενδυτές 

τεχνολογίας και fintech, την Tencent, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (EBRD) και την Breyer Capital. 

Τα έσοδα του ομίλου το 2020 αυξήθηκαν κατά 29% στα 44 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το 

στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης το 2021 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 120 εκατ. 

ευρώ, σηματοδοτώντας ισχυρή ανάπτυξη από όλες τις πηγές δραστηριοτήτων. 

Τέλος, όσο αφορά την χρηματοδότηση επιχειρήσεων από την πλευρά της Viva, το μοντέλο 

που αναπτύσσει προβλέπει την αξιοποίηση κεφαλαίων μέσω SPV.  Τα κεφάλαια που θα 

επενδυθούν για χρηματοδοτήσεις αποκλειστικά εμπορικών επιχειρήσεων ανέρχονται σε 500 

εκατ. ευρώ. Με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο η Τράπεζα αναλαμβάνει την αξιολόγηση του 

πελάτη (scoring)  και λειτουργεί ως ενδιάμεσος για τη χρηματοδότηση, παρέχοντας κεφάλαια 

κίνησης, χωρίς όμως να αναλαμβάνει πιστωτικό ρίσκο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγει να 

επιβαρύνει τον ισολογισμό της και έτσι δεν «απειλείται» από τον κίνδυνο να συσσωρεύσει 

κόκκινα δάνεια στο χαρτοφυλάκιό της.   

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Καρώνης, ιδρυτής της Viva Wallet, ο όμιλος έχοντας εξασφαλίσει τα 

κεφάλαια μέσω των οποίων οι επενδυτές θα δανείζουν απευθείας τους τελικούς πελάτες, δεν 

προτίθεται να δημιουργήσει δανειακό χαρτοφυλάκιο, υπογραμμίζοντας ότι η Viva λειτουργεί 

ως utility bank, που θα βασίζεται αποκλειστικά στις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει 

στους πελάτες, ενώ τα έσοδά της θα προέρχονται αποκλειστικά από προμήθειες. Ναυαρχίδα 

των προϊόντων της Viva είναι το tap on phone, υπηρεσία μέσω της οποίας το κινητό 

λειτουργεί ως τερματικό αποδοχής καρτών για τον έμπορο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις 

να δέχονται ανέπαφες πληρωμές ή με PIN, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ενός τερματικού. Σε 

συνδυασμό με την εξ ολοκλήρου digital κάρτα και τα IBAN σε κάθε χώρα, ο όμιλος της 



   

Viva διαθέτει, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, «το τεχνολογικό προβάδισμα» που του 

επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη και να είναι ανταγωνιστικός, 

στοχεύοντας στην κερδοφορία. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Με το Viva Wallet μπορεί πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή, είτε αυτή είναι online 

είτε όχι. Η λειτουργία και η χρήση του δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνη άλλων δημοφιλών 

σε όλο τον κόσμο ηλεκτρονικών πορτοφολιών όπως η Neteller και η Skrill. 

Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό πορτοφόλι της Viva Payments, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν αγορές τόσο από το διαδίκτυο όσο και από τοπικά καταστήματα, ενώ 

ακόμη δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών και η πραγματοποίηση πληρωμών 

κάθε είδους. 

  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ VIVA WALLET 

● Άμεσες και ασφαλείς συναλλαγές online 

● Υψηλά όρια αναλήψεων και καταθέσεων 

● Ποικιλία στις μεθόδους φόρτισης του λογαριασμού Viva Wallet 

● Αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδας 

● Ειδοποιήσεις συναλλαγών μέσω email και SMS 

● Εύχρηστο και γρήγορο app για smartphones 

  

 

 



   

● ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο όμιλος της Viva Wallet προβλέπει τριπλασιασμό των εσόδων του για το 2021, 

καθώς επεκτείνει την τραπεζική του δραστηριότητα μέσω της Vivabank σε τρεις νέες 

αγορές, ανοίγοντας υποκαταστήματα σε Πορτογαλία, Σουηδία και Ρουμανία. 

