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Α. Γενική εικόνα του συστήματος αμοιβών  στον τραπεζικό κλάδο. 

Στον κλάδο κυριαρχεί το μισθολογικό σύστημα που ρυθμίζουν οι κλαδικές ΣΣΕ. Αυτό 
βασίζεται στην υπηρεσιακή εξέλιξη με βάση κλιμάκια βασικών μισθών (που αυξάνουν με βάση 
τα χρόνια υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο του κλάδου), 
συμπληρωμένα με επιδόματα πολυετίας, οικογενειακά, σπουδών κλπ. , που υπολογίζονται ως 
ποσοστό επί του βασικού μισθού, καθώς και με επιχειρησιακά επιδόματα, που διαφέρουν 
ανάλογα με τη θέση και την ειδικότητα των εργαζόμενων που τα λαμβάνουν και από τράπεζα 
σε τράπεζα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αισθητή η παρουσία, όχι μόνο σε ιδιωτικές 
ή ξένες Τράπεζες, και των λεγόμενων «αμοιβών-πακέτο», δηλαδή αμοιβών που ορίζονται 
ανάλογα με τη θέση (και την αξιολόγηση της «αξίας της» για την επιχείρηση- σύστημα HAY, σε 
αρκετές όμως περιπτώσεις και αυθαίρετα), χωρίς άλλα επιδόματα και χωρίς άλλη εξασφάλιση 
της διαχρονικής εξέλιξης της αμοιβής με βάση λ.χ. την προϋπηρεσία, τα τυπικά προσόντα ή τα 
οικογενειακά βάρη του κατόχου της θέσης.   

Βέβαια, και οι επιχειρήσεις αυτές είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα ελάχιστα νόμιμα που 
ορίζουν οι κλαδικές ΣΣΕ για τις αμοιβές.  Οφείλουν να τα τηρούν ως ελάχιστα υποχρεωτικά 
ποσά αποδοχών, αλλά συνήθως τα συμψηφίζουν με τον ενιαίο  μισθό που αυτές ορίζουν για 
κάθε θέση, εφόσον ο μισθός αυτός ξεπερνά τις συνολικές αποδοχές που προβλέπουν, για 
εργαζόμενο με αντίστοιχη προϋπηρεσία και σπουδές, οι κλαδικές ΣΣΕ. 

Σε μικρό αριθμό Τραπεζών,  συμπληρωματικά με τους «μισθούς-πακέτο», είχαμε και 
αξιολογική αύξηση των τακτικών αποδοχών, δηλ. περιπτώσεις που οι ετήσιες αυξήσεις 
χορηγούνται σε διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα με την αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε 
εργαζόμενου.  

Το πρόβλημα με τις αυξήσεις αυτές είναι ότι προσδιορίζουν τακτικές αποδοχές, κατά κανόνα 
χωρίς να βασίζονται σε αξιόπιστα και αποδεκτά συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης. 

Εκτιμούμε ότι το «κλασικό» σύστημα (βασικός μισθός με βάση 
υπηρεσία/προϋπηρεσία/αρχαιότητα + επιδόματα) καλύπτει το 75% των εργαζομένων του 
κλάδου. Ωστόσο, η σημασία του εναλλακτικού συστήματος των αμοιβών –πακέτο και των 
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αξιολογικών προσαυξήσεων αυξάνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά από 
ιδιωτικοποιήσεις και συγχωνεύσεις, που αφήνουν περιθώρια για δυσμενείς πιέσεις στους 
εργαζόμενους και γι’ ανάλογες μεταβολές στους Κανονισμούς Εργασίας και στο επιχειρησιακό 
σύστημα αμοιβών.  

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στις Τράπεζες που εφαρμόζουν το σύστημα των αμοιβών-πακέτο 
ανάλογα με τη θέση,  παρατηρείται σημαντική ψαλίδα αμοιβών ανά ειδικότητα-θέση.  ‘Οπως 
λ.χ. διαπιστώθηκε στην έρευνα του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
στελεχών του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα, με μέγιστο το μισθό του Γεν. Δ/ντή =100 
μονάδες, στο Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού αντιστοιχούν 55 μονάδες, στον Chief Dealer 35, 
στο Δ/ντή καταστήματος 31, στον Προγραμματιστή-Αναλυτή 16, στον υπάλληλο back-office 10, 
στον οδηγό 9, στον Teller 6, στον κλητήρα και στον υπάλληλο γενικών καθηκόντων 5 μονάδες 

Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί έναν από τους εργασιακούς κλάδους που χαρακτηρίζεται ως 
υψηλής εντάσεως γνώσης, καθώς αυτό που διαφοροποιεί την προσφερόμενη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία είναι η αρτιότητα γνώσης του υπαλλήλου πρώτης γραμμής. 

