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Τν Μέιινλ ησλ Ειιεληθώλ
Τξαπεδώλ – Πνηνη Παξάγνληεο
Κξίλνπλ ηελ Πνξεία ηνπο
Η ζπλερηδόκελε δεκηνπξγία επηζθαιώλ θαη κε εμππεξεηνύκελσλ
δαλείσλ ζην εγρώξην ηξαπεδηθό ζύζηεκα, θαζώο θαη ε ηδηαίηεξα αξγή
“επηζηξνθή” ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Ειιάδα, δειαδή ησλ θαηαζέζεσλ
πνπ “κεηαθηλήζεθαλ” ζην εμσηεξηθό από ηα ρξόληα ηεο θξίζεο κέρξη θαη ηα
κέζα ηνπ έηνπο 2015, ζπληζηνύλ ηα ζεκαληηθόηεξα πξνο αληηκεηώπηζε
πξνβιήκαηα ησλ Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ.
Με δεδνκέλεο ηηο αλσηέξσ κε επλντθέο ζπλζήθεο ζην ηξαπεδηθό
ζύζηεκα, είλαη αλαπόθεπθην όηη νη Ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα
πξνρσξήζνπλ ζε λέν ζηάδην αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηζνινγηζκώλ
ηνπο ζην κέιινλ, ην νπνίν κάιηζηα ζα είλαη ην ηέηαξην ζηε ζεηξά. Ωζηόζν
είλαη αβέβαην ησλ ελδηαθέξνλ ηόζν ησλ Ειιήλσλ όζν θπξίσο ησλ μέλσλ
επελδπηώλ λα δηνρεηεύζνπλ εθ λένπ θεθάιαηα ζηα εγρώξηα ηξαπεδηθά
ηδξύκαηα, θαζώο κέρξη ζήκεξα όζα θεθάιαηα ηνπνζεηήζεθαλ από
επελδπηέο ζηηο ηξάπεδεο ζπλνδεύηεθαλ από αξλεηηθέο απνδόζεηο.
Σπλεπώο, κηα ελδερόκελε λέα αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Ειιεληθώλ
ηξαπεδώλ δελ δύλαηαη λα είλαη δηαζθαιηζκέλε. Ο δε ξόινο ησλ μέλσλ,
ζεζκηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ, επελδπηώλ ζηνπο πξνεγνύκελνπο γύξνπο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ήηαλ πέξα γηα πέξα θαζνξηζηηθόο, ελώ ηώξα δελ είλαη
θαζόινπ ελζαξξπληηθόο ηνπιάρηζηνλ όπσο δείρλνπλ ηα ηειεπηαία κελύκαηα
πνπ νη ίδηνη έρνπλ εθθξάζεη ζε πξόζθαηα επελδπηηθά ζπλέδξηα.
Επίζεο δελ είλαη ελζαξξπληηθή νύηε ε πνξεία ησλ Ειιεληθώλ
ηξαπεδηθώλ κεηνρώλ, αθνύ εμ’ νξηζκνύ θάζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπο νδεγεί
ζε επηδείλσζε ην ίδην ηνπο ην κεηνρηθό θεθάιαην θαη ηελ ελ γέλεη θεθαιαηαθή
ηνπο δηάξζξσζε. Θεσξεηηθά, θάζε πξνζέγγηζε ηεο απνηίκεζεο ηνπο,
κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ζε νινέλα ρακειόηεξα επίπεδα, απνηειεί
“θακπαλάθη” γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ
αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Τν βέβαην είλαη όηη νη επελδπηέο κέρξη ζήκεξα δελ
πείζνληαη γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ ηξαπεδώλ θαη απηό θαίλεηαη κε θαζαξό
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ηξόπν από ηηο ηάζεηο πνπ δηαγξάθνληαη από ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ
κεηνρώλ ηνπο ζην Ειιεληθό ρξεκαηηζηήξην.
