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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Τράπεζα της Ελλάδος  

Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα 

Νοέμβριος 2022 

 

Βασικές αναφορές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (σελ. 33‐77, 95‐100) 

 

1. Τραπεζικές  Καταθέσεις:  Το  ύψος  των  καταθέσεων  από  επιχειρήσεις  και 
νοικοκυριά  διαμορφώθηκε  σε  185,5  δισ.  ευρώ  τον  Σεπτέμβριο  του  2022 
(Ιούνιος 2022: 182,3 δισ. ευρώ, Δεκέμβριος 2021: 180 δισ. ευρώ,  Ιούνιος 
2021: 169,8 δισ. ευρώ, Μάρτιος 2021: 164,8 δισ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020: 
163,2 δισ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2020: 153,1 δισ. ευρώ). 

2. Επιτόκια  καταθέσεων:  Τα  επιτόκια  καταθέσεων  παρέμειναν  σχεδόν 
αμετάβλητα  και  το  μέσο  σταθμισμένο  επιτόκιο  καταθέσεων/repos 
διαμορφώθηκε  σε  0,04%  το  Σεπτέμβριο  2022  (Δεκέμβριος  2021:  0,04%, 
Ιούνιος  2022:  0,03%).  Αντίστοιχα,  το  προσφερόμενο  μέσο  επιτόκιο  στα 
νοικοκυριά  και  τις  επιχειρήσεις  διαμορφώθηκε  σε  0,05%  και  0,02%  το 
Σεπτέμβριο  του  2022  (Δεκέμβριος  2021:  0,05%  και  0,01%,  Ιούνιος  2022: 
0,04% και 0,00%). 

3. Χρηματοδότηση  από  το  Ευρωσύστημα:  Η  χρηματοδότηση  από  το 
Ευρωσύστημα  παρέμεινε  σταθερή  και  διαμορφώθηκε  σε  50,7  δισ.  ευρώ 
τον  Σεπτέμβριο  του  τρέχοντος  έτους  (Δεκέμβριος  2021:  50,8  δισ.  ευρώ, 
Ιούνιος  2021:  47  δισ.  ευρώ,  Μάρτιος  2021:  44,6  δισ.  ευρώ,  Δεκέμβριος 
2020: 41,2 δισ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2020: 39 δισ. ευρώ). 

4. Ετήσια καθαρή ροή χρηματοδότησης προς το σύνολο της οικονομίας: Οι 
χρηματοδοτήσεις  προς  τις  επιχειρήσεις  ανήλθαν  στο  τέλος  του  α’ 
εξαμήνου του 2022 σε 108,5 δισ. ευρώ, αποτελώντας περίπου το 74% της 
συνολικής  χρηματοδότησης  των  ελληνικών  πιστωτικών  ιδρυμάτων  προς 
την οικονομία. 

5. Αντληθέντα κεφάλαια  χρηματοπιστωτικού  τομέα μέσω Χ.Α: Ο κίνδυνος 
των  ελληνικών  τραπεζών από  την  έκθεσή  τους  σε  μετοχές  παραμένει  σε 
χαμηλά επίπεδα, λόγω του μικρού μεγέθους του χαρτοφυλακίου μετοχών 
τους.  Ειδικότερα,  το  εγχώριο  τραπεζικό  σύστημα  στις  30  Ιουνίου  2022 
κατείχε  μετοχές  και  αμοιβαία  κεφάλαια  συνολικής  αξίας  1,5  δισ.  ευρώ 
έναντι 1,9 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  

Περαιτέρω, η αξία  του χαρτοφυλακίου χρεωστικών τίτλων  του Ελληνικού 
Δημοσίου,  περιλαμβανομένων  των  εντόκων  γραμματίων,  που  κατέχει  το 
εγχώριο  τραπεζικό σύστημα ανήλθαν το α’ εξάμηνο  του 2022 σε 5,6 δισ. 
ευρώ έναντι 7,1 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Τέλος, κατά το α’ εξάμηνο του 2022 η αξία των εταιρικών ομολόγων που 
κατέχει  το  τραπεζικό  σύστημα  αυξήθηκε  από  2,7  δισ.  ευρώ  σε  3,2  δισ. 
ευρώ,  λόγω  της  αγοράς  ελληνικών  εταιρικών  ομολόγων  κυρίως  από 
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επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στους  τομείς  των  κατασκευών  και 
της ενέργειας. Ωστόσο, το α΄ εξάμηνο του 2022 τα εταιρικά ομόλογα που 
αποτιμώνται στην  τρέχουσα αξία μειώθηκαν σημαντικά  κατά 44% σε 1,4 
δισ.  ευρώ,  από  2,4  δισ.  ευρώ  στο  τέλος  του  2021,  ως  αποτέλεσμα  της 
προσπάθειας  των  τραπεζών  να  αποφύγουν  τις  ζημίες  στο  χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών, λόγω της υποχώρησης των τιμών των ομολόγων. 