Οικονομικά στοιχεία Τραπεζών 2006 – 2009(15 μεγαλύτερες τράπεζες) 

 Σε χιλ. ευρώ   ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ % 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

2006 2007 2008 2009 2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2006-
2009 

ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 

9.435.142  10.577.779 9.940.264 10.890.528 12,11  -6,03  9,56  15,43 

Δαπάνες προσωπικού 2.753.724  3.052.841 3.431.924 3.624.012 10,86  12,42  5,60  31,60 

Μισθοί και ημερομίσθια 2.067.839  2.272.594 2.399.687 2.512.188 9,90  5,59  4,69  21,49 

Έξοδα διοίκησης 1.517.280  1.815.034 2.016.554 2.066.583 19,62  11,10  2,48  36,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

4.703.511  5.340.258 5.931.851 6.184.148 13,54  11,08  4,25  31,48 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  57,751  59,600 63,366 63,140 3,20  6,32  -0,36 9,33  

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

47,68  51,22 54,16 57,40 7,42  5,74  5,98  20,37 

ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
(μέοος όρος) -1- 

35,806  38,131 37,870 39,788 6,49  -0,68  5,06  11,12 

Μισθοδοσία / Συνολο Λ. 
Δαπανών 

43,96% 42,55% 40,45% 40,62%     

ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
(ΚΛΙΜΑΚΙΟ 0) -2- 

0,828  0,875 0,948 1 5,68  8,34  5,49  20,77 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ (1-2)         0,82  -9,03  -0,42 -9,65 
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Με πηγή αναφοράς τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών, και ειδικότερα 
προσπαθώντας να εμβαθύνουμε περισσότερο στο κόστος μισθοδοσίας και το μέσο μισθό του 
τραπεζοϋπαλλήλου, παρατηρήσαμε τα εξής για το διάστημα από το 2006 ως και το 2009. 

1. Απασχόληση και Μισθοί στον Κλάδο 

- Ο αριθμός του προσωπικού εμφάνισε αύξηση κατά 9,33% στο διάστημα αυτό, με σημάδια 
μείωσης όμως κατά το 2009. 

 - Οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, που δόθηκαν βάσει ΣΣΕ και 
ΔΑ στο διάστημα αυτό, ανέρχονται συνολικά σε 20,77% 

 2. Μέσος Μισθός και Ωρίμανση 

 - Ο μέσος μισθός του τραπεζοϋπαλλήλου (ο λόγος μισθοί & ημερομίσθια προς αριθμό 
προσωπικού) εμφάνισε αύξηση όχι ανάλογη του ποσοστού των ΣΣΕ & ΔΑ, αλλά έφτασε σε 
αύξηση κατά 11,12%, υπολειπόμενος κατά 9,65% από το συνολικό ποσοστό αυξήσεων στην 
τελευταία 4ετία. 

 - Αν λάβουμε υπόψη  ότι ο βασικός μισθός εξελίσσεται σύμφωνα με τα κλιμάκια του Ενιαίου 
Μισθολογίου και  με την προσθήκη του χρονοεπιδόματος, οδηγούμαστε στο  συμπέρασμα ότι 
η αύξηση του μέσου μισθού θα έπρεπε να ανέρχεται σε επίπεδα άνω του επιπέδου των 
αυξήσεων που δόθηκαν  βάσει ΣΣΕ & ΔΑ.  

 - Παρατηρείται όμως μια υστέρηση της τάξης του 9,65% (αρνητική ωρίμανση) του μέσου 
μισθού στον κλάδο, η οποία αποδεικνύει ότι στο σύνολο του κλάδου, ο μέσος μισθός δεν 
επιβαρύνεται επιπρόσθετα με τα χρονοεπιδόματα (αύξηση κλιμακίου και επιδόματος 
πολυετίας). 

3. Μείωση μισθοδοσίας στο σύνολο δαπανών 

Οπως διαφαίνεται καθαρά από τα στοιχεία της τελευταίας τετραετίας το ποσοστό της 
μισθοδοσίας στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών μειώνεται διαρκώς. Το 2009 κυμαίνεται 
στο 40,62% από 43,96% που ανερχόταν το 2006.  
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Η τελική διαμόρφωση του μέσου μηνιαίου μισθού του τραπεζουπάλληλου 

Δεδομένα: 

 Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί έναν από τους εργασιακούς κλάδους που 
χαρακτηρίζεται ως υψηλής εντάσεως γνώσης, καθώς αυτό που διαφοροποιεί την 
προσφερόμενη χρηματοοικονομική υπηρεσία είναι η αρτιότητα γνώσης του υπαλλήλου πρώτης 
γραμμής. 

