
Εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο της χώραςΕξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο της χώρας

ΟΤΟΕ – Νοέμβριος 2011ΟΤΟΕ – Νοέμβριος 2011



Προκλήσεις / ΚίνδυνοιΠροκλήσεις / Κίνδυνοι
Τι φοβούνται οι τραπεζίτεςΤι φοβούνται οι τραπεζίτες

 Κοινές ή προνομιούχες μετοχές Κοινές ή προνομιούχες μετοχές 

 Υλοποίηση Υλοποίηση PSI (HaircutPSI (Haircut 50% 50%))

 Απομόχλευση δανείωνΑπομόχλευση δανείων

 Σχέση ελληνικών τραπεζών με ΕΚΤΣχέση ελληνικών τραπεζών με ΕΚΤ

 Εφαρμογή μνημονίου (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 9%)Εφαρμογή μνημονίου (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 9%)

 Εκθεση Εκθεση BLACKROCKBLACKROCK  



Απαιτήσεις μνημονίου - κόστοςΑπαιτήσεις μνημονίου - κόστος

 PSI / Haircut 50%PSI / Haircut 50%
Ζημιές €17,6 δισ. έως €19,8 δισ.Ζημιές €17,6 δισ. έως €19,8 δισ.  

 Μείωση εξάρτησης από ΕΚΤΜείωση εξάρτησης από ΕΚΤ
Συνολικός δανεισμός από ΕΚΤ = €90 δισ. περίπου.Συνολικός δανεισμός από ΕΚΤ = €90 δισ. περίπου.

 Μηδενισμός χρηματοδότησης από Μηδενισμός χρηματοδότησης από ELAELA
Εκτακτη χρηματοδότηση από Εκτακτη χρηματοδότηση από ELA ELA περίπου €26 – 27 δισ.περίπου €26 – 27 δισ.

 Μείωση δανείων (απομόχλευση)Μείωση δανείων (απομόχλευση)
Δάνεια €253 δισ. – Καταθέσεις €183 δισ. (έλλειμμα ρευστότητας €70 Δάνεια €253 δισ. – Καταθέσεις €183 δισ. (έλλειμμα ρευστότητας €70 
δισ.)δισ.)

 Εκθεση Εκθεση BLACKROCKBLACKROCK
Επιβάρυνση προβλέψεων €10-12 δισ.Επιβάρυνση προβλέψεων €10-12 δισ.

 Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier 1 > Core Tier 1 > 9%)9%)
Απαραίτητη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με οριζόμενο Απαραίτητη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με οριζόμενο 
ποσό από ΤτΕποσό από ΤτΕ

Συνολικό κόστος ρευστών διαθεσίμων προς τράπεζες: Συνολικό κόστος ρευστών διαθεσίμων προς τράπεζες: 
€ € 180 – 200 δισ.180 – 200 δισ.



Εργαλεία αντιμετώπισης τραπεζικής κρίσηςΕργαλεία αντιμετώπισης τραπεζικής κρίσης

 Ταμείο Εγγύησης ΚαταθέσεωνΤαμείο Εγγύησης Καταθέσεων  

(Πτωχευτικός νόμος τραπεζών =  εξυγίανση που συνίσταται στη (Πτωχευτικός νόμος τραπεζών =  εξυγίανση που συνίσταται στη 
δημιουργία καλής τράπεζας, στη μετατροπή της υφιστάμενης δημιουργία καλής τράπεζας, στη μετατροπή της υφιστάμενης 
τράπεζας σε κακή και στην ανάκληση της άδειάς της, αλλά και στη τράπεζας σε κακή και στην ανάκληση της άδειάς της, αλλά και στη 
χρηματοδότηση της καλής από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων με χρηματοδότηση της καλής από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων με 
κοινές μετοχές, σκέλος εξυγίανσης που έχει δημιουργηθεί και από το κοινές μετοχές, σκέλος εξυγίανσης που έχει δημιουργηθεί και από το 
ΤΧΣ). ΤΧΣ). 

 Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΤΧΣ)Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΤΧΣ)

Με κοινές μετοχές,   ή σύμφωνα με το Με κοινές μετοχές,   ή σύμφωνα με το EUROGROUP EUROGROUP οι Συστημικού οι Συστημικού 
κινδύνου τράπεζες με προνομιούχες) -  Ποσό €30 - 40 δισ.κινδύνου τράπεζες με προνομιούχες) -  Ποσό €30 - 40 δισ.