Σηνπο επηκέξνπο ηνκείο, ε δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ
δαλείσλ ζήκεξα (δηακνξθώλνληαη πιένλ άλσ ησλ 100 δηζεθαηνκκπξίσλ
επξώ) δελ κπνξεί λα θξηζεί απνηειεζκαηηθή θαη ραξαθηεξίδεηαη από
αλαβιεηηθόηεηα θαη επηιεθηηθέο θηλήζεηο αλαδηάξζξσζεο. Λόγσ ηνπ όηη
νη εγρώξηεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ειέγρνληαη από ην Ειιεληθό θξάηνο, δελ
ιακβάλνληαη απνθάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ θόζηνο, θαη ζπλεπώο επηιέγεηαη ε
ζηξαηεγηθή ηεο αλακνλήο κε ηελ “ειπίδα” λα αλαθάκςεη ε Ειιεληθή
νηθνλνκία θαη λα αξρίδνπλ λα εμππεξεηνύληαη ηα ελ ιόγσ δάλεηα. Αληίζεηα,
ηα ελ ιόγσ ραξηνθπιάθηα ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ ζα έπξεπε λα
δηαηεζνύλ ζε πην καδηθή βάζε ζε εηαηξίεο δηαρείξηζεο (θπξίσο ηνπ
εμσηεξηθνύ), λα “θαζαξίζνπλ” νη ηζνινγηζκνί ησλ ηξαπεδώλ θαη λα
δεκηνπξγεζεί ε πξννπηηθή όηη ζην, όρη πνιύ καθξηλό, κέιινλ ζα αξρίζνπλ
λα κεηώλνληαη νη πξνβιέςεηο νη νπνίεο ζηελ παξνύζα θάζε “εμαλεκίδνπλ”
ηα όπνηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ησλ Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ.
Ταπηόρξνλα, ην θόζηνο ηνπ ρξήκαηνο παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειό γηα ηηο
ηξάπεδεο ηνπιάρηζηνλ γηα όζν θαηξό ηα Ειιεληθά θξαηηθά νκόινγα δελ
γίλνληαη πιήξσο απνδεθηά από ηνπο εληαίνπο ηξαπεδηθνύο θαη
ρξεκαηνδνηηθνύο θνξείο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, κε απνηέιεζκα νη
Ειιεληθέο ηξάπεδεο λα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα αθόκε κε επλντθό
παξάγνληα πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ρξεκαηνδνηηθά θόζηε. Όζν ην Ειιεληθό
πξόγξακκα δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο δελ πξνρσξάεη νκαιά,
δειαδή θαζπζηεξεί θάζε θνξά λα επέιζεη ζπκθσλία κεηαμύ ησλ
Ειιεληθώλ νηθνλνκηθώλ αξρώλ θαη ησλ πηζησηώλ, ηόζν απηό ην
γεγνλόο επηδεηλώλεη ηε ζέζε ησλ Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ.
Επίζεο έρνπλ ήδε πεξηνξηζζεί ζε ζεκαληηθό βαζκό νη δπλαηόηεηεο ησλ
Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ πεξί άληιεζεο θεθαιαίσλ θαη ζηνηρείσλ ξεπζηόηεηαο
κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο ζρεδίσλ, δειαδή κέζσ ηεο πώιεζεο
θξίζηκσλ ή ζεκαληηθώλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα έγηλε πξόζθαηα κε ηελ πώιεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ
Αζηέξα Βνπιηαγκέλεο από ηελ Εζληθή Τξάπεδα. Σπλεπώο, ηα “εζσηεξηθά”
πεξηζώξηα γηα ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο λα βξίζθνπλ θεθάιαηα ζα βαίλνπλ
ζην κέιινλ νινέλα κεηνύκελα.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ξεπζηόηεηα ησλ Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ
επεξεάδεηαη ηόζν από ηελ αδπλακία ηνπο λα ειέγμνπλ ηα κε
εμππεξεηνύκελα δάλεηα όζν θαη από ηε “κε δπλαηόηεηα” επηζηξνθήο ησλ
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θαηαζέζεσλ ζηελ Ειιεληθή αγνξά. Από ηελ άιιε πιεπξά όκσο, ην ηξέρνλ
καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, δελ επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο, αθόκε θαη αλ
είραλ επαξθή ξεπζηόηεηα, λα δαλείζνπλ θεθάιαηα ζε πγηείο επηρεηξήζεηο θαη
λνηθνθπξηά κε ηελ πξννπηηθή όηη ηα δάλεηα απηά ζα εμππεξεηνύληαλ ζε
βάζνο ρξόλνπ. Είλαη ηέηνηα ε θαηάζηαζε ζηε κηθξνκεζαία νηθνλνκία,
ώζηε ε δπλεηηθή πειαηεηαθή βάζε ησλ ηξαπεδώλ έρεη πάςεη ζε
κεγάιν βαζκό λα πθίζηαηαη θαη λα “απνδίδεη θέξδε” γηα απηέο.