 Οι αμοιβές στον τραπεζικό τομέα διαφοροποιούνται ανάλογα με το εκπαιδευτικό 
επίπεδο, το οποίο αντανακλά εν μέρει τη διαφοροποίηση στη θέση εργασίας, τις αρμοδιότητες, 
τα καθήκοντα επίβλεψης και τις ευθύνες που αναλαμβάνει έκαστος εργαζόμενος ανάλογα με το 
εκπαιδευτικό του επίπεδο. Σχηματικά μπορούμε να χωρίσουμε τους εργαζόμενους σε τρεις 
κατηγορίες: 45% υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (απόφοιτοι πανεπιστημίου, διδακτορικό 
δίπλωμα), 50% μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου (ΤΕΙ, Ανώτερες σχολές, ΙΕΚ, απόφοιτοι 
λυκείου), 5% χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου).     

 Με βάση τα καθήκοντα θέσης και την εξειδικευμένη εργασία των εργαζομένων στις 
τράπεζες μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες απασχολούμενων: το 20% 
περίπου του τραπεζικού κλάδου συγκεντρώνεται στις δυο ανώτερες κατηγορίες, των 
διευθυντικών στελεχών και της διανοητικής εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, το 40% περίπου 
συγκεντρώνεται στις κεντρικές υπηρεσίες, τους συμβούλους και τους υπαλλήλους γραφείου και 
το υπόλοιπο 40% στους υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και δικτύου.   

 Από την επεξεργασία των στοιχείων της Ερευνας Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών 
της ΕΣΥΕ για το έτος 2006 προκύπτει ότι οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες αύξησης του 
ατομικού μισθού είναι το πτυχίο πανεπιστημίου (+34,9%), η κατάληψη θέσης διευθυντικού 
στελέχους (+24%) και η προυπηρεσία (+2,9% ανά έτος προυπηρεσίας) 

Με βάση αυτές τις κρίσιμες μεταβλητές το εργατικό δυναμικό στις τράπεζες ταξινομείται και 
διακρίνεται στις εξής συμπληρωματικές μερίδες: 

- Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη με μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των €6.000, 
που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 5% του συνόλου του προσωπικού. 
- Τα υπόλοιπα διευθυντικά ή εξειδικευμένα στελέχη με μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές 
μεταξύ των €4.500 έως και €6.000, που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 7% του συνόλου του 
προσωπικού. 
- Τα μεσαία στελέχη (πτυχιούχοι κλπ.) με μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ των 
€3.000 έως και €4.500, που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 14% του συνόλου του 
προσωπικού. 
- Λοιποί υπάλληλοι και προσωπικό με μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές κάτω των €3.000, 
που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 74% του συνόλου του προσωπικού. 
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Ανάλυση / Προσεγγίσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2009, το συνολικό ποσό που αναφέρεται στη μισθοδοσία 
ανέρχεται στο ποσό των €2.512.188 χιλ., με σύνολο αριθμού εργαζομένων 63.140. 

Στο σύνολο των δαπανών για την μισθοδοσία οφείλουμε να αφαιρέσουμε ένα 10% 
(συντηρητική εκτίμηση) που αφορά σε πληρωμένες υπερωρίες, bonus στελεχών, αμοιβές 
μελών Δ.Σ. και λοιπές ειδικές αμοιβές. Επομένως η προσέγγιση διορθώνεται στο ποσό των 
€2.260.969, ως σύνολο μισθολογικών δαπανών. 

Με τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων τόσο της παραμετρικής όσο και της απαραμετρικής 
στατιστικής, καθώς και κάποιες Πολυμεταβλητές Ανάλυσης Διακύμανσης (MANOVA) 
διαμορφώνουμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΜΙΚΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Ποσοστό 
Εργαζομένων 

Μέσος μικτός 
μηνιαίος μισθός 

Ετήσιος 
μισθός 

Σύνολο 
δαπάνης 

Εως 2.399 60%    

Από 2.400 – 3.000 14%    

Από 3.000 έως 4.500 14% - 8.840 3.750 54.375 507.195.000 

Από 4.500 – 6.000 7% - 4.420 5.250 76.125 336.472.500 

Ανω των 6.000 5% - 3.157 10.000 145.000 457.765.000 

 
Διαστρωματική ανάλυση μέσου μικτού μισθού: 

Επομένως το 95% των τραπεζουπαλλήλων αφορά η συνολική δαπάνη ποσού € 
1.803.204.000 και ο μέσος όρος του ετήσιου μικτού μισθού διαμορφώνεται πλέον σε €30.061 
(μηνιαίος: 2.073). 