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του ομίλου Viva, τα έσοδα του 

2021 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 120 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας ισχυρή 

ανάπτυξη από όλες τις πηγές δραστηριοτήτων. Η διοίκηση της Viva Wallet 

προανήγγειλε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης του ομίλου έως το 2023, που θα 

εξασφαλίσει κεφάλαια 350 εκατ. ευρώ. Από αυτά ένα μέρος θα προέλθει από τη 

μετατροπή ομολογιακού δανείου, καθώς και νέα κεφάλαια που έχει δεσμευτεί ότι θα 

επενδύσει η κινεζική Tencent και ένα τμήμα από νέους επενδυτές. Να σημειωθεί ότι 

πρόσφατα η Viva εξασφάλισε χρηματοδότηση 66,7 εκατ. ευρώ (80 εκατ. δολάρια) 

από 3 επενδυτές τεχνολογίας και fintech, και συγκεκριμένα την Tencent, την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Breyer 

Capital.  

 

● Η Viva ως η πρώτη επιχείρηση που επιβραβεύει 200 στελέχη της με συνολικά 

100εκ. δολάρια μέσω του προγράμματος stock options 

 200 στελέχη της Viva Wallet θα λάβουν από 50.000 ευρώ ως και 4 εκατ. ευρώ σε 

μετρητά και μετοχές, με βάση τη συμφωνία που έκλεισαν ο ιδρυτής και 

μεγαλομέτοχος της εταιρείας Χάρης Καρώνης και ο συνέταιρος του Μάκης Αντύπας 

με τους εκπροσώπους της JPMorgan Chase. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «μπόνους» 

για τα στελέχη που στήριξαν και βοήθησαν την Viva Wallet στο να εξελιχθεί σε αυτή 

που είναι σήμερα. Αποτελεί όμως και ένα κίνητρο για το μέλλον και τα μεγάλα 

σχέδια ανάπτυξης που υπάρχουν τόσο απ’ τους ιδρυτές όσο και απ’ το νέο μέτοχο. 

Συγκεκριμένα η Viva Wallet έχει διανέμει 35.000 stock options σε 200 στελέχη της 

και αυτά θα μετατραπούν στην παρούσα φάση σε μετοχές οι οποίες, με βάση τη 

συμφωνία, θα αγοραστούν στα 1.280 ευρώ από τους μετόχους. Σε αυτά μάλιστα θα 

εφαρμοστεί φόρος 15% μετά την σχετική αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση, αντί για 

50% που ήταν πριν. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα δημιουργηθεί ένα νέο 

πρόγραμμα (stock options plan) από το οποίο τα στελέχη αυτά θα πάρουν αυτόματα 

τον ίδιο αριθμό stock option που είχαν πριν. Παράλληλα, νέα στελέχη που θα 

εισέλθουν στην εταιρεία, θα έχουν πρόσβαση σε 15.000 από τις νέες μετοχές.  

 

M&A Deals 

 

 

 

 



   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΑΧΝΗ» 

  

Αποδοτικότητα

Ρευστότητα

DebtESG

Stress Test

Viva



   

Optima Bank 

 

Η Optima Bank, είναι ελληνική τράπεζα, που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2019, μετά 

από τη μεταβίβαση των μετοχών της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (έτος ίδρυσης 1999) 

στην Ireon Investments, θυγατρική του ομίλου Motor Oil Ελλάς. Μέχρι τότε η Επενδυτική 

Τράπεζα Ελλάδος λειτουργούσε κυρίως ως χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα. Η 

Optima Bank σήμερα, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες λιανικής τραπεζικής 

και σε επιχειρήσεις. 

Τα κεντρικά γραφεία της Optima Bank βρίσκονται στο Μαρούσι (Αιγιαλείας 32 και 

Παραδείσου). Στις 24.10.2019 ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1ο κατάστημα της Optima 

bank στο Ψυχικό. 

Βασικά νέα 2021-2022 

 

 

 H Optima bank υπέγραψε συμφωνία για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 

 

 

 Η Optima bank, ανακοίνωσε την επένδυση ενός ποσού άνω των 120 εκατ. 
ευρώ σε έργα ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

 

 Η Profile Software διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού 
λογισμικού, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Optima Bank στο πλαίσιο 
υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης «omni-channel» πλατφόρμας Digital 
Banking. 

 

 

  H Optima Bank με ποσοστό 26,41% κατέκτησε την πρώτη θέση στην 
κατάταξη των χρηματιστηριακών σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του FTSE 25 τον Δεκέμβριο του 2021. 
 