Τα αζξνηζηηθά ειιείκκαηα ησλ ηξαπεδώλ πνπ πξέπεη λα
θαιπθζνύλ (από ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα θαη από ηε “θπγή”
θαηαζέζεσλ) αλέξρνληαη ζε αξθεηέο δεθάδεο δηζεθαηνκκύξηα Επξώ
θαη βάζεη ηεο δηάξζξσζεο αιιά θαη ηεο κέρξη ζήκεξα δπλακηθήο ησλ
ηζνινγηζκώλ ηνπο ζα ρξεηαζζνύλ πνιιά ρξόληα γηα λα επαλέιζνπλ
ζε ηζνξξνπία. Οη εθηηκήζεηο ζα κπνξνύζαλ λα αλαθέξνληαη ζε δεθαεηή ή
αθόκε θαη εηθνζαεηή νξίδνληα από ζήκεξα βάζεη ηεο αλάινγεο εκπεηξίαο
από ηξαπεδηθνύο θιάδνπο άιισλ δηεζλώλ νηθνλνκηώλ ζην παξειζόλ.
Τέινο, ην γεγνλόο όηη αθόκε θαη ν Επξσπατθόο ηξαπεδηθόο θιάδνο
αξρίδεη λα εληάζζεηαη ζηαδηαθά ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηνρώλ ρακειήο
πνηόηεηαο από κέξνπο ησλ δηεζλώλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ, δελ επλνεί ζε
θακία πεξίπησζε ην θιίκα κε ην νπνίν ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνληαη νη
Ειιεληθέο ηξάπεδεο ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, ε ζέζε ησλ Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη επάισηε, θαζώο απηέο βξίζθνληαη εμαξηεκέλεο από κηα
αέλαε δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ησλ Ειιεληθώλ
νηθνλνκηθώλ αξρώλ θαη ησλ πηζησηώλ ηεο Ειιάδαο όπνπ θάζε
θαζπζηέξεζε, δηαθσλία ή άιινπο είδνπο κε επλντθή εμέιημε,
επηβξαδύλεη ηελ όπνηα ηζρπξνπνίεζε ή εμπγίαλζε ηνπ ηξαπεδηθνύ
ζπζηήκαηνο. Όζν ε ζέζε ησλ Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ δελ είλαη ηζρπξή
ηόζν κεηαηίζεηαη ζην κέιινλ θαη ε πιήξεο άξζε ησλ θεθαιαηαθώλ
ειέγρσλ.

Νηθόιανο Ηξ. Γεσξγηάδεο
Υπεύζπλνο Αλάιπζεο Αγνξάο & Μεηνρώλ
VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS) – www.vrs.gr
Investment Research & Analysis Journal - www.iraj.gr / Value Invest - www.valueinvest.gr
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Εηδηθή Αλαθνίλσζε πξνο Όια ηα Ελδηαθεξόκελα Μέξε

Η πιεξνθόξεζε πνπ πεξηέρεηαη ζην δηθηπαθό ηόπν www.iraj.gr (Investment Research and
Analysis Journal ή IRAJ) θαη ζηελ παξνύζα αλάιπζε (ή γεληθά παξνπζίαζε) βαζίδεηαη ζε
επξέσο δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία, ζηαηηζηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, εηήζηνπο απνινγηζκνύο,
ελεκεξσηηθά δειηία, επίζεκεο αλαθνηλώζεηο θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο πεγέο πξσηνγελνύο ή
δεπηεξνγελνύο έξεπλαο, νη νπνίεο θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ
είλαη έγθπξεο, αμηόπηζηεο θαη νη θαηά ην δπλαηόλ αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο ηνπ πξνο εμέηαζε
αληηθεηκέλνπ. Τν IRAJ δελ έρεη πξνβεί ζε πξσηνγελή ή εκπεξηζηαησκέλν έιεγρν ηνπ
ζπλόινπ ησλ αλαγξαθόκελσλ πιεξνθνξηώλ / ζηνηρείσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εγγπάηαη κε
απόιπην ηξόπν ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη απόςεσλ πνπ
εκπεξηέρνληαη ζε απηήλ. Η πιεξνθόξεζε θαη νη απόςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη, πθίζηαληαη
θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθπόλεζεο ηεο αλάιπζεο, απνηεινύλ πξντόλ ζπλζεηηθήο θαη
θξηηηθήο κεζόδνπ, θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνύλ κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ρσξίο
θακία εηδνπνίεζε από κέξνπο ηνπ IRAJ πξνο ηα ελδηαθεξόκελα κέξε. Παξάιιεια, είλαη
πηζαλόλ, νη απόςεηο πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία αλάιπζεο (ζεκειηώδε,
ηερληθή ή ζηαηηζηηθή αλάιπζε) αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθή ζεώξεζε λα κελ βξίζθνληαη, θαηά
αλαγθαίν ηξόπν, ζε απόιπηε αξκνλία κεηαμύ ηνπο θαη σο εθ ηνύηνπ ηα εμαγόκελα δεδνκέλα /
ζπκπεξάζκαηα αλάινγα κε ηα ρξεζηκνπνηεζέληα θξηηήξηα λα δηίζηαληαη ή λα
δηαθνξνπνηνύληαη. Οη αγνξέο κεηνρώλ, ρξήκαηνο θαη εκπνξεπκάησλ ραξαθηεξίδνληαη
παξαδνζηαθά από πςειό βαζκό κεηαβιεηόηεηαο (volatility), κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη
θαηά θαηξνύο ηδηαηηέξσο δύζθνιε ε απόπεηξα πξόβιεςεο ησλ κειινληηθώλ ηάζεσλ.