Για το 88% των τραπεζουπαλλήλων (εξαιρώντας το 12% που είναι άνω των €4.500) αφορά η 
συνολική δαπάνη ποσού € 1.466.731.500 και επομένως ο μέσος όρος του ετήσιου μικτού 
μισθού διαμορφώνεται πλέον σε €26.397 (μηνιαίος: 1.820). 

Για το 74% των τραπεζουπαλλήλων (δηλαδή τα 3 / 4 του συνόλου), εξαιρώντας όλους αυτούς 
που είναι άνω των €3.000, αφορά η συνολική δαπάνη ποσού € 959.536.500 και επομένως ο 
μέσος όρος του ετήσιου μικτού μισθού διαμορφώνεται πλέον σε €20.536 (μηνιαίος: 1.416). 

Για να μπορέσουμε να έχουμε ορθότερη αναφορά σε αυτό το μέσο μηνιαίο μισθό πρέπει να 
λάβουμε υπόψη ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στις τράπεζες κυμαίνεται στα 39-40 
έτη με προυπηρεσία 10-12 έτη. 
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Πρόσθετα στοιχεία: 

⇒ Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΑΣΑ, ο μέσος μικτός ετήσιος μισθός εργασίας στην 
Ελλάδα το 2008 διαμορφωνόταν σε 27.947 ευρώ (μέσος όρος μηνιαίου: 1.996 ευρώ).  
Ενδεικτικά αναφέρουμε  
⇒ Ο μικτός μισθός εργαζόμενου σε τράπεζα στο 16ο κλιμάκιο της Σ.Σ.Ε, πτυχιούχου, 
έγγαμου με ένα παιδί διαμορφώνεται στα 1.740 ευρώ. (κατώτατη ρυθμιζόμενη αμοιβή). 

Παρουσιάζεται πίνακας από την ενδιάμεση Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ(Οκτώβριος 2010)  με 
τις αποδοχές και το κόστος εργασίας (2003-2010), όπου εμφανίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης των 
αποδοχών των τραπεζουπαλλήλων κατά την τελευταία διετία 2008 – 2009 να είναι μικρότερος 
των λοιπών κλάδων αλλά και του μέσου όρου της ελληνικής οικονομίας και να εξηγείται με 
υποσημείωση ότι: «Ο σχετικά χαμηλός ρυθμός αύξησης των μέσων αποδοχών στις τράπεζες 
αντανακλά κυρίως μεταβολές στη διάρθρωση του προσωπικού» . 
 
Πίνακας ΙV.9 Aποδοχές και κόστος εργασίας (2003-2010) 
(ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές) 
Ελλάδα 
Mέσες ακαθάριστες αποδοχές (ονομαστικές): 
(εκτιμ.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
– στο σύνολο της οικονομίας 5,6 7,2 4,4 5,7 5,2 6,2 4,6 -3,7 
– στο Δημόσιο  5,9 9,7 2,3 3,1 3,8 7,1 5,2 -12,8 
– στις επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας 

10,9 9,9 7,6 7,0 7,1 8,2 7,7 -5,7 

– στις τράπεζες 3,12 8,0 1,52 10,8 8,9 0,0 3,7 1,9 
– στο μη τραπεζικό ιδιωτικό 
τομέα  

5,8 5,8 5,6 6,8 6,1 6,5 2,8 1,2 

Kατώτατες αποδοχές 5,1 4,8 4,9 6,2 5,4 6,2 5,7 1,7 
Μέσες ακαθάριστες αποδοχές 
(πραγματικές) 

2,0 4,2 0,9 2,4 2,2 1,9 3,3 -8,1 

Συνολική δαπάνη για 
αποδοχές και εργοδοτικές 
εισφορές 

8,33 8,9 5,8 7,8 8,2 8,5 3,2 -5,7 

Δαπάνη για αποδοχές και 
εργοδοτικές εισφορές ανά 
μισθωτό 

5,5 7,6 3,9 5,9 5,6 6,8 4,9 -2,9 

Kόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος: 

        

– στο σύνολο της οικονομίας 2,33 4,3 3,4 3,2 3,8 7,1 5,6 -1,6 
– στον επιχειρηματικό τομέα 
  

2,63 3,0 3,8 3,8 4,5 6,3 3,7 1,8 

 
Πηγές: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (AEΠ 2003-2009), εκτιμήσεις της Tράπεζας της Eλλάδος (για το ΑΕΠ το 2010 
και για τα υπόλοιπα ετήσια μεγέθη το 2003-2010). 
1 Mέση μισθολογική δαπάνη. 
2 Ο σχετικά χαμηλός ρυθμός αύξησης των μέσων αποδοχών στις τράπεζες αντανακλά κυρίως μεταβολές στη 
διάρθρωση του προσωπικού. 
3 Έχει ληφθεί υπόψη η αύξηση τόσο της εργατικής όσο και της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ της Εργατικής 
Εστίας κατά 0,1% επί των ακαθάριστων αποδοχών. 
4 Υπολογισμοί βάσει του αναθεωρημένου ΑΕΠ (Οκτώβριος 2010). 
5 Ο επιχειρηματικός τομέας περιλαμβάνει τις ιδιωτικές και τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις τράπεζες. 
 