6. Αποτελέσματα χρήσεως:  Το α’  εξάμηνο  του 2022,  οι  ελληνικές  τράπεζες 
επέστρεψαν  στην  κερδοφορία  μετά  από  δύο  ζημιογόνες  χρήσεις. 
Ειδικότερα: 

Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

Όμιλοι 

Α’ 

εξάμηνο  

2021 

Α’ 

εξάμηνο 

2022 

Μεταβολή  

(%) 

Λειτουργικά έσοδα  4.884 5.800 18,7 

Καθαρά έσοδα από τόκους  2.907 2.583 ‐11.2 

‐έσοδα από τόκους  3.694 3.441 ‐6,8 

‐έξοδα τόκων  ‐787 ‐859 9,1 

Καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες 

διαδικασίες 
1.977  3.217  62,7 

‐καθαρά έσοδα από προμήθειες 697 841 20,5 

‐έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις 1.216 1.727 42 

‐λοιπά έσοδα  64 649 >100 

Λειτουργικά έξοδα  ‐2.120 ‐1.928 ‐9,1 

Δαπάνες προσωπικού  ‐1.065 ‐893 ‐16,2 

Διοικητικά έξοδα  ‐767 ‐736 ‐4,1 

Αποσβέσεις ‐288 ‐299 3,9 

Καθαρά έσοδα (λειτουργικά έσοδα /

λειτουργικά έξοδα) 
2.764  3.872  40,1 

Προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο ‐6.415 ‐1.004 ‐84,3 

Λοιπές ζημίες απομείωσης  ‐123 ‐148 20 

Μη επαναλαμβανόμενα κέρδη/ζημίες ‐53 ‐114 >100 

Κέρδη (+)/Ζημίες (‐) προ φόρων ‐3.828 2.606 ‐ 

Φόροι  ‐239 ‐518 >100 

Κέρδη/ζημίες από διακοπτόμενες 

δραστηριότητες 
44  240  >100 

Κέρδη (+)/Ζημίες (‐) μετά από φόρους ‐4.023 2.328 ‐ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

7. Μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια:  Το  συνολικό  απόθεμα  των  μη 
εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 
2022 σε 14,9 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος 2021: 18,4 δισ. ευρώ). Ακολούθως, ο 
λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων στο 
τέλος  του  α΄  εξαμήνου  του  2022  ανήλθε  σε  10,1%  (Δεκέμβριος  2021: 
12,8%). 
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Το  75,5%  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων  που  εμπίπτουν  στην 
κατηγορία  καθυστέρησης  που  υπερβαίνει  τις  90  ημέρες  παρουσιάζουν 
καθυστέρηση  μεγαλύτερη  του  ενός  έτους.  Το  ποσοστό  αυτό 
διαμορφώνεται σε: 

 51,9% για την κατηγορία της ενυπόθηκης πίστης, 

 83,8% για την κατηγορία της επιχειρηματικής πίστης, και 

 65,8% για την κατηγορία της καταναλωτικής πίστης.   

Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο πεδίο της επιχειρηματικής 
πίστης,  πολύ  υψηλά  ποσοστά  συναντώνται  στους  κλάδους  της  εστίασης 
(32,7%),  των  κατασκευών  (25,7%),  της  γεωργίας  (15,9%),  των 
τηλεπικοινωνιών,  πληροφορικής  και  ενημέρωσης  (15,2%)  και  της 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (14,8%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σε 
εκείνους  της  ενέργειας  (1,1%)  και  των  χρηματοπιστωτικών  επιχειρήσεων 
(2,9%). Σε επίπεδο οντοτήτων, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις 
κατηγορίες των ΜμΕ (14,5%) και πολύ μικρών επιχειρήσεων (28,5%). 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, 
τα  δάνεια  σε  καθυστέρηση  μειώθηκαν  κατά  10%  σε  σύγκριση  με  το 
Δεκέμβριο του 2021 και ανήλθαν σε 661 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2022, 
αντιπροσωπεύοντας  το  3,7%  του δανειακού  χαρτοφυλακίου.  Το ποσοστό 
δανείων  σε  καθυστέρηση  επί  του  συνόλου  των  δανείων  διαμορφώνεται 
σε: 

