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Περίληψη

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να προσπαθήσει να ρίξει φως τόσο 
στην έκταση χρήσης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης ως βασικού κριτηρίου στη 
διαδικασία λήψης των χρηματοδοτικών αποφάσεων από τις τράπεζες, όσο και 
ειδικότερα στη σημασία και στο ρόλο των αριθμοδεικτών στην παραπάνω 
διαδικασία. Προκειμένου, λοιπόν, για τη συλλογή των παραπάνω πληροφοριών, 
προτιμήσαμε τη χρήση του ερωτηματολογίου που είναι η περισσότερο 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων, και στη συνέχεια 
αποφασίσαμε ποιες τράπεζες θα έπαιρναν μέρος στην έρευνά μας. Από τις 46 
ελληνικές και ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο αυτή 
τη στιγμή, καταλήξαμε τελικά σε ένα δείγμα 18 τραπεζών. Μετά την επεξεργασία 
των ερωτηματολογίων, τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν ήταν συνοπτικά 
τα εξής:

α) Ολες οι τράπεζες που πήραν μέρος στην έρευνα έδωσαν θετική απάντηση όσον 
αφορά τη χρήση της χρηματοοικονοομικής ανάλυσης ενώ αυτή περιλαμβάνει κατά 
σειρά σπουδαιότητας: την ανάλυση δια δεικτών, την οριζόντια ανάλυση και την 
κάθετη ανάλυση.

β) Η διενέργεια περιορισμένης έκτασης χρηματοοικονομικής ανάλυσης οφείλεται 
σε δύο κυρίως παράγοντες, που είναι η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και τα 
κριτήρια κόστους - ωφέλειας που λαμβάνει υπόψη της η τράπεζα.

γ) Είναι περιορισμένος ο αριθμός των τραπεζών (50%) που κάνουν συγκρίσεις και 
εξετάζουν σε βάθος τις διαφορές στα οικονομικά στοιχεία και τα αίτια αυτών των 
διαφορών σε σχέση με την επιχείρηση - leader του κλάδου ή και με τα στοιχεία 
που αφορούν το μέσο όρο του κλάδου.



δ) Τόσο τα ποιοτικά στοιχεία (π.χ. φορέας της επιχείρησης, όνομα της 
επιχείρησης στην αγορά), όσο και τα ποσοτικά στοιχεία δηλ. η χρηματοοικονομική 
της κατάσταση, αλλά και οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις παίζουν εξίσου 
σημαντικό ρόλο κατά τη λήψη των χρηματοδοτικών αποφάσεων των τραπεζών.

ε) Τα πιο διαδεδομένα είδη εξασφαλίσεων που ζητούνται είναι η ολική ή μερική 
δέσμευση μετρητών, εμπράγματες εξασφαλίσεις και αξιόγραφα ενώ οι 
χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων χωρίς την κάλυψή τους με οποιαδήποτε μορφή 
εξασφάλισης καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου των 
τραπεζών.

στ) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (77%) θεωρεί το ρόλο των 
αριθμοδεικτών αρκετά σημαντικό, ενώ κατά μέσο όρο χρησιμοποιούνται 11 βασικοί 
δείκτες κατά τη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.

ζ) Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης κατατάσσονται στην πρώτη θέση ως προς 
την σπουδαιότητά τους από το 66% των ερωτηθέντων, οι δείκτες ρευστότητας 
από το 61%, οι δείκτες αποδοτικότητας από το 27% και οι δείκτες 
δραστηριότητας από το 16% των ερωτηθέντων.

η) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στα 
αποτελέσματα του υπολογισμού ορισμένων κατηγοριών αριθμοδεικτών εξαιτίας 
των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων που εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις.

θ) Ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης 
ανάμεσα στους δείκτες όλων των κατηγοριών.

ι) Οσον αφορά τη στελέχωση των τμημάτων πιστοδοτήσεων, είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές τράπεζες, κυρίως στις δημόσιες, υπάρχουν και 
άτομα που διαθέτουν περιορισμένες γνώσεις τους σε θέματα χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης.



Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω συμπεράσματα προτείνεται όπως:
- οι διοικήσεις των δημοσίων κυρίως τραπεζών να προβαίνουν πλέον στην 
πρόσληψη ατόμων με μόρφωση Πανεπιστημιακού επιπέδου στις Οικονομικές 
Επιστήμες, αλλά και ειδικότερα ατόμων που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο με 
εξειδίκευση στην Χρηματοοικονομική για τη στελέχωση των τμημάτων 
πιστοδοτήσεων.

- τα άτομα που θα παραμείνουν στα συγκεκριμένα τμήματα και δεν διαθέτουν 
θεωρητικές γνώσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης παρά μόνο εμπειρικές, να 
παρακολουθούν κατάλληλα επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να αντιληφθούν σε 
βάθος τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και να την εφαρμόζουν 
διαθέτοντας πλέον και το θεωρητικό υπόβαθρο.

- ειδικότερα, να ενημερωθούν τα στελέχη πιστοδοτήσεων για τις σημαντικές 
διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στον υπολογισμό ορισμένων κατηγοριών 
δεικτών ως συνέπεια της εφαρμογής από τις επιχειρήσεις διαφορετικών μεθόδων 
αποτίμησης των αποθεμάτων τους (LIFO, FIFO και η μέθοδος της μέσης σταθμικής 
τιμής). Για να είναι επομένως συγκρίσιμοι οι αριθμοδείκτες μεταξύ των 
επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται εξομάλυνση των στοιχείων όπως αυτά 
προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης και στη συνέχεια να 
πραγματοποιείται η δια δεικτών ανάλυση.



Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή.............................................................................................................. 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Σημασία και κριτήρια χρηματοδότησης............................................................... 9

2.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων........... 9
2.2 Ο χρηματοδοτικός ρόλος των εμπορικών τραπεζών ειδικότερα............  11
2.3 Κριτήρια χρηματοδοτήσεων..................................................................... 14

2.3.1 Κριτήρια κρατικού ενδιαφέροντος........................................... 15
2.3.2 Τραπεζικά κριτήρια................................................................... 15

2.3.2.1. Βασικά κριτήρια χρηματοδοτήσεων........................... 16
2.3.2.2. Επικουρικά κριτήρια χρηματοδοτήσεων.................... 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η χρήση και η σημασία των αριθμοδεικτών........................................................ 27

3.1 Γενικά........................................................................................................ 27
3.2 Κατηγορίες αριθμοδεικτών....................................................................... 30
3.3 Εμπειρική έρευνα ως προς τη χρησιμότητα των αριθμοδεικτών............  49
3.4 Πρόσθετα εργαλεία ανάλυσης................................................................. 55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Μεθοδολογία......................................................................................................... 59

4.1 Γενικά........................................................................................................ 59
4.2 Διαδικασία προετοιμασίας ερωτηματολογίου......................................... 60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα......................................................................... 66

5.1 Η χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης γενικά στη χορήγηση
δανείων..................................................................................................... 66



5.2 Κριτήρια διενέργειας και είδη χρηματοοικονομικής ανάλυσης............... 69
5.3 Κριτήρια χρηματοδοτήσεων..................................................................... 72
5.4 Η σπουδαιότητα των αριθμοδεικτών ειδικότερα στηνανάλυση των

οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων............................................... 76
5.5 Συλλογή πρόσθετων πληροφοριών.......................................................... 91
5.6 Δομή και λειτουργία του τμήματος Πιστοδοτήσεων............................... 92
6.7 Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων και προτάσεων....................... 94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Περιορισμοί των συμπερασμάτων της έρευνας............................................ 99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Δείγμα ερωτηματολογίου.................................................... 102
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : Πίνακες................................................................................ 114
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : Διαγράμματα..................................................................... 122
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια...................................... 133
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.................................................................................................



Κεφαλαίο ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον διαδεδομένες και 
δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 
των επιχειρήσεων στις αναπτυγμένες χώρες. Στις ΗΠΑ, πιο συγκεκριμένα, αυτό 
το “εργαλείο” χρηματοοικονομικής ανάλυσης γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στα τέλη 
της δεκαετίας του ‘60, όταν ένα πλήθος εμπειρικών ερευνών προσπάθησε να 
εξετάσει τη χρησιμότητα που έχουν οι αριθμοδείκτες για τον εξωτερικό αναλυτή, 
τον αναλυτή δηλαδή που βρίσκεται έξω από την υπο μελέτη επιχείρηση και 
προσπαθεί να προβλέψει τη μελλοντική πορεία της. Αντίθετα στην Ελλάδα, μέχρι 
και τις αρχές της δεκαετίας του ‘80, οι αριθμοδείκτες δεν είχαν αποτελέσει 
αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, κυρίως λόγω της έλλειψης ατόμων με ειδική 
κατάρτιση στο χώρο της ανάλυσης ισολογισμών, η δε ζήτηση για τέτοιου είδους 
πληροφόρηση από τα άτομα που είχαν ενδιαφέρον για την πορεία μιας 
επιχείρησης (π.χ. μέτοχοι, επενδυτές, πιστωτές, διοίκηση, εργαζόμενοι, 
χρηματιστές κλπ.) ήταν ακόμα περιορισμένη.

Από εκείνη όμως την περίοδο και μετέπειτα, τα ερεθίσματα που έρχονται από το 
εξωτερικό συντελούν έτσι, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος kol η σημασία των 
αριθμοδεικτών τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης της παρούσας οικονομικής θέσης 
όσο και στην πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας μιας επιχείρησης. Ετσι, 
πρωταρχικά, αρκετές τράπεζες αρχίζουν να χρησιμοποιούν τους αριθμοδείκτες 
κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τους για τη χορήγηση δανείων προς 
τις επιχειρήσεις. Τις τράπεζες αυτές ακολουθούν και κάποιες χρηματιστηριακές 
εταιρίες που προβαίνουν στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων, που έχουν μετοχές 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, κατά τρόπο επιστημονικό. Προβαίνουν, δηλαδή, 
σε ανάλυση δια δεικτών της χρηματοοικονομικής κατάστασης και πρόβλεψη της 
μελλοντικής πορείας των επιχειρήσεων, βασιζόμενες στις λογιστικές τους 
καταστάσεις.
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Ομως, νομίζουμε ότι η έκταση της χρήστης των αριθμοδεικτών ως εργαλείο 
ανάλυσης και αξιολόγησης των χρηματοδοτικών προτάσεων από τις τράπεζες δεν 
είναι αυτή που θα έπρεπε. Σκοπός, λοιπόν, αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι 
να προσπαθήσει να ρίξει φως τόσο στην έκταση χρήσης της χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης ως βασικού κριτηρίου στη διαδικασία λήψης των χρηματοδοτικών 
αποφάσεων από τις τράπεζες, όσο και ειδικότερα στη σημασία και στο ρόλο των 
αριθμοδεικτών στην παραπάνω διαδικασία.

Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της προσπάθειας, στο κεφάλαιο 2, αρχικά γίνεται μια 
αναφορά στη σημασία και τα κριτήρια χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται από 
τις τράπεζες. Ειδικότερα, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική 
επισκόπηση, όπως αυτή προκύπτει από τη μελέτη της σχετικής ελληνικής και 
διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου γίνεται μια αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του 
τραπεζικού συστήματος και ειδικότερα στη διαχρονική εξέλιξη των κριτηρίων που 
επικρατούσαν στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, στον χρηματοδοτικό ρόλο των 
εμπορικών τραπεζών καθώς και στα κριτήρια των χρηματοδοτήσεων που 
εφαρμόζονται σήμερα.

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3, γίνεται μια αναφορά στο ρόλο και τη σημασία της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των 
κυριότερων αριθμοδεικτών που εμφανίζουν την πιο συχνή χρήση και που 
χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. Από το κεφάλαιο αυτό δεν 
λείπει μία αναφορά στις εμπειρικές έρευνες και μελέτες που εκπονήθηκαν 
σχετικά με τη χρησιμότητα των αριθμοδεικτών, καθώς και μία συνοπτική 
παρουσίαση των πρόσθετων εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται πέρα από 
τους αριθμοδείκτες.