Έτσι, ενώ οι συμβατικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα (περιλαμβανομένων των 
τραπεζών) εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση 1,7-1,9% (αποκλειστικά λόγω της 
μεταφερόμενης επιβάρυνσης), οι πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές υπολογίζεται ότι 
αυξάνονται λιγότερο αν ληφθούν υπόψη (βάσει προσεγγιστικών και μάλλον 
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Ετήσιο Κόστος Εργασίας στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα για το 2008 - Πηγή : Ε.Κ.Τ. 2010 
(αφορά και εργοδοτικές εισφορές και πάσης φύσης bonus κλπ., ποσά σε χιλ €. )
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συντηρητικών εκτιμήσεων) όλα τα ανωτέρω – συγκεκριμένα αυξάνονται κατά 1,2% στον 
μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου, η μέση ετήσια αύξηση της κατά κεφαλήν 
μισθολογικής δαπάνης στον επιχειρηματικό τομέα (που περιλαμβάνει και τις δημόσιες 
επιχειρήσεις) δεν υπερβαίνει το 0,4%. 
Τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι στο σύνολο της οικονομίας οι μέσες ακαθάριστες προ 
φορολογίας αποδοχές θα μειωθούν κατά 3,7% σε ονομαστικούς όρους20 (ύστερα από 
αύξηση κατά 4,6% το 2009) ή κατά 8% περίπου σε πραγματικούς όρους (ύστερα από 
αύξηση κατά 3,3% το 2009). Έτσι, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη μείωση της 
παραγωγικότητας, εκτιμάται ότι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο μεν 
σύνολο της οικονομίας θα μειωθεί κατά 1,6% (έναντι αύξησης κατά 5,6% το 2009), στον 
δε επιχειρηματικό τομέα θα εμφανίσει σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του 
στο 1,8%, από 3,7% το 2009.  
 
Τελικά όμως ο ρυθμός αυτός μπορεί να είναι χαμηλότερος ή και να μηδενιστεί:  
 
(α) στο βαθμό που οι επιχειρήσεις προσφεύγουν εφέτος σε μέτρα περιορισμού του μέσου 
χρόνου εργασίας σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι το 2009 και  
(β) εάν η επίδραση τόσο των συνθηκών στην αγορά εργασίας όσο και των νομοθετικών 
μέτρων που προαναφέρθηκαν αποδειχθεί μεγαλύτερη από ό,τι μέχρι στιγμής έχει 
υποτεθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Μάιος 2010), στη ζώνη του ευρώ η μέση μισθολογική δαπάνη θα αυξηθεί 
κατά 1,3% εφέτος (το α’ τρίμηνο αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5%), ενώ το κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας θα μειωθεί κατά 0,6% (με 
τον ίδιο ετήσιο ρυθμό μειώθηκε και το α’ τρίμηνο εφέτος –βλ. Πίνακα IV.10). 
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Β. Οι προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα (σχολιασμός της Ενδιάμεσης 
Εκθεσης ΤτΕ) 

Την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2010 
παρουσίασε τον Οκτώβριο στη Βουλή ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Προβόπουλος. 

Στην έκθεση της ΤτΕ επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με όσα συνέβησαν σε πολλές άλλες χώρες, 
όπου η κρίση εκδηλώθηκε αρχικά στο τραπεζικό σύστημα και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην 
πραγματική οικονομία, στην Ελλάδα το τραπεζικό σύστημα, που έχει στέρεες βάσεις, 
αντιμετώπισε δυσχέρειες ρευστότητας όταν οι έντονες δημοσιονομικές ανισορροπίες οδήγησαν 
στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και στη συνέχεια των τραπεζών, 
γεγονός που περιόρισε την πρόσβαση των τραπεζών σε πηγές άντλησης ρευστότητας και 
αύξησε το κόστος δανεισμού τους. Η εξέλιξη αυτή αλλά και η τάση μείωσης που εμφάνισαν το 
πρώτο εξάμηνο του έτους οι εγχώριες καταθέσεις επηρέασαν αναπόφευκτα τις συνθήκες 
ρευστότητας των τραπεζών και κατά συνέπεια και την προσφορά δανείων.  