Παξάκεηξνη, όπσο νη εηαηξηθέο εμειίμεηο, νη καθξννηθνλνκηθέο θαη κηθξννηθνλνκηθέο
ηζνξξνπίεο, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ θαη ε ελ γέλεη
πξνζθνξά θαη δήηεζε ησλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ρξενγξάθσλ παξνπζηάδνπλ ηαρείο
ξπζκνύο αιιαγώλ σο πξνο ηελ πιεξνθόξεζε πνπ δηαρέεηαη ζηελ επελδπηηθή θνηλόηεηα θαη
θαηά ζπλέπεηα νη ελαιιαγέο ησλ πξνζδνθηώλ νδεγνύλ κε ηαθηηθό θαη ζπλήζσο απξόβιεπην
ηξόπν ζε κηθξέο ή κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκώλ.
Οη πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλαιύζεηο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ www.iraj.gr δύλαληαη
λα απνηεινύλ έλα κόλν από ηα πνιιά ππνςήθηα / πηζαλά ζελάξηα κειινληηθώλ εμειίμεσλ,
αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά ππνζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ εμαγσγή
ηνπο. Επίζεο δύλαληαη λα εθθξάδνληαη σο πξνζσπηθέο απόςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη όρη
θαη’ αλαγθαίν ηξόπν σο βαζηθέο ζέζεηο πνπ εθπξνζσπνύλ ην δηθηπαθό ηόπν IRAJ ζε
επξύηεξε δηάζηαζε. Όιεο νη απόςεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε πξνβιέςεηο κεγεζώλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θύζεσο ππόθεηληαη ζε ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο σο
πξνο ηελ ηειηθή πινπνίεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη εμαηξεηηθή πξνζνρή ζηε
ρξήζε απηώλ ησλ πξνβιέςεσλ σο θξηηήξηα επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Οη κειέηεο θαη νη αλαιύζεηο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ www.iraj.gr (Investment Research and
Analysis Journal ή IRAJ) δελ απνηεινύλ πξνηξνπή γηα ηελ αγνξά, πώιεζε ή δηαθξάηεζε
αμηώλ θαη εθπνλνύληαη κε θύξην αιιά όρη απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ
επελδπηώλ. Τόζν ν θάηνρνο όζν θαη νη ζπληειεζηέο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ www.iraj.gr δελ
θαζίζηαληαη ζε θακία πεξίπησζε ππεύζπλνη γηα πάζεο θύζεσο δεκίεο, νθέιε ή δηαθπγόληα
θέξδε, πνπ πξνέθπςαλ από επελδπηηθέο επηινγέο, νη νπνίεο βαζίζζεθαλ ζηα
ζπκπεξάζκαηα ή ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ πνπ δεκνζηεύζεθαλ. Απαγνξεύεηαη
ξεηώο ε αλαπαξαγσγή, ρξεζηκνπνίεζε θαη δηαλνκή ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο ρσξίο ηελ
έγγξαθε άδεηα ηνπ IRAJ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ.
Τν Investment Research and Analysis Journal (IRAJ) αλήθεη ζηε Valuation & Research
Specialists (VRS).
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