Το κεφάλαιο 4, με τον τίτλο “Μεθοδολογία”, ασχολείται με τα στάδια που 
ακολουθήθηκαν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του ερωτηματολογίου. Με τη 
βοήθεια αυτού του ερωτηματολογίου, επιχιερείται να γίνει γνωστός ο ρόλος των 
αριθμοδεικτών στη σημερινή ελληνική τραπεζική πραγματικότητα μέσα από 
συνεντεύξεις και συζητήσεις με τους υπεύθυνους χορηγήσεων των κυριοτέρων 
ελληνικών και ξένων εμπορικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 
τραπεζικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η έκταση
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χρήσης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης από τους τραπεζικούς οργανισμούς και 
η βαρύτητα που της αποδίδεται σε σχέση με τα λοιπά κριτήρια χρηματοδοτήσεων 
(π.χ. ποιοτικά στοιχεία, εξασφαλίσεις, αναμενόμενη απόδοση - όπως αυτά θα 
οριστούν στη συνέχεια). Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου γίνεται 
προσπάθεια να προσδιοριστεί ειδικότερα ο ρόλος των αριθμοδεικτών στη λήψη 
μιας χρηματοδοτικής απόφασης, η συχνότητα και η έκταση χρήσης τους, οι πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες, οι διαφορές που παρατηρούνται ως προς τη 
χρήση τους μεταξύ των ελληνικών και των ξένων τραπεζών που αναπτύσσουν 
δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Τέλος στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου 
επιχειρείται να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία και τη δομή των 
τμημάτων πιστοδοτήσεων των τραπεζών που παίρνουν μέρος στην έρευνα καθώς 
και των πηγών πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι χρηματοδοτήσεων 
προκειμένου να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία για την υπο μελέτη επιχείρηση.

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής 
της ερευνητικής εργασίας όπως προέκυψαν από τη μελέτη των ερωτηματολογίων 
που συγκεντρώθηκαν. Επιχειρείται να προσδιοριστούν τάσεις και κοινές 
πρακτικές που πιθανότατα ακολουθούν οι τράπεζες που ανήκουν στην ίδια ομάδα 
με βάση τον διαχωρισμό τους σε δημόσιες ή ιδιωτικές, ελληνικές ή ξένες. Στη 
συνέχεια, γίνεται μία προσπάθεια να γίνουν κάποιες προτάσεις για αλλαγές στις 
εφαρμοζόμενες πρακτικές, ώστε να περιορίζονται οι πιστωτικοί κίνδυνοι των 
τραπεζικών οργανισμών από λανθασμένες αποφάσεις στις χρηματοδοτήσεις των 
επιχειρήσεων.

Τέλος, στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται οι περιορισμοί αυτής της 
ερευνητικής εργασίας, εξετάζεται δηλαδή κατά πόσο τα συμπεράσματα στα οποία 
καταλήξαμε είναι ισχυρά, αν έχουν γενική εφαρμογή κ.λ.π. Επιχειρείται 
παράλληλα μέσα από αυτούς τους περιορισμούς να προκύψουν νέες ιδέες και 
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και να δοθούν ερεθίσματα για τη μελλοντική 
κάλυψη πτυχών του θέματος των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων που δεν ήταν 
δυνατόν να ερευνηθούν.
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Κεφαλαίο 2
ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή

Οι τραπεζικοί οργανισμοί αποτελούν τη βασική χρηματοδοτική πηγή για την 
κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων και της οικονομίας 
γενικότερα. Από τις τράπεζες ξεκινούν οι χρηματοδοτικές λειτουργίες, με τις 
οποίες, από τη μια μεριά, καλύπτονται οι χρηματοοικονομικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων και των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων και από την άλλη 
επιδιώκεται η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής. Για το 
λόγο αυτό το τραπεζικό σύστημα έχει τεράστια οικονομική, κοινωνική και εθνική 
σημασία και θα πρέπει να αξιοποιεί τα διαθέσιμα κεφάλαια της χώρας κατά 
παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, αυτόν τον τόσο σημαντικό ρόλο των τραπεζών, το 
ελληνικό κράτος, αμέσως μετά την απελευθέρωσή του από τους Τούρκους, 
προβαίνει κατά το 1828 στην ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστηριακής Τράπεζας. Για 
πολλά χρόνια δεν σημειώθηκαν μεγάλες αλλαγές στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα, το οποίο λειτουργούσε κάτω από τον αυστηρό έλεγχο του κράτους, με 
εξαίρεση την ίδρυση ειδικών χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως είναι η Αγροτική 
Τράπεζα, η ΕΤΒΑ κλπ. Ο έλεγχος αυτός του κράτους δεν ήταν μόνο λειτουργικός 
αλλά και ουσιαστικός, που σημαίνει ότι το κράτος δεν παρενέβαινε μόνο στη 
διοικητική-τεχνική λειτουργία των τραπεζών, αλλά και στη δραστηριότητά τους, 
συχνά με αναγκαστικές ρυθμίσεις, όπως π.χ. στροφή των δανείων προς 
ορισμένους τομείς, απαγόρευση προς άλλους, αυστηρός καθορισμός επιτοκίων 
κλπ., με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη εκείνων των τομέων της 
ελληνικής οικονομίας τους οποίους αυτό έκρινε ζωτικούς για την πρόοδο και την 
ευημερία του ελληνικού κράτους.
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Ετσι, οι τράπεζες δεν είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα να αναπτύξουν με 
τα δικά τους κριτήρια την εποικοδομητική τους δραστηριότητα. Σ’ αυτό 
συντελούσε και ο δημόσιος χαρακτήρας των περισσότερων ελληνικών τραπεζών 
που δεν άφηνε περιθώρια σ’ αυτές να λειτουργήσουν με καθαρά 
χρηματοοικονομικά κριτήρια στη διαδικασία λήψης των χρηματοδοτικών τους 
αποφάσεων. Τα κοινωνικά κριτήρια, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των δημοσίων 
τραπεζών που αποτελούσαν και την πλειοψηφία, τα ποιοτικά στοιχεία της 
επιχείρησης (φορέας, οργάνωση-στελέωση, δραστηριότητα κλπ.), οι 
προσφερόμενες εξασφαλίσεις και οι γνωριμίες του φορέα της επιχείρησης ήταν 
τα βασικά κριτήρια που επικρατούσαν στις χρηματοδοτικές αποφάσεις των 
τραπεζών.