Από την άλλη πλευρά η ύφεση, επιβαρύνοντας τη χρηματοοικονομική κατάσταση 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, οδήγησε σε περιορισμό της ζήτησης δανείων. Οι παράγοντες 
αυτοί είχαν αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των 
τραπεζών και την υποχώρηση της κερδοφορίας τους. Εξαιτίας των εξελίξεων αυτών, τόσο από 
την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς δανείων, ο ετήσιος ρυθμός 
πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε, παραμένοντας πάντως θετικός. 

Επιπλέον, σημειώνεται πως σε σχετικά υψηλό επίπεδο διατηρήθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια. 
Όμως, οι ιδιαίτερα δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί επιβάλλουν 
για λόγους πρόνοιας τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκούντως 
υψηλότερα των ελαχίστων που καθορίζουν οι εποπτικοί κανόνες. Θετική εξέλιξη προς αυτή την 
κατεύθυνση αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην 
οποία προέβη πρόσφατα η Εθνική Τράπεζα. 

Τονίζεται ότι τα μεγέθη του τραπεζικού τομέα δεν θα μεταβληθούν επί τα βελτίω, εάν 
πρωτίστως δεν διορθωθούν οι παράγοντες εκείνοι που ασκούν πιέσεις στην πιστοληπτική 
ικανότητα των τραπεζών και κατ’ επέκταση στη δυνατότητά τους να αντλούν κεφάλαια από τις 
αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Είναι δηλαδή αναγκαία η βελτίωση του γενικότερου 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η βελτίωση αυτή θα συμβάλει θετικά στον περιορισμό του 
κινδύνου ρευστότητας, αλλά και του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών, ώστε αυτές να 
συνεχίσουν να ικανοποιούν επαρκώς την εκδηλούμενη ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων. 

Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο οικονομικό και ρυθμιστικό 
περιβάλλον με διορατικότητα. Είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψη τους ότι, ακόμη και όταν η 
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οικονομική δραστηριότητα επανέλθει σε ανοδική πορεία, ο ρυθμός επέκτασης των τραπεζικών 
εργασιών θα διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο εκείνου που είχε παρατηρηθεί στο 
παρελθόν, πριν από την κρίση. Επίσης, κάποια στιγμή, σταδιακά, θα αρθούν τα εναπομένοντα 
μη συμβατικά μέτρα στήριξης της ΕΚΤ, ενώ η άντληση χρηματοδότησης από τις διεθνείς 
αγορές ενδέχεται να παραμείνει δυσχερής, καθώς θα είναι αυξημένος ο ανταγωνισμός μεταξύ 
κυβερνήσεων, τραπεζών και επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για την άντληση 
κεφαλαίων. Τέλος, οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν εν όψει και της σταδιακής 
εφαρμογής, έως το 2018, του νέου διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου, γνωστού και ως “Βασιλεία 
ΙΙΙ”. 

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται απαραίτητο να επανεξετάσουν οι τράπεζες το 
επιχειρηματικό υπόδειγμα λειτουργίας τους, επιδιώκοντας τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 
κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, σχηματίζοντας επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη 
του πιστωτικού κινδύνου και εξορθολογίζοντας τα έξοδά τους. Η σύναψη στρατηγικών 
συμμαχιών και η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων, λόγω των θετικών συνεργειών που 
συνεπάγονται, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν θετικά στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 

Εμβαθύνοντας στην έκθεση θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή νύξη για το ότι οι 
τράπεζες, οι οποίες αφέθηκαν ουσιαστικά χωρίς έλεγχο για πάνω από δεκαπέντε χρόνια, 
ενέγραφαν αρκετές φορές «πλασματικά» κέρδη στους ισολογισμούς τους, παρουσιάζοντας 
αυξήσεις κερδών +40-60% ετησίως, για όλα αυτά χρόνια. Οι “υγιείς” τράπεζες (όπως 
περιγράφονται στην έκθεση), που όταν εξαγοράστηκαν κάποιες από ξένους, έχουν βρεθεί να 
κάνουν διορθώσεις και διαγραφές επί σειρά ετών για να εξισορροπήσουν τα διαφόρων ειδών 
ελλείμματα. 

Το πιο σημαντικό από όλα είναι να καταλάβουμε τι έγινε και πως, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε 
τις ακριβείς αιτίες και να αποδοθούν κάποια στιγμή ευθύνες. 

Οι τράπεζες άρχισαν στο «όνομα» της ανάπτυξης να κάνουν αμφιλεγόμενες «πωλησιακές» 
κινήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην εκτροπή του συστήματος. Συγκεκριμένα, άρχισαν να 
δέχονται ως υποθήκες για δάνεια ακίνητα, στην ονομαστική τιμή που ήθελαν οι εργολάβοι, και 
για το 100% της αξίας του ακινήτου. 