M&A Deals 

 

 

  



   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΑΧΝΗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδοτικότητα

Ρευστότητα

DebtESG

Stress Test

Optima



   

III. Ανάλυση Δεικτών 

 

Δείκτες Κερδοφορίας: 

ROE (Return on Equity)  

Ø  Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία 

τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη). Χρησιμοποιείται ως ένδειξη 

αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή πόσο κέρδος μπορεί να παράγει 

χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν από τους μετόχους της 

(μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της. 

  

 

 

 



   

 

ROA (Return on Assets) 

Ø  Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού αποτελεί έναν δείκτη κερδοφορίας που παρέχει στους 

επενδυτές μια αξιόπιστη εικόνα της ικανότητας της διοίκησης να αντλεί κέρδη από τα 

περιουσιακά στοιχεία και τα έργα στα οποία επιλέγει να επενδύσει. Αποτελεί ένα σημαντικό 

στοιχείο χρηματοοικονομικής ανάλυσης, γιατί δείχνει το πως μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα 

περιουσιακά της στοιχεία για να δημιουργήσει κέρδος, χωρίς να επηρεάζεται από τις 

αποφάσεις χρηματοδότησης της διαχείρισης. 

  

 

 



   

 

 

 

NIM (Net Interest Margin) 

Ø  Είναι ένα μέτρο διαφοράς μεταξύ των τόκων που καταβάλλονται και των τόκων που 

εισπράττονται και ουσιαστικά υποδεικνύει πότε μια τράπεζα έχει τοποθετήσει το ενεργητικό 

και το παθητικό της έτσι ώστε να έχει πλεονέκτημα από τις αλλαγές του επιτοκίου. 

  

  

 

 

 



   

 

 

  

 

 

 



   

Δείκτες Ρευστότητας: 

LDR (Loan Deposit Ratio) 

Ø  Ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 

ρευστότητας του τραπεζικού ιδρύματος συγκρίνοντας τα συνολικά δάνεια με τις συνολικές 

καταθέσεις της για την ίδια περίοδο. Εάν ο δείκτης είναι πολύ υψηλός, σημαίνει ότι το 

τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να μην έχει αρκετή ρευστότητα για να καλύψει τυχόν απρόβλεπτες 

απαιτήσεις κεφαλαίων. Αντίθετα εάν ο δείκτης είναι πολύ χαμηλός, το τραπεζικό ίδρυμα 

μπορεί να μην κέρδισε όσο θα μπορούσε. 

  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Συνολικό Ενεργητικό / Χορηγήσεις 

Ø  Ο συγκεκριμένος δείκτης υποδεικνύει την αναλογία των δανείων που κατακρατεί μια 

τράπεζα. Μία υψηλή τιμή του συγκεκριμένου λόγου σημαίνει χαμηλή αποδοτικότητα και 

συνεπώς χαμηλό κίνδυνο. 

 

  

 



   

Χορηγηθέντα Δάνεια / Αριθμό Εργαζομένων  

Ø  Ο δείκτης χορηγηθέντα δάνεια προς αριθμό εργαζομένων δείχνει τον αριθμό δανείων που 

αντιστοιχούν ανά εργαζόμενο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

IV. Επίλογος  
 

Παρελθόν 

Την τελευταία δεκαετία είναι γεγονός ότι υπήρξαν αρκετές αστάθειες στην ελληνική οικονομία 

οι οποίες αποτέλεσαν προκλήσεις για ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο. Ξεκινώντας από την  

οικονομική κρίση του 2009, υπήρξε μείωση των καταθέσεων στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα 

λόγω  του δυσμενούς κλίματος που επικρατούσε στη χώρα. Σε συνδυασμό με την αδυναμία 

αποπληρωμής δανείων που ήταν φυσικό να ακολουθήσει, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να 

επιβάλλουν νέες ρυθμίσεις ακόμη και απαλοιφές δανείων χάνοντας σημαντικό μέρος της 

ρευστότητάς τους.  

Κοινές προκλήσεις αποτέλεσαν επίσης η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους 

αξιολόγησης, η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών τον Ιούνιο του 2015, αλλά και η αλλαγή 

της στάσης των επενδυτών, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την αβεβαιότητα που κυριαρχούσε. Τα 

παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα μεγάλες εκροές καταθέσεων, το κλείσιμο των τραπεζών για μία 

χρονική περίοδο, ενώ οι καταθέτες απέσυραν σε διάστημα δύο ημερών καταθέσεις 1 δισ. Ευρώ. 