Ομως, από το 1982 (πόρισμα επιτροπής Χαρισόπουλου) και κυρίως από το 1987 
(πόρισμα επιτροπής Καρατζά) αρχίζει μία ταχύτατη απελευθέρωση του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος, δηλαδή, προσαρμογή του στα κοινοτικά δεδομένα και 
λειτουργία του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αυτή η απελευθέρωση της 
τραπεζικής αγοράς από πιστωτικούς κανόνες και περιορισμούς σε συνδυασμό με 
τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, τη δραστηριοποίηση όλο και 
περισσότερων ξένων τραπεζικών οργανισμών στον ελληνικό τραπεζικό χώρο και 
τον διαφαινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των υφιστάμενων τραπεζών, οδηγεί σε 
αύξηση της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, σύμφωνα, με 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η χρηματοδότηση 
του ιδιωτικού τομέα από τις εμπορικές τράπεζες αυξήθηκε κατά 30% το 1995 (βλ. 
Πίνακα 1 και Πίνακα 3 στο Παράρτημα II), ενώ με τον ίδιο περίπου ρυθμό “έτρεχε” 
ο ρυθμός δανειοδότησης και το πρώτο 8μηνο του 1996 -σύγκριση ανεξόφλητων 
δανείων τον Αύγουστο του 1996 με τον αντίστοιχο μήνα του 1995 (Χαραλαμπίδης, 
σελ. 94). Σύμφωνα δε με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις (Χαραλαμπίδης, σελ. 94) η 
αυξητική αυτή τάση χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα θα συνεχισθεί και τα 
επόμενα χρόνια.

Πάντως, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι χορηγήσεις των τραπεζών στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγαλύτερες από τις καταθέσεις τους και καλύπτουν 
πάνω από το 50% του ενεργητικού τους (βλ. Πίνακα 2 στο Παράρτημα II). Το 
σχετικά χαμηλό αυτό ύψος των χορηγήσεων από τις ελληνικές τράπεζες είναι
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αποτέλεσμα α) της διαδικασίας συσσώρευσης του δημόσιου χρέους, που οδήγησε 
άμεσα ή έμμεσα στον περιορισμό της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα, 
β) μίας σχετικά χαμηλής ανάπτυξης της οικονομίας στην τελευταία 15ετία που 
περιόρισε τη ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, αλλά και γ) 
των πιστωτικών περιορισμών που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας (όπως στα 
καταναλωτικά δάνεια μέχρι πριν από 2 χρόνια). Ομως, τα τελευταία χρόνια, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, παρατηρείται μία τάση αύξησης των χρηματοδοτήσεων 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την τόνωση και ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Το ρόλο αυτό τον έχουν αναλάβει κυρίως οι εμπορικές 
τράπεζες για τις οποίες γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω.

2.2 Ο χρηματοδοτικός ρόλος των εμπορικών τραπεζών ειδικότερα

Οι εμπορικές τράπεζες είναι τα μεγαλύτερα, τα πιο σημαντικά και αυτά που 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση, από άποψη σύνθεσης περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, από όλα τα διαμεσολαβητικά χρηματοδοτικά 
ιδρύματα. Οι βασικές λειτουργίες των μοντέρνων εμπορικών τραπεζών είναι α) 
η αποδοχή των καταθέσεων και β) η παροχή δανείων προς ιδιώτες και 
επιχειρηματίες. Με την αποδοχή καταθέσεων από μέρους τους, οι εμπορικές 
τράπεζες παρέχουν μια εναλλακτική λύση στην αποθησαύριση των κεφαλαίων, για 
μελλοντική χρήση από μέρους των αποταμιευτών, αφού έχοντας συγκεντρώσει 
τις αποταμιεύσεις, στη συνέχεια τις ενεργοποιούν, διοχετεύοντάς τες διαμέσου 
των δανείων, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε επιχειρηματικές οικονομικές μονάδες 
που έχουν άμεση ανάγκη αυτών των κεφαλαίων προς επιτέλεση των έργων τους. 
Ως εκ τούτου, ο ρόλος τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι 
καθοριστικός, αρκεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων να γίνεται με 
ορθολογικά, επιστημονικά κριτήρια ώστε να μην υπάρχει κατασπατάληση των 
οικονομικών πόρων.

Με βάση το σκοπό της χρηματοδότησης δηλαδή τις ανάγκες που πρέπει να 
καλύπτει η χορήγηση, διακρίνουμε τις χρηματοδοτήσεις σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:

13



1. Στις χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων σε κεφάλαια 
κίνησης. Με τον όρο κεφάλαιο κίνησης εννοούμε: α) τις παραγωγικές δαπανές που 
αφορούν την παραγωγή προϊόντων, τα οποία προορίζονται για άμεση 
ρευστοποίηση, β) τις δαπάνες που απαιτούνται για τη διακίνηση των αγαθών από 
την παραγωγή στην κατανάλωση (καταναλωτικά κέντρα) και γ) τις δαπάνες που 
χρειάζονται για την είσπραξη του αντιτίμου των πωληθέντων προϊόντων.

2. Στις χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη αναγκών για πάγιες επενδύσεις 
(εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κτίρια).

Για να είναι αποδοτικές οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα πρέπει: 
α. Να αποβλέπουν στην κάλυψη πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων, 
β. Να στοχεύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, με σκοπό την αναδιάρθρωση της 
οικονομίας και τη διεύρυνση της απασχόλησης.
γ. Να καλύπτουν εκείνους τους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι έχουν 
παραγωγικό, ανταγωνιστικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό, 
δ. Να ενθαρρύνουν τις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για τεχνολογικό, 
οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό, καθώς και για την εισαγωγή νέων 
μεθόδων και διαδικασιών στις παραγωγικο-συναλλακτικές λειτουργίες τους, 
ε. Να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους επενδυτές και να έχουν συνέπεια κατά την 
εφαρμογή της χρηματοδοτικής τους πολιτικής.