Έτσι οι εργολάβοι θησαύρισαν, διότι αυτοί πληρώθηκαν τοις μετρητοίς, αλλά οι πραγματικοί 
κερδισμένοι, τουλάχιστον προς ώρας, ήταν οι τράπεζες, οι οποίες έδιναν ως δάνεια τεράστια 
ποσά, με αντίστοιχα μεγάλες υποθήκες, και το χαρτοφυλάκιο τους “φούσκωνε” δυσανάλογα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι για την δεκαετία '94-'04, το κόστος ανέγερσης οικοδομής αυξήθηκε 
κατά 2% και η μέση τιμή τετραγωνικού κατά 142%. 
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Οι ιθύνοντες των Τραπεζών και της Τραπέζης της Ελλάδας (ΤτΕ) δεν διέκριναν και κυρίως δεν 
διέβλεψαν ότι εδώ είχαμε αισχροκέρδεια και στρέβλωση της ορθής λειτουργίας της αγοράς, με 
έκθεση σε πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους του τραπεζικού συστήματος.  

Σαφώς και τα έβλεπαν λοιπόν στις τράπεζες, αλλά επειδή έβγαζαν τεράστια κέρδη ως 
προσωπικές αμοιβές, για την επίτευξη των “σπουδαίων” στόχων, προτίμησαν να κάνουν τα 
«στραβά μάτια». Και βέβαια, η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος, χωρίς αντίστοιχη 
μεγέθυνση της οικονομίας, στράγγιξε επί σειρά ετών την οικονομία από χρήματα. Γι' αυτό και 
ενώ η αύξηση του ΑΕΠ “έτρεχε” κάθε χρόνο με +3-4%, αυτό δεν φαινόταν πουθενά για τον 
μέσο πολίτη.  

Το νούμερο του τζίρου της οικοδομής ήταν μέχρι πέρυσι, χονδρικά 20-25 δις Ευρώ ανά έτος, 
δηλαδή από το '94 που ξεκίνησε το φουσκωμένο παιχνίδι, μιλάμε λίαν επιεικώς για : 20 δις/έτος 
Χ 15 έτη=300 δις Ευρώ (τουλάχιστον), την στιγμή που με τις παλιές τιμές, συν τον πληθωρισμό 
(περίπου 10% συνολικά), θα έπρεπε να είναι κάτω από 150 δις Ευρώ, αφήνοντας χρήματα για 
να κινηθεί η αγορά και μειώνοντας τον δανεισμό των Ελληνικών νοικοκυριών. 

Οι τράπεζες αφού επεκτάθηκαν όσο μπορούσαν στην εσωτερική αγορά, θέλησαν να 
επεκταθούν προς τα έξω, και για να διατηρήσουν τα ίδια περιθώρια κέρδους, δεν πήγαν προς 
τις σταθερές αγορές αλλά στις αναπτυσσόμενες πρώην ανατολικές, με επιτόκιο δανεισμού +3-
4% μονάδες παραπάνω από ότι εδώ. 

Με την κίνηση αυτή έφεραν ξένους επενδυτές, οι οποίοι δεν ήθελαν απ' ευθείας έκθεση στις 
πρώην ανατολικές χώρες, και επένδυσαν μέσω Ελληνικών τραπεζικών μετοχών. Έτσι πήγαν οι 
μετοχές των τραπεζών στα ύψη, γράφοντας ακόμα μεγαλύτερα υπερκέρδη στους ισολογισμούς 
τους. Για να «τζογάρουν» περισσότερο, γιατί περί τζόγου επρόκειτο, δάνειζαν σε ποσοστό 
110-120% του διαθέσιμου κεφαλαίου που είχαν εκεί, υπολογίζοντας ότι από τα υπερκέρδη θα 
καλύψουν το κεφάλαιο που δεν  διέθεταν. 