 3% για την κατηγορία της επιχειρηματικής πίστης, 

 6,4% για την κατηγορία της καταναλωτικής πίστης, και 

 3,5% για την κατηγορία της ενυπόθηκης πίστης. 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 2% για τα στεγαστικά δάνεια, 
κατά  18%  για  τα  επιχειρηματικά  δάνεια  ενώ  αυξήθηκαν  κατά  2%  για  τα 
καταναλωτικά  δάνεια,  σε  συγκρίσιμη  βάση.  Το  ποσοστό  κάλυψης  των 
δανείων  σε  καθυστέρηση  από  συσσωρευμένες  προβλέψεις  αυξήθηκε  σε 
78% (Δεκέμβριος 2021: 76%). 

Επιπλέον, οι διαγραφές δανείων το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 0,5 
δισ.  ευρώ,  εκ  των  οποίων  τα  0,2  δισ.  ευρώ  αφορούν  καταγγελμένες 
απαιτήσεις, κυρίως επιχειρηματικών δανείων. 
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8. Κεφαλαιακή επάρκεια:  Το α’  εξάμηνο  του 2022 η κεφαλαιακή επάρκεια 
των  ελληνικών  τραπεζικών  ομίλων  υποχώρησε,  αλλά  παρέμεινε  σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Ειδικότερα:  

Η διαμόρφωση της κεφαλαιακής επάρκειας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος 

(%) 

Τραπεζικοί Όμιλοι 

Δεκέμβριος
2021 

Ιούνιος 2022 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας1  16,2  15,9 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (‘CET1’)  13,6  13,2 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

9. Ηλεκτρονικά  μέσα  πληρωμών:  Ο  συνολικός  αριθμός  των  καρτών 
πληρωμών σε κυκλοφορία το α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 20,4 εκατ., 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2021. Ο 
συνολικός αριθμός συναλλαγών με  κάρτες πληρωμών  το α’  εξάμηνο  του 
2022 ανήλθε σε 904 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,4% σε 
σχέση  με  το  β’  εξάμηνο  του  2021.  Ακολούθως,  η  αναλογούσα  αξία  των 
συναλλαγών  με  κάρτες  πληρωμών  ανήλθε  σε  44  δισ.  ευρώ, 
καταγράφοντας μείωση κατά 3% σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2021. 

Η  συνολική  μέση  αξία  συναλλαγών  ανά  κάρτα  πληρωμών  παρουσίασε 
μείωση  κατά  6%  και  διαμορφώθηκε  σε  2.145  ευρώ.  Ειδικότερα,  η  μέση 
αξία  συναλλαγών  ανά  χρεωστική  κάρτα  μειώθηκε  κατά  6%  και 
διαμορφώθηκε  σε  2.312  ευρώ  το  α’  εξάμηνο  του  2022  και  η  μέση  αξία 
συναλλαγών  ανά  πιστωτικά  κάρτα  αυξήθηκε  οριακά  κατά  0,5%  και 
διαμορφώθηκε σε 1.165 ευρώ. 

Περαιτέρω,  σε  όρους  αριθμού  περιστατικών  απάτης,  ο  σχετικός  δείκτης 
διαμορφώθηκε το α’ εξάμηνο του 2022 σε 0,02% (β’ εξάμηνο 2021: 0,02%, 
α’ εξάμηνο 2021: 0,03%, β’ εξάμηνο 2020: 0,05%, α’ εξάμηνο 2020: 0,03%) 
και αναλογεί σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 6,6  χιλ. συναλλαγές με κάρτες 
πληρωμών. Σε όρους αξίας απάτης, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε το 
α’ εξάμηνο του 2022 σε 0,01% (β’ εξάμηνο 2021: 0,01%, α’ εξάμηνο 2021: 
0,02%, β’ εξάμηνο 2020: 0,02%, α’ εξάμηνο 2020: 0,02%) και αναλογεί σε 1 
ευρώ αξία απάτης ανά 7 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών με κάρτες πληρωμών. 

Τα περισσότερα περιστατικά απάτης εξακολουθούν να εκδηλώνονται στις 
εξ’  αποστάσεως  (“card  not  present”)  συναλλαγές  και  αφορούν  (κυρίως) 
συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Ειδικότερα,  το α’  εξάμηνο  του 2022 ο 
αριθμός  των  περιστατικών  απάτης  που  καταγράφηκαν  ανήλθε  σε  1.476 

                                                 
1  Με  την  πλήρη  του  ΔΠΧΑ  9  (Fully  Loaded),  ο  Δείκτης  CET1  διαμορφώθηκε  σε  12,1%  και  ο  Δείκτης 
Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 14,8%. 
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στις συναλλαγές σε ΑΤΜ, σε 17 χιλ. στις πληρωμές σε τερματικά αποδοχής 
(POS) και σε 117 χιλ. στις συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία κάρτας 
(CNP). Η αντίστοιχη αξία των περιστατικών απάτης διαμορφώθηκε σε 679 
χιλ.  ευρώ  στις  συναλλαγές  σε  ΑΤΜ,  σε  490  χιλ.  ευρώ  στις  πληρωμές  σε 
τερματικά αποδοχής (POS) και σε 5 εκατ. ευρώ στις συναλλαγές χωρίς τη 
φυσική παρουσία κάρτας (CNP). 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς πιστώσεων, το 2021 διενεργήθηκαν 
481  εκατ.  συναλλαγές  συνολικής  αξίας  739  δισ.  ευρώ.  Σε  σχέση  με  το 
2020,  παρατηρείται  αύξηση  του  αριθμού  των  συναλλαγών  κατά  1%  και 
αύξηση της αναλογούσας αξίας κατά 3%.  

Ως προς τα περιστατικά απάτης, το 2021 καταγράφηκαν 8.365 περιστατικά 
απάτης συνολικής αξίας 26,3 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 609%) σε σχέση με 
το  2020  όπου  είχαν  καταγραφεί  1.179  περιστατικά  απάτης  συνολικής 
αξίας 6,2 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες της αναλογίας των περιστατικών και της 
αξίας της απάτης προς τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών με χρήση 
υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων κυμάνθηκαν στο επίπεδο του 0,00199% 
και 0,00406%, αντίστοιχα και αντιστοιχούν σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 50 
χιλ.  συναλλαγές  με  1  ευρώ  αξία  απάτης  ανά  25  χιλ.  ευρώ  αξία 
συναλλαγών. 

Σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  άμεσων  χρεώσεων,  οι  σχετικές  συναλλαγές 
παρουσίασαν το έτος 2021 αύξηση κατά 21%, συγκριτικά με το έτος 2020, 
και  διαμορφώθηκαν  σε  25,9  εκατ.  Η  αντίστοιχη  αξία  των  συναλλαγών 
παρουσίασε αύξηση κατά 26% και διαμορφώθηκε σε 4,3 δισ. ευρώ.  

Οι  άμεσες  χρεώσεις  συνεχίζουν  να  αποτελούν  την  πλέον  ασφαλή 
υπηρεσία πληρωμών, δεδομένου ότι και το έτος 2021 δεν καταγράφηκαν 
περιστατικά απάτης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. 

10. Ζητήματα μακροπροληπτικής πολιτικής: Κατά τη διάρκεια του 2022, η ΤτΕ 
διατήρησε το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας 
(“countercyclical  capital  buffer”),  το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
της  προκυκλικότητας  (“procyclicality”),  της  πιστωτικής  επέκτασης  και 
μόχλευσης σε 0%. 

Περαιτέρω,  προσδιόρισε  ως  «λοιπά  συστημικά  σημαντικά  πιστωτικά 
ιδρύματα» (“O‐SII”) για το 2022 τα ιδρύματα: Πειραιώς Financial Holdings, 
Εθνική  Τράπεζα,  Alpha  Υπηρεσιών  και  Συμμετοχών,  Eurobank  Ergasias 
Υπηρεσιών  και  Συμμετοχών  και  καθόρισε  το  ποσοστό  αποθέματος 
ασφάλειας  O‐SII  για  το  2023  σε  1%  για  όλα  τα O‐SIIs,  όπως  αυτά  έχουν 
προσδιοριστεί σε ενοποιημένη βάση παραπάνω και σε ατομική βάση στις 
τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha 
Bank, Eurobank). 

11. Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά θέματα για: 

 τη  διάρθρωση  της  ελληνικής  οικονομίας  και  την  τραπεζική 
χρηματοδότηση κατά τη δεκαετία 2010‐2020, 
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 το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση 
κινδύνων  τεχνολογίας  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  και 
ασφάλειας, και 

 τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διόδευσης κεφαλαίων των φορέων 
γενικής  κυβέρνησης  μέσω  του  συστήματος  λογαριασμών 
θησαυροφυλακίου.  

 

***** 