Ομως, κατά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων οι τράπεζες πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τον κίνδυνο απώλειας των χορηγούμενων κεφαλαίων τους. 
Η άρνηση της τράπεζας να χρηματοδοτήσει μια επένδυση, που δεν σχεδιάσθηκε 
σωστά, εφόσον βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια, είναι όχι μόνο προς όφελος 
της τράπεζας, γιατί προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της και συνεπώς τα 
κεφάλαια των αποταμιευτών, αλλά και προς όφελος των φορέων της επένδυσης, 
μια που τους αποτρέπει να εμπλακούν σε μια δραστηριότητα, που θα τους 
αποφέρει ζημία. Επιπλέον, η προσεκτική κατανομή των δανειακών κεφαλαίων σε 
εκείνες τις επιχειρήσεις με τις καλύτερες εκ πρώτης όψεως πιθανότητες 
επιτυχίας, κάνει δυνατή στο μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη των παραγωγικών 
πόρων της οικονομίας μιας χώρας. Για να είναι όμως επιτυχημένη η επιλογή για 
χρηματοδότηση εκείνων των επιχειρήσεων που πραγματικά θα αξιοποιήσουν τα
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διατιθέμενα κεφάλαια, θα πρέπει αυτή να βασίζεται σε ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια από την πλευρά των τραπεζών.

Αυτό που αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν λάβουμε 
υπόψη τις σοβαρές υπάρχουσες αδυναμίες στο πιστωτικό μας σύστημα οι οποίες 
μπορούν να αναζητηθούν σε διάφορα επίπεδα (ΓΙαπακωστόπουλος, σελ. 10), όπως:
1. Σε κοινωνικό επίπεδο: Η ελληνική κοινωνία κυριαρχείται από μια έντονη 
καταναλωτική συμπεριφορά που έχει πάρει τη μορφή επιδημίας. Παρ’ όλα αυτά 
διατίθενται οικονομικοί πόροι σε μεγάλη έκταση για την απόκτηση καταναλωτικών 
αγαθών και μάλιστα εισαγόμενων και πολυτελών.
2. Σε πολιτειακό επίπεδα, α) Δεν λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα τη πολιτείας 
κατά οργανωμένο, παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο η δημόσια διοίκηση και 
η κρατική μηχανή και β) δεν εφαρμόζονται αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια 
κατά την επάνδρωση των διοικήσεων των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων.
3. Σε οικονομικό επίπεδο που είναι και το σημαντικότερο: α) Κυριαρχούν στη 
χώρα μας η παραοικονομία, τα παρασιτικά επαγγέλματα και η φοροδιαφυγή, β) 
απορροφώνται σοβαρά κονδύλια σε ευκαιριακές απασχολήσεις και σε 
βραχυπρόθεσμες κερδοφόρες αντιπαραγωγικές δραστηριότητες και γ) δεν 
καθορίζονται κατά σαφή και συγκεκριμένο τρόπο οι μηχανισμοί, τα χρηματοδοτικά 
κριτήρια και το περιεχόμενο των οικονομοτεχνικών αναλύσεων ώστε:
γα) να χρηματοδοτούνται οι πραγματικές χρηματοοικονομικές επιχειρηματικές 
ανάγκες,
Υβ) να προσδιορίζεται η πιστοληπτική ικανότητα της χρηματοδοτούμενης 
επιχείρησης και να διαπιστώνεται η βιωσιμότητά της, και 
γγ) να αποφεύγεται η διαρροή πιστώσεων προς άλλες ανεπιθύμητες 
κατευθύνσεις, όπως συνέβη κατά το παρελθόν, με όλες τις γνωστές δυσμενείς 
επιπτώσεις τόσο στη ρευστοποίηση των ληξιπρόθεσμων πιστώσεων όσο και στη 
δυνατότητα συνέχισης των εργασιών των επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν. 
Για τους λόγους αυτούς, στο αμέσως παρακάτω μέρος αυτού του κεφαλαίου 
επιχειρείται να γίνει ένας προσδιορισμός των βασικών επιστημονικών κριτηρίων 
χρηματοδότησης που βοηθούν τις τράπεζες, ώστε αυτές να οδηγούνται σε 
επιτυχημένες χρηματοδοτικές αποφάσεις, τόσο αναγκαίες για την ελληνική 
πραγματικότητα.
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2.3 Κριτήρια χρηματοδοτήσεων

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι κανόνες με βάση τους οποίους 
προκρίνεται η χρηματοδότηση συγκεκριμένων κλάδων δραστηριότητας, καθώς και 
τα κριτήρια, με βάση τα οποία η τράπεζα αποφασίζει να χρηματοδοτήσει μια 
συγκεκριμένη επιχείρηση.

Οπως αναφέρθηκε και στο τμήμα 2.1 αυτού του κεφαλαίου, οι τράπεζες 
χορηγούσαν δάνεια λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τους την ικανότητα του 
δανειζόμενου να προσφέρει σαν εξασφάλιση του δανείου κάποιο περιουσιακό του 
στοιχείο, η αγοραία αξία του οποίου (δηλ. η τιμή στην οποία μπορούσε να 
πουληθεί το περιουσιακό αυτό στοιχείο) καθόριζε και την πιθανότητα της 
αποπληρωμής του δανείου. Το ίδιο δε γινόταν και στο εξωτερικό (Thygerson, σελ. 
292 ). Αλλά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘80, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα αντιμετώπισαν σημαντικές απώλειες στο τομέα των χρηματοδοτήσεων 
λόγω της μεγάλης Οικονομικής Κρίσης. Παρόλο που η αξία των εξασφαλίσεων των 
δανείων υπερέβαινε κατά πολύ το δανειζόμενο κεφάλαιο, οι τράπεζες υπέστησαν 
σημαντικές ζημίες λόγω της αστάθειας στις αξίες των εξασφαλίσεων και της 
δομής των δανείων σε σχέση με τις αξίες αυτές.