 ELA ELA (Μηχανισμός έκτακτης ρευστότητας)(Μηχανισμός έκτακτης ρευστότητας)

Εγγυήσεις ελληνικού δημοσίου ύψους €60 δισ.Εγγυήσεις ελληνικού δημοσίου ύψους €60 δισ.
 Αναβαλλόμενος φόροςΑναβαλλόμενος φόρος  

Σε βάθος τριετίας κέρδος €4-5 δισ.Σε βάθος τριετίας κέρδος €4-5 δισ.
 Απομειώσεις ενεργητικούΑπομειώσεις ενεργητικού

Πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, θυγατρικών, μειώσεις δανείων κλπ.Πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, θυγατρικών, μειώσεις δανείων κλπ.
 ΣυγχωνεύσειςΣυγχωνεύσεις



Χρηματοπιστωτικά μεγέθηΧρηματοπιστωτικά μεγέθη

 Κεφαλοποίηση εισηγμένων τραπεζών:  €3,5 δισ.  Κεφαλοποίηση εισηγμένων τραπεζών:  €3,5 δισ.  
 Ενεργητικό τραπεζών:  €440 δισ.Ενεργητικό τραπεζών:  €440 δισ.

- Χορηγήσεις. 53%- Χορηγήσεις. 53%

- Ομόλογα ελληνικού δημοσίου: 30% - Ομόλογα ελληνικού δημοσίου: 30% 
 Χορηγήσεις: €253 δισ. – Καταθέσεις: 183 δισ.Χορηγήσεις: €253 δισ. – Καταθέσεις: 183 δισ.
 Χαρτοφυλάκιο χορηγήσεωνΧαρτοφυλάκιο χορηγήσεων

- Καταναλωτική πίστη: 15%- Καταναλωτική πίστη: 15%
- Στεγαστική πίστη: 30%- Στεγαστική πίστη: 30%
- Επιχειρηματική πίστη: 45%- Επιχειρηματική πίστη: 45%
- Επισφάλειες: 10%- Επισφάλειες: 10%



Κόστος εργασίαςΚόστος εργασίας  

 Συνολικό κόστος μισθοδοσίας €2,5 δισ. (2009)Συνολικό κόστος μισθοδοσίας €2,5 δισ. (2009)
 Διετία 2010 – 2011 (18μηνο)Διετία 2010 – 2011 (18μηνο)

- Μείωση δαπανών προσωπικού- Μείωση δαπανών προσωπικού 9%9%

- Μείωση προσωπικού- Μείωση προσωπικού 5%5%

 Εκτιμήσεις 31/12/2011 (σε σύγκριση με 31/12/2009)Εκτιμήσεις 31/12/2011 (σε σύγκριση με 31/12/2009)

- Μείωση δαπανών προσωπικού- Μείωση δαπανών προσωπικού 11%11%

- Μείωση προσωπικού- Μείωση προσωπικού 7%7%

Σχέση δαπανών μισθοδοσίας /σύνολο ρευστότητας προς Σχέση δαπανών μισθοδοσίας /σύνολο ρευστότητας προς 
τραπεζικό σύστημα:  1,4% τραπεζικό σύστημα:  1,4% 



Στοιχεία Διεθνών οργανισμώνΣτοιχεία Διεθνών οργανισμών

 Eurostat:Eurostat: η Ελλάδα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ έχει  η Ελλάδα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ έχει το το 
χαμηλότερο ποσοστό συνεισφοράς της μισθωτής εργασίαςχαμηλότερο ποσοστό συνεισφοράς της μισθωτής εργασίας, τόσο , τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στο συνολικό ΑΕΠ στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στο συνολικό ΑΕΠ 
(31,1%), πράγμα που αποδίδεται στο σχεδόν υπερδιπλάσιο, ποσοστό (31,1%), πράγμα που αποδίδεται στο σχεδόν υπερδιπλάσιο, ποσοστό 
αυτοαπασχολούμενων και στις αυτοαπασχολούμενων και στις αισθητά χαμηλότερες αμοιβέςαισθητά χαμηλότερες αμοιβές..

 Eurostat / ECBEurostat / ECB (στοιχεία 2009) (στοιχεία 2009)::

- - Μέσος μισθός τραπεζουπαλλήλων: Ελλάδα 13η (76% του Μέσος μισθός τραπεζουπαλλήλων: Ελλάδα 13η (76% του 
ευρωπαικού μέσου όρου)ευρωπαικού μέσου όρου)

- Ωρες εργασίας τραπεζών: Ελλάδα 2η (πίσω από την Αγγλία)- Ωρες εργασίας τραπεζών: Ελλάδα 2η (πίσω από την Αγγλία)

- Αύξηση παραγωγικότητας: Ελλάδα 1η- Αύξηση παραγωγικότητας: Ελλάδα 1η

 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ):Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ): οι μέσες  οι μέσες 
ακαθάριστες αποδοχές ανά μισθωτό σε μονάδες αγοραστικής ακαθάριστες αποδοχές ανά μισθωτό σε μονάδες αγοραστικής 
δύναμης αντιστοιχούν στο 72% του μέσου όρου της Ευρωζώνης.δύναμης αντιστοιχούν στο 72% του μέσου όρου της Ευρωζώνης.