Παράλληλα, δεν επιτρεπόταν καμίας μορφής μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, ενώ οι 

περισσότερες εμπορικές συναλλαγές έπρεπε να λάβουν την έγκριση της Επιτροπής Έγκρισης 

Τραπεζικών Συναλλαγών της ΤτΕ. 

Από το 2018 και έπειτα που παρατηρήθηκε μία σχετική ανάπτυξη της οικονομίας, υπήρξε 

αισιοδοξία για το μέλλον των τραπεζών, χωρίς όμως να υπάρχει η ανάλογη αύξηση των 

καταθέσεων. Το 2019 ακολούθησε μια βελτίωση των προσδοκιών με χαλάρωση των 

περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού, όπως 

επίσης και αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. 

Η ανοδική πορεία της οικονομίας διακόπηκε με την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού, που 

κατέστησε αναγκαίες ριζικές αλλαγές στη διαρρύθμιση των τραπεζών. Παρά τις τεράστιες 

προκλήσεις που ακολούθησαν, οι ελληνικές τράπεζες κατόρθωσαν να εκμεταλλευτούν σε μεγάλο 

βαθμό το κλείσιμο της οικονομίας και να προετοιμαστούν για την επόμενη περίοδο. 

 

Παρόν  

Διανύοντας το έτος 2022, βρεθήκαμε ξαφνικά σε μία περίοδο γεμάτη αναταραχές, αφού η 

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους πολίτες, καθώς η 

επισιτιστική κρίση θα μπορούσε να είναι μια πιθανή έκβαση του πολέμου, διότι οι αλυσίδες 

εφοδιασμού τροφίμων στην Ουκρανία καταρρέουν. Παράλληλα, για τις τράπεζες πιο 

συγκεκριμένα, οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν σύμφωνα με την Τράπεζα της 

Ελλάδος είναι πολλές. Στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσίευσε στα 

μέσα Μαΐου, μείωσε τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 

τονίζοντας πως οι παραπάνω αναταραχές και η αβεβαιότητα που τις «κατακλύζει», λειτουργούν 

αποτρεπτικά για τη λήψη αποφάσεων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτών 

των προκλήσεων, ο τραπεζικός κλάδος καλείται να προσαρμοστεί άμεσα ώστε να ξεπεραστούν 

γρήγορα. 



   

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του τραπεζικού κλάδου είναι, το μεγάλο απόθεμα μη 

εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt» σε ένα 

άρθρο για τις ελληνικές τράπεζες, ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, πολλοί οφειλέτες 

δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους και εξαιτίας του αυξανόμενου ενεργειακού 

κόστους και της εξασθενημένη οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργείται νέα ανικανότητα 

πληρωμών. Ο λόγος των ΜΕΔ προς τα συνολικά δάνεια τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση 

βρίσκεται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό (12.8% Δεκέμβριος 2021), ενώ στόχος των τραπεζών για 

τα επόμενα 2 χρόνια είναι ο δείκτης αυτός να γίνει μονοψήφιος. 

Επιπλέον, μία ακόμα σημαντική απειλή της ανάπτυξης του τραπεζικού κλάδου είναι, οι 

πληθωριστικές πιέσεις που εμφανίζονται στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Οι πιέσεις αυτές 

συνεπάγονται την αρνητική επίδραση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού του 

παραπάνω τομέα. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αυτό το 

πρόβλημα και εξαιτίας του σοκ του 2008, υπάρχει ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο των 

τραπεζών και η επιδείνωση είναι μικρότερη από ότι είχαν θέσει οι αναλυτές. 

 

Μέλλον 

Όπως είδαμε και παραπάνω, τόσο οι ανησυχίες όσο και οι προκλήσεις του κλάδου είναι πολλές 

και οι προσδοκίες για ανάπτυξη κινούνται αντιστρόφως ανάλογα με τη διάρκεια του πολέμου και 

των υπόλοιπων αναταραχών. Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μολονότι επηρεάζουν 

αρνητικά, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και των προβλημάτων στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, είναι δυνατόν μεσομακροπρόθεσμα να αποτελέσουν ευκαιρία ανάπτυξης για τη χώρα. 