Ειδικότερα, κατά τη δεκαετία του ‘80 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, οι 
εμπορικές τράπεζες του εξωτερικού έχασαν μεγάλα ποσά από δάνεια που είχαν 
σαν εξασφάλιση προσημειώσεις σε εμπορικά ακίνητα, των οποίων η αξία είχε 
καθοριστεί με βάση εκτιμήσεις για το μελλοντικό ύψος των ενοικίων και την 
οικοδομική δραστηριότητα (Thygerson, σελ. 293). Μαθηματικά, οι εκτιμηθείσες 
αξίες ήταν γενικά ακριβείς, λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις στις οποίες 
στηρίχθηκαν, οι οποίες όμως, αποδείχθηκαν επικίνδυνα εσφαλμένες. Και αυτό 
γιατί, τα επίπεδα των ενοικίων σημείωσαν σημαντική πτώση κατά την περίοδο 
αυτή, λόγω του ό,τι αυξήθηκαν σημαντικά οι διαθέσιμοι προς ενοικίαση χώροι.

Σήμερα, οι εμπορικές τράπεζες χορηγούν δάνεια σύμφωνα με την ικανότητα του 
δανειζόμενου να “παράγει" επαρκή ρευστά διαθέσιμα από τη δραστηριότητά του, 
ώστε να τηρεί τους όρους της δανειακής σύμβασης και να είναι συνεπής στις
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υποχρεώσεις του. Η απόφαση για τη χρηματοδότηση ή μη μιας επιχείρησης 
βασίζεται περισσότερο στην αξία της σαν ένας “ζωντανός οργανισμός” που θα 
εξακολουθήσει να λειτουργεί αποδοτικά και στο μέλλον, ώστε η αποπληρωμή του 
δανείου να βασίζεται στα έσοδα της επιχείρησης, παρά στην ικανότητα 
ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, μπορούμε να κατατάξουμε τα κριτήρια 
χρηματοδότησης σε 2 μεγάλες κατηγορίες: στα κριτήρια κρατικού ενδιαφέροντος 
και στα τραπεζικά κριτήρια.

2.3.1. Κριτήρια κρατικού ενδιαφέροντος
Επειδή η ελληνική κεφαλαιοαγορά χαρακτηρίζεται από χαμηλή προσφορά και 
υψηλή ζήτηση, τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στον τραπεζικό τομέα για 
ελεύθερη χρηματοδότηση χορηγούνται βασικά σε κλάδους δραστηριοτήτων που 
προκρίνει η εκάστοτε οικονομική πολιτική του κράτους. Ο κρατικός 
προγραμματισμός-παρεμβατισμός επιδιώκει μόνιμα την ισόρροπη ανάπτυξη των 
παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. Ο προγραμματισμός αυτός επηρρεάζεται 
από σειρά παραγόντων, από τους οποίους άλλοι είναι σταθεροί (όπως π.χ. η 
περιφερειακή ανάπτυξη, η αύξηση των εξαγωγών και η μείωση των εισαγωγών, η 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων) και άλλοι αστάθμητοι (όπως π.χ. η οικονομική 
συγκυρία, οι διεθνείς ή εθνικές κρίσεις κλπ.).

Είναι πάντως γεγονός ότι η κρατική παρέμβαση στις χρηματοδοτήσεις είναι 
σήμερα πιο περιορισμένη από ό,τι στο παρελθόν. Ο περιορισμός αυτός κρίθηκε 
αναγκαίος για να εξαλειφθούν οι ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν από τη 
μακροχρόνια και έντονα παρεμβατική δράση του κράτους στην οικονομία και να 
είναι δυνατή η αυτόνομη επιβίωση και ανάπτυξη των διαφόρων κλάδων της 
παραγωγής. Σήμερα, δίνεται περισσότερη έμφαση στα τραπεζικά κριτήρια που 
αναλύονται παρακάτω.

2.3.2. Τραπεζικά κριτήρια
Οι κανόνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από το κράτος δεν 
αποτελούν τους μοναδικούς παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη της μια 
τράπεζα προκειμένου να ενεργήσει μια χρηματοδότηση. Εκτός από το δημόσιο
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συμφέρον και τις κρατικές επιδιώξεις, που εξυπηρετούνται με την εφαρμογή των 
παραπάνω κανόνων, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη, απέναντι στους μετόχους και 
τους καταθέτες της, να λάβει υπόψη της και την εξυπηρέτηση των δικών της 
συμφερόντων. Αυτό επιτυγχάνεται αν η τράπεζα επιλέξει ανάμεσα στα διάφορα 
χρηματοδοτικά αιτήματα της πελατείας της, αυτά που της προσφέρουν τη 
μεγαλύτερη απόδοση με τον μικρότερο κίνδυνο, όσα δηλαδή είναι περισσότερο 
σύμφωνα με τις αρχές της ασφάλειας και της αποδοτικότητας.

Βέβαια, η χρηματοδοτική πολιτική των διαφόρων τραπεζών διαφοροποιείται 
σημαντικά ανάλογα με το κατά πόσο επικρατούν τα ιδιωτιοικονομικά ή τα 
κοινωνικά κριτήρια στις χρηματοδοτικές αποφάσεις. Υπάρχουν τράπεζες με 
έντονο κερδοσκοπικό χαρακτήρα (όπως είναι οι ιδιωτικές τράπεζες), που 
πραγματοποιούν χρηματοδοτήσεις με μεγάλη απόδοση αλλά και υψηλό ποσοστό 
κινδύνου. Αντίθετα, άλλες τράπεζες ασκούν χρηματοδοτική πολιτική με έντονα 
κοινωνικά στοιχεία, κυρίως οι τράπεζες που βρίσκονται κάτω από τον κρατικό 
έλεγχο, όπως η Εθνική, η Εμπορική, η Ιονική κλπ. Βέβαια, η σύγχρονη 
χρηματοδοτική αντίληψη απαιτεί την αντικειμενική αντιμετώπιση του κάθε 
χρηματοδοτικού αιτήματος και την ισορροπημένη στάθμιση όλων των παραγόντων 
που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη χορήγηση. Η υπερβολική πρόνοια για την 
εξασφάλιση κάποιας προϋπόθεσης π.χ. της αποδοτικότητας της χρηματοδότησης, 
μπορεί να οδηγήσει στην αγνόηση άλλων στοιχείων, όπως π.χ. της ασφάλειάς 
της, οπότε και αυτό να αποβεί μοιραίο για τα συμφέροντά της τράπεζας.