Στην έκθεση υπάρχουν επιμελώς κρυμμένα και άλλα προβλήματα, που έδωσαν την χαριστική 
βολή στο τραπεζικό σύστημα, και για τα οποία δεν ευθύνονται οι τράπεζες (να είμαστε δίκαιοι): 

1. Η απόσυρση των καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες και η μεταφορά τους στο 
εξωτερικό, προκειμένου να αποφύγουν την φορολόγηση. Φέτος μέχρι και τον Απρίλιο η 
καθαρή εκροή ήταν 16 δις Ευρώ αλλά αυτό το νούμερο είναι πλασματικό, διότι αφορά 
τους τραπεζικούς ομίλους, μαζί με τα υποκαταστήματα του εξωτερικού (αν κάποιος 
δηλαδή ανοίξει λογαριασμό στην ALPHA, στην Ρουμανία, τα χρήματα φαίνονται στον 
όμιλο, αλλά ουσιαστικά είναι εκτός Ελλάδος). Το ακριβές νούμερο ενδέχεται να είναι και 
διπλάσιο. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη από το κράτος με εγγυήσεις, όπως και γίνεται 
ήδη, προκειμένου να μην καταρρεύσει το σύστημα.  
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2. Η ύπαρξη κρατικών ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τα οποία τώρα που 
υποβαθμίστηκαν σε κατηγορία σκουπιδιών (junk), δεν μπορούν να παραμείνουν ως 
αποθεματικό, αλλά πρέπει να αντικατασταθούν με μετρητά, κάτι εξαιρετικά δύσκολο 
υπό τις παρούσες συνθήκες, αφού οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι σίγουρο 
ότι θα αποδώσουν (μεγάλη επιτυχία η αύξηση της ΕΘΝΙΚΗΣ). Στην γλώσσα των 
αριθμών, υπολογίζονται ότι έχουν άνω των 20 δις Ευρώ σε ομόλογα, τα οποία και θα 
πρέπει να αποσύρουν άμεσα.  

3. Η ρευστότητα που απλόχερα παρέχει η ΕΚΤ δεν είναι στην ονομαστική τιμή ομολόγου, 
αλλά στην τιμή αγοράς ( περίπου 80% της ονομαστικής τιμής). Επομένως οι 
απομειώσεις αξιών δεν στηρίζουν τις τράπεζες αφού μόνο μέχρι τον Μάιο, σύμφωνα με 
τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι ελληνικές τράπεζες είχαν αντλήσει 90 δις. ευρώ από την 
ΕΚΤ, δεσμεύοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους ονομαστικής αξίας 123 δις. 
ευρώ. Δηλαδή, ήδη η ΕΚΤ είχε «μειώσει» κατά 27% την αξία των καλυμμάτων που 
έχουν δεσμεύσει οι ελληνικές τράπεζες. Κι αυτό πριν την τελευταία υποβάθμιση, που θα 
επιφέρει άλλο ένα 5% απομείωσης (συνολικά 32%). Για πόσο καιρό θα λειτουργεί το 
σύστημα είναι απολύτως άγνωστο, αλλά επ' άπειρο αποκλείεται. 

4. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι σε υψηλό επίπεδο για το α΄ εξάμηνο του 2010, 
στερώντας το σύστημα από έσοδα αλλά και κεφάλαια κίνησης. Το επίπεδό τους 
αυξήθηκε το 2010 κατά 35% σε σύγκριση με το 2009, και θα ήταν αρκετά μεγαλύτερο 
αν δεν γινόντουσαν ευνοϊκοί διακανονισμοί συνεχώς. 

Από τα ανωτέρω νομίζω ότι είναι προφανή δύο πράγματα: 

1. Βασικοί υπεύθυνοι για την σημερινή κατάρρευση είναι οι πολιτικοί, μαζί με τους 
διευθυντές της τραπέζης της Ελλάδος, οι οποίοι άφησαν χωρίς ουσιαστική εποπτεία το 
τραπεζικό σύστημα για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να 
φθάσουμε στο σημείο πλήρους παρεκτροπής που παρατηρούμε σήμερα. Επίσης 
υπεύθυνοι, αν και σε μικρότερο βαθμό, είναι οι διοικητές των διαφόρων τραπεζών, οι 
οποίοι δεν κοίταξαν την εξασφάλιση της λειτουργίας των ομίλων τους αλλά μόνο να 
φουσκώνουν τα νούμερα, ενώ ήταν εις γνώση τους ότι το σύστημα κατευθυνόταν με 
μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση.  

2. Η διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος στην χώρα μας είναι προβληματική και οι 
τράπεζες θα προβούν σε συγχωνεύσεις για να αποφύγουν τα χειρότερα. Ο αριθμός 
των τραπεζών ενδέχεται να μειωθεί ως 50%. Η διαθέσιμη ρευστότητα προς την αγορά 
θα παραμείνει στα σημερινά μηδενικά επίπεδα, επομένως θα είναι πολύ δύσκολο να 
ανακάμψει η οικονομία, η δε επιχειρηματική δραστηριότητα θα συνεχίσει μόνο όπου 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια. 

Με απλά λόγια, για περισσότερα από είκοσι χρόνια ολόκληρη η χώρα (κράτος, τράπεζες, 
επιχειρήσεις, πολίτες) ζούσε με δανεικά, υποθηκεύοντας το μέλλον. 