Συνεπώς υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλύτη ανάπτυξης, τόσο 

πανευρωπαϊκά όσο και στην Ελλάδα ωφελώντας τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις 

επιχειρήσεις. Επιπλέον,  σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, οι προβλέψεις για την Ελλάδα 

ξεπερνούν αυτές τις Ευρωζώνης, αφού προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 3.5% για το 2022, 

ενώ 3.1% για το 2023, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από 

αυτά της Ευρωζώνης. Τα επίπεδα αυτά, όπως ήταν φυσικό, είναι χαμηλότερα από αυτά της 10ης 

Φεβρουαρίου (πριν την εισβολή), αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε αισιόδοξη ότι θα έχουν 

ξεπεραστεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του ‘23. 

Επιπροσθέτως, “καταλύτης” ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι τα τελευταία χρόνια οι 

εξαγορές και οι συνεργασίες. Παρά το αρνητικό διεθνές κλίμα του συγκεκριμένου τομέα, τα 

δεδομένα για το 2021, δημιουργούν την πεποίθηση ότι για τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον, θα 

διατηρηθεί μία έντονη δυναμική. Ήδη οι δρομολογημένες συμφωνίες για τη χρονιά που 

διανύουμε υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 6,3 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 

αναμένονται να ξεπεράσουν το επίπεδο-ρεκόρ των 2,3 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, το έντονο 

διεθνές ενδιαφέρον, αλλά και τα κίνητρα που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

λειτουργούν ευνοϊκά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Συνεπώς, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια ο κλάδος, φαίνεται να 

ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικός και οι παραπάνω προβλέψεις σε συνδυασμό με τους δείκτες που 

αναλύσαμε, δείχνουν ότι τόσο η ελληνική οικονομία, όσο και οι τράπεζες θα επανέλθουν στον 

επιθυμητό ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. 



   

 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ: 

 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

 ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 ΒΡΑΪΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 

 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΠΕΤΣΑΝΟΥΚΗ ΑΝΝΑ 

 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 ΣΑΜΨΟΝΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ  

 ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: 

 ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΡΟΛΟΣ  

 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Μεθοδολογία Διαγραμϊμάτων «Αραχνών» 

 

Το διάγραμμα-πεντάγωνο αποτελείται από πέντε παράγοντες οι οποίοι εξετάζουν που 

ανταπεξέρχεται ορθά και που χωλαίνει η κάθε τράπεζα, καθιστώντας τους τα ισχυρά και 

αδύνατα σημεία της αντίστοιχα. Αυτοί οι παράγοντες είναι η αποδοτικότητα, η ρευστότητα, 

το χρέος - debt, τα ESG κριτήρια και το stress test. Ακολουθεί επεξήγηση των μεθόδων που 

ακολουθήσαμε. 

 

Προς διευκόλυνση και για την αποφυγή επανάληψης οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στους 

τρεις πρώτους παράγοντες χωρίστηκαν στις δύο ακόλουθες κατηγορίες. 

 

   

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι δείκτες ROA, ROE, NIM, Χορηγηθέντα Δάνεια / 

Αριθμό Εργαζομένων και Operating cash flow/Υποχρεώσεις. 

Οι τράπεζες χωρίστηκαν στις πέντε μεγαλύτερες και στις τρεις μικρότερες, με τις 

μεγαλύτερες να λαμβάνουν βαθμολογία από το δύο κόμμα εβδομήντα πέντε έως το τέσσερα 

και τις μικρότερες να λαμβάνουν βαθμολογία από το ένα έως το δυόμιση. Έπειτα, 

εντοπίσαμε την ελάχιστη, τη μέγιστη τιμή και το εύρος του κάθε δείκτη τόσο για τις μεγάλες 

όσο και για τις μικρές τράπεζες. Τις τιμές των υπολοίπων τραπεζών τις αφαιρέσαμε από τη 

μέγιστη τιμή και για την κάθε μία τιμή στη συνέχεια διαιρούσαμε τον αριθμό που βρήκαμε 

από την προηγούμενη αφαίρεση με το εύρος του δείκτη. Στο τέλος, αφαιρούσαμε το τελικό 

αποτέλεσμα από τη βέλτιστη βαθμολογία, που είναι το τέσσερα.  