Ειδικότερα, τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδοτήσεων διακρίνονται, ανάλογα με 
το βαθμό σπουδαιότητάς τους, σε δύο κατηγορίες: τα βασικά και τα επικουρικά 
(Αιγυπτιάδης, σελ. 29).

2.3.2.1. Βασικά κρι τήρια χρήμα τοδο τήσεω ν
Τα κριτήρια αυτά πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε προκειμένου να είναι 
οικονομικά εύλογη και επομένως εφικτή η χρηματοδότηση της επιχείρησης. Λόγω 
της σπουδαιότητάς τους τα κριτήρια αυτά αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης 
έρευνας από την τράπεζα που πρόκειται να πραγματοποιήσει τη χρηματοδότηση. 
Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται κατά το στάδιο της εξέτασης του αιτήματος από 
την επιχείρηση για χρηματοδότηση και τη λήψη της σχετικής απόφασης. Στο
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στάδιο αυτό συλλέγονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι πληροφορίες και τα 
στοιχεία σχετικά με την πιστοδοτούμενη επιχείρηση και προσδιορίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας. Γενικά εξετάζεται αν από τη συνεργασία 
ικανοποιούνται τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η τράπεζα και τα οποία 
αναφέρονται στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Με τον όρο βιωσιμότητα εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να 
εξακολουθήσει τη λειτουργία της στο προβλεπτό μέλλον με θετικά οικονομικά 
αποτελέσματα. Η βιωσιμότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που άλλοι 
είναι ειδικοί και αναφέρονται στην ίδια την επιχείρηση και άλλοι γενικοί και 
αφορούν το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι 
παράγοντες αυτοί εξάλλου διακρίνονται στους ποιοτικούς που αφορούν ποιοτικά 
στοιχεία της επιχείρησης, μη μετρήσιμα, και σε ποσοτικούς που αφορούν την 
οικονομική θέση της επιχείρησης, δηλ. μετρήσιμα στοιχεία. Αναλυτικότερα, στους 
ποιοτικούς παράγοντες περιλαμβάνονται:

α) Στοιχεία διοίκησης και οργάνωσης
Βασικός όρος για τη μακροημέρευση της επιχείρησης είναι η ορθή οργάνωση και 
διοίκησή της. Αυτές επηρεάζονται από σειρά παραγόντων που αναφέρονται κατά 
σειρά σπουδαιότητας:

αα) Ο φορέας της επιχείρησης. Πρωταρχικό ρόλο στην πορεία μιας επιχείρησης 
παίζει η διοίκησή της, το προσωπικό δηλαδή εκείνο που είναι κύρια επιφορτισμένο 
και υπεύθυνο για τη χάραξη της επιχειρηματικής πολιτικής της. Στην ελληνική 
πραγματικότητα διευθυντές (managers) των επιχειρήσεων είναι κατά κανόνα οι 
ιδιοκτήτες τους (επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου). Στο εξωτερικό επικρατεί η 
κατηγορία των επαγγελματιών μάνατζερς που διοικούν τις επιχειρήσεις χωρίς να 
έχουν την ιδιοκτησία τους. Οι ικανότητες και η πείρα του manager, η γνώση της 
δουλειάς και οι ηγετικές του ικανότητες αποτελούν ένα από τα κυριότερα 
κεφάλαια της επιχείρησής του. Ενα ακόμη βασικό στοιχείο που επηρεάζει το 
μέλλον της μέσης ελληνικής “οικογενειακού τύπου" επιχείρησης είναι η διαδοχή 
της διοίκησής της. Οσο κατάλληλος και ικανός και αν είναι ο διευθυντής της 
επιχείρησης του διατρέχει αυξημένο κίνδυνο αν δεν έχει εξασφαλισθεί εξίσου 
ικανή διάδοχη κατάσταση έγκαιρα. Το στοιχείο της διαδοχής αποκτά ιδιαίτερη
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σημασία αν πρόκειται να εξετασθούν χρηματοδοτήσεις επενδύσεων 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, που η εξυπηρέτησή τους είναι ενδεχόμενο να 
συνεχισθεί και από τη διάδοχη κατάσταση του σημερινού φορέα της επιχείρησης.

αβ}_Οργάνωση - στελέχωση της επιχείρησης. Παρά το γεγονός ότι οι
περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις είναι δομημένες σύμφωνα με την 
παραδοσιακή οικογενειοκρατική-συγκεντρωτική αντίληψη, δε μπορούμε να 
αγνοήσουμε την επίδραση των σύγχρονων απόψεων της διοικητικής επιστήμης 
στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η σύγχρονη επιχείρηση τείνει ολοένα και 
περισσότερο να αποδεσμευτεί από τον αποκλειστικό σύνδεσμό της με το φορέα - 
ιδιοκτήτή της και να αποτελέσει αυτοδύναμη οικονομική οντότητα. Γι’ αυτό και 
δεν αρκεί μόνο μια καλή οργάνωση αλλά και μια επιτυχημένη στελέχωση γιατί τα 
άτομα είναι εκείνα που υλοποιούν τα σχέδια και φέρουν σε πέρας τα 
προγράμματα της επιχείρησης. Συνεπώς, η άρτια στελέχωση αποτελεί με τη 
σειρά της απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροημέρευση και την επιτυχία της 
επιχείρησης.

β) Παραγωγή - πώληση: Εδώ εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των μεθόδων 
παραγωγής και του συστήματος πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης. Στις 
μεταποιητικές ιδίως επιχειρήσεις, η μέθοδος παραγωγής που ακολουθείται είναι 
άμεσα συνδεδεμένη τόσο με την ποσότητα, όσο και με την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. Η εφαρμογή λοιπών σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων 
παραγωγής συντείνει άμεσα στο θετικό τελικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Το 
ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου και 
αποτελεσματικού δικτύου πώλησης των προϊόντων.

