
Οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος σ ’ένα ευμετάβλητο διεθνές 
περιβάλλον 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022

Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης
Διευθύνων Σύμβουλος 

ΤαμείοΧρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο της συνημμένης παρουσίασης δεν
μπορεί, εν όλω ή εν μέρει, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί ή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να διατεθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από
εκείνους στους οποίους έχει παραδοθεί ειδικά από τον ομιλητή, χωρίς την
προηγούμενη συγκατάθεσή του. Οι πληροφορίες και οι απόψεις της
συνημμένης παρουσίασης αντικατοπτρίζουν αυτές του ομιλητή και όχι του
φορέα που δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο της
παρουσίασης. Η συνημμένη παρουσίαση αποσκοπεί αποκλειστικά στην
παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να
εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή
παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.
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Σημαντική ενίσχυση
κουλτούρας,
διακυβέρνησης &
διαχείρισης
τραπεζικών κινδύνων

Αποτελεσματική 
διαχείριση 
κρίσεων

Πρωτοβουλίες 
Δημιουργίας Εσόδων

Σημαντική μείωση 
των ΜΕΑ

Βασικοί Τομείς 

προόδου των 

ελληνικών τραπεζών

Πληθώρα 
βελτιώσεων στην 
Εταιρική 
Διακυβέρνηση

Αναβάθμιση 
τεχνολογίας & 
υποδομών

Ενίσχυση 
Κεφαλαιακής Βάσης

Πρωτοβουλίες σε 
θέματα 
περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και 
διακυβέρνησης

Πρωτοβουλίες 
βελτιστοποίησης 
ισολογισμού & 
μείωσης κόστους



Πάρα τις τρέχουσες εξελίξεις, παραμένουμε αισιόδοξοι 
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Τι θα 
μπορούσε 
να θεωρηθεί 
θετικό για 
το ελληνικό 
τραπεζικό 
σύστημα;

Τι θα 
μπορούσε 
να θεωρηθεί 
αρνητικό 
για το 
ελληνικό 
τραπεζικό 
σύστημα;

▪ Ένα σενάριο όπου η γεωπολιτική κρίση παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κλιμακώνεται
▪ Η εκτεταμένη ενεργειακή κρίση πυροδοτεί επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις
▪ Επιδείνωση προοπτικών ανάπτυξης της ΕΕ, εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία
▪ Μεγαλύτερα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού και περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές
▪ Λιγότερα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
▪ Επαναφορά γενικευμένων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία Covid 19

▪ Η ισχυρή αύξηση του πραγματικού εισοδήματος
▪ Το ενισχυμένο πραγματικό ΑΕΠ για το 2021, καθώς και τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2022

όπου ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε στο 7%
▪ Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκ. 2021, που ανήλθε σε 12,8%
▪ Τα σημαντικά αποθέματα ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα, η αποκατάσταση της

εταιρικής κερδοφορίας και η αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων
▪ Οι σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που προγραμματίζονται για το 2022 και μετά



Q4.2017Q4.2015 Q4.2020 Q4.2021 Q4.2022

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (%) (**)

• Οριακή απόδοση ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 2016-2020 καθώς η οργανική παραγωγή κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε για την απομόχλευση των
ΜΕΑ

• Σημαντική μείωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, λόγω Covid-19 & μαζικών τιτλοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και το 4ο τρίμηνο του
2021

• Αναμένουμε σημαντική κερδοφορία στο επόμενο διάστημα (2022-2024), απόρροια των προσπαθειών μετασχηματισμού και εξυγίανσης των
ισολογισμών των συστημικών τραπεζών
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Δείκτης 
ΜΕΑ (*)

(*) Δείκτης ΜΕΑ  αφορά σε εντός ισολογισμού δάνεια (προ προβλέψεων) των Ελληνικών εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών
(**) Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων αφορά μόνο στις συστημικές τράπεζες

<10%

Διψήφιο

Τα αυξημένα ΜΕΑ πλήττουν την κερδοφορία Σταθεροποίηση
Covid – 19 & Εξυγίανση 

ισολογισμών σε μαζική κλίμακα
Οργανική 
Ανάπτυξη

48.7% 47.6% 45.5% 40.0% 32.8% 12.1%

Πηγή:  ECB - Statistical Data Warehouse (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων), Τράπεζα της Ελλάδος (Δείκτης ΜΕΑ) 

Φιλοδοξία για διψήφιο δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων και μονοψήφιο 
λόγο ΜΕΑ από το 2022

Q4.2021 2022-2024Q4.2020Q4.2019Q4.2017
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Κύριες Προκλήσεις για τις Τράπεζες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

Καθαρά Έσοδα από Τόκους
&

Πιστωτική Επέκταση

1

Διάθεση & Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Πόρων

2

Πιστωτικός κίνδυνος & ποιότητα 
χαρτοφυλακίων

3

Λειτουργικά Κόστη
4
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Ειδικές προκλήσεις για τις Τράπεζες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

Κίνδυνοι σε θέματα περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και διακυβέρνησης – με ιδιαίτερη 

έμφαση στο κλιματικό

Υλοποίηση νέας δέσμης μέτρων της ΕΕ, για 
την εφαρμογή της  «Βασιλείας ΙΙΙ»

Κίνδυνος στον κυβερνοχώρο και ασφάλεια 
ειδικά με την εφαρμογή της τηλεργασίας & 

την γεωπολιτική κρίση

1

2

3
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Βασικά Συμπεράσματα

✓ Ο τραπεζικός τομέας διαθέτει πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία από τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο παρελθόν και έτσι

μπορεί να προσαρμοστεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στο νέο, εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον.

✓ Τα πλέον πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα (1ου τριμήνου του 2022) των τραπεζών είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Τα

επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια για την

Ελλάδα, με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

✓ Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το οικονομικό και επενδυτικό κλίμα είναι με διαφορά το καλύτερο των τελευταίων 15 ετών. Ενδεικτική

της δυναμικής που διατηρεί η ελληνική οικονομία, είναι μεταξύ άλλων και η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ (7/6) για τους ρυθμούς

ανάπτυξης της οικονομίας που για το 1ο τρίμηνο του 2022, έφτασε το 7%.

✓ Σημειώνουμε ότι ενδεχόμενες έμμεσες επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών ενέργειας, των τροφίμων και άλλων

εμπορευμάτων θα επιβραδύνει μεν τους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσουν το θετικό πρόσημο και τις

προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

✓ Καθώς βρισκόμαστε σε μια ευμετάβλητη περίοδο με διαρκείς νέες εξελίξεις, οποιαδήποτε αποτίμηση των συνεπειών τους είναι

αρκετά πρώιμη. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι ως μέτοχοι με δεκαετή και πλέον εμπειρία, παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι τράπεζες θα

ανταποκριθούν θετικά στις νέες προκλήσεις.