 

 

Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι δείκτες LDR, Ενεργητικό / Χορηγήσεις, 

Υποχρεώσεις / Ενεργητικό και Υποχρεώσεις / ΙΚ. 

Αρχικά, υπολογίσαμε το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των τιμών των δεικτών. Στη 

συνέχεια, δημιουργήσαμε δύο διαστήματα. Το πρώτο προκύπτει από το άθροισμα του μέσου 

όρου και των δύο τυπικών αποκλίσεων, ενώ στο δεύτερο διάστημα εντάσσονται οι τιμές οι 

οποίες είναι εκτός των δύο τυπικών αποκλίσεων. Οι τράπεζες λαμβάνουν βαθμολογία από το 

  ένα έως το τέσσερα, η οποία προκύπτει από την αναλογική απόσταση που έχουν μεταξύ 

τους οι τιμές των δεικτών. 

 

 

ESG  

 

Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολογία των τραπεζών (πριν την εξαγωγή των 

μέσων όρων) είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των ετών 2016 έως 2020, με μεγαλύτερη 

βαρύτητα να δίνεται στο πιο πρόσφατο έτος. 

Επιπλέον στο τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείται και η βαθμολογία των τραπεζών στην 

ιστοσελίδα glassdoor.com . Πιο αναλυτικά, το τελικό αποτέλεσμα για τις τέσσερις 

συστημικές τράπεζες προκύπτει από το άθροισμα των δύο προαναφερθέντων παραγόντων ως 

εξής. Ο σταθμισμένος μέσος όρος λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό βαρύτητας ίσο με το 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό και η βαθμολογία στο glassdoor το υπόλοιπο είκοσι πέντε τοις 

εκατό. Αντιθέτως, οι τρεις μικρότερες τράπεζες λόγω της έλλειψης επίσημων στοιχείων 

ελέγχου ως προς τα ESG κριτήρια από κάποιο οίκο αξιολόγησης, το τελικό τους αποτέλεσμα 

επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τον δεύτερο παράγοντα.  



   

Stress Test 
 

Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου παράγοντα χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές 

ιστοσελίδες για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η πρώτη είναι το marketscreener.com 

όπου αντλήσαμε δεδομένα από το τμήμα του consensus. Πιο συγκεκριμένα, το κάθε σήμα 

αγοράς (buy) λάμβανε τέσσερις βαθμούς, κάθε σήμα καλύτερης απόδοσης (outperform) 

λάμβανε δυόμιση βαθμούς, κάθε σήμα διακράτησης (hold) λάμβανε ένα βαθμό, κάθε σήμα 

χειρότερης απόδοσης (underperform) λάμβανε μείον δυόμιση βαθμούς και κάθε σήμα 

πώλησης (sell)  λάμβανε μείον τέσσερις βαθμούς. Βεβαίως, σημασία δίνεται και στον αριθμό 

των αναλυτών που ισχυρίζονται το εκάστοτε σήμα. Η δεύτερη ιστοσελίδα είναι η wall street 

journal.com, όπου αντλήσαμε δεδομένα από το τμήμα έρευνας και αξιολογήσεων που έχει η 

ιστοσελίδα για τη κάθε τράπεζα και λειτουργήσαμε με παρόμοιο τρόπο όπως στην πρώτη 

ιστοσελίδα. Η τρίτη ιστοσελίδα είναι η thebanks.eu η οποία χρησιμοποιήθηκε και για τις 

τρεις μικρότερες τράπεζες και αποτελεί και το μοναδικό κριτήριο των τραπεζών αυτών για 

τον ίδιο λόγο που αναφέραμε και παραπάνω στο ESG. Από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 

αντλήσαμε μόνο τη βαθμολογία που έχουν στον τομέα των αξιολογήσεων. Οι τρεις 

ιστοσελίδες έχουν την ίδια βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου παράγοντα 

για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, ενώ για τις υπόλοιπες δίνεται βαρύτητα σε σημαντικό 

βαθμό μόνο στην τρίτη ιστοσελίδα.  
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eksagores-kai-sygxoneyseis/  

https://www.ot.gr/2022/04/07/oikonomia/tte-ta-11-senaria-gia-to-mellon-tis-ellinikis-

oikonomias/  
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