γ) Αντικείμενο εργασιών. Το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης παίζει 
αποφασιστικό ρόλο στο οικονομικό της αποτέλεσμα και κατά συνέπεια στη 
βιωσιμότητά της. Ορισμένες δραστηριότητες δεν συγκεντρώνουν τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που εξασφαλίζουν τη μακροβιότητα των επιχειρήσεων που 
τις ασκούν. Εποχιακά είδη, απομιμήσεις επιτυχημένων προϊόντων, νέα και 
αδοκίμαστα προϊόντα δεν αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την επιχειρηματική 
επιτυχία.
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δ) Κλάδος δραστηριότητας και συνθήκες ανταγωνισμού: Το αντικείμενο 
δραστηριότητας εξάλλου αποτελεί το κριτήριο για την ένταξή της σε 
συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας. Και οι συνθήκες που επικρατούν γενικά στον 
κλάδο επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις που ανήκουν σ' αυτόν. Ετσι, πρέπει να 
εξετασθεί αν ο κλάδος βρίσκεται σε κρίση, μόνιμη ή παροδική, επειδή μια τέτοια 
κρίση είναι αναπόφευκτο να επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν σ' 
αυτόν. Αν πάλι ο κλάδος είναι κορεσμένος, η πραγματοποίηση μιας νέας 
επένδυσης σ' αυτόν είναι προορισμένη να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλα 
στοιχεία που ερευνώνται είναι α) η επάρκεια των πρώτων και βοηθητικών υλών ή 
και των εμπορευμάτων γενικότερα που χρειάζεται ο κλάδος, β) η κρατική πολιτική 
απέναντι σ’ αυτόν, και γ) οι διεθνείς συνθήκες που επικρατούν και ενδεχόμενα τον 
επηρεάζουν.

Οι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο πρέπει επίσης να 
ερευνηθούν. Ο ανταγωνισμός είναι κατ' αρχήν στοιχείο υγείας του κλάδου. Ο 
έντονος όμως και πολυπρόσωπος ανταγωνισμός προκαλεί κορεσμό της αγοράς 
και πτώση των τιμών και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Κρίσιμος 
παράγοντας είναι εξάλου και η θέση της επιχείρησης στον κλάδο, το άν δηλαδή 
κατατάσσεται ανάμεσα στις καλύτερες, τις μεσαίες ή τις χειρότερες 
επιχειρήσεις που ανήκουν σ' αυτόν. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που μια 
επιχείρηση έρχεται σε αντίθεση με τη γενική εικόνα του κλάδου. Ετσι συναντούμε 
υγιείς επιχειρήσεις σε προβληματικούς κλάδους, αλλά και μη βιώσιμες 
επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα δυναμικούς κλάδους.

ε) Το προϊόν. Ενα επίσης κύριο σημείο της έρευνας είναι τα προϊόντα που 
παράγει ή εμπορεύεται η επιχείρηση. Στοιχεία όπως η ποιότητα και το κόστος 

των προϊόντων, καθώς και η τιμή πώλησή τους, επιτρέπουν να σχημαησθεί γνώμη 
για την υποδοχή τους στην αγορά, και επομένως για την οικονομική τους επιτυχία.

Εκτός από τους ποιοτικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω, 
η βιωσιμότητα της επιχείρησης εξαρτάται και από τους ποσοτικούς παράγοντες 
που αναφέρονται στη διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών. Γι’ αυτό είναι 
απαραίτητη η συγκέντρωση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης 
(ισολογισμών, λογαριασμών εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων, ισοζυγίων,
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ταμειακών προγραμμάτων κλπ.). Κύριος σκοπός της εξέτασης και ανάλυσης των 
οικονομικών στοιχείων είναι η διαπίστωση της οικονομικής πορείας της 
επιχείρησης και η εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξής της. Εξετάζονται, 
αναλύονται και αξιολογούνται διαχρονικά :
- Η εξέλιξη των πωλήσεων κατά ποσότητα και αξία.
- Η εξέλιξη των στοιχείων του κόστους παραγωγής.
- Η εξέλιξη των λοιπών στοιχείων των εξόδων (διοίκησης, διάθεσης 
χρηματοοικονομικών κλπ.).
- Η εξέλιξη των αποσβέσεων.
- Η εξέλιξη του λειτουργικού αποτελέσματος.
- Η εξέλιξη του τελικού αποτελέσματος.
- Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης (διάθεση κερδών).
- Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών των ισολογισμών (παγίων, 
συμμετοχών, αποθεμάτων, απαιτήσεων, λοιπών λογαριασμών ενεργητικού, 
καθαρής θέσης, υποχρεώσεων προς τρίτους, υποχρεώσεων προς τράπεζες κλπ.).

Για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα και να ερμηνεύσουμε σωστά και γρήγορα την 
εξέλιξη των παραπάνω οικονομικών μεγεθών προβαίνουμε στη χρήση 
αριθμοδεικτών, τους οποίους θα παρουσιάσουμε αναλυτικά στο επόμενο 
κεφάλαιο.

2.3.2.2. Επικουρικά κριτήρια χρηματοδοτήσεων
Η εξέταση της συνδρομής των κριτηρίων αυτών γίνεται μόνο αφού η τράπεζα 
βεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι βιώσιμη και ότι θα είναι σε θέση να 
εξοφλήσει κανονικά τη χρηματοδότηση που ζητά. Είναι δε τα κριτήρια αυτά οι 
προσφερόμενες εξασφαλίσεις και η αποδοτικότητα της χρηματοδότησης.

Αναφορικά με τις εξασφαλίσεις, μια από τις βασικές αρχές των πιστοδοτήσεων 
είναι ότι η εξυπηρέτησή τους πρέπει να στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον πηγές 
αποπληρωμής. Η πρώτη και κύρια πηγή απαραίτητα πρέπει να προέρχεται από τη 
λειτουργία του παραγωγικοσυναλλακτικού κυκλώματος της πιστοδοτούμενης 
επιχείρησης και ονομάζεται λειτουργική. Πέραν αυτής, και επειδή οι συνθήκες 
μεταβάλλονται και οι πιστωτικοί κίνδυνοι είναι πολλοί και αστάθμητοι είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη και άλλων επικουρικών πηγών οι οποίες δεν προέρχονται
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από τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι πηγές αυτές ονομάζονται 
εξωεπιχειρηματικές ή εξωλειτουργικές και μπορεί να προέρχονται :
- από παροχή εγγυήσεων φυσικών ή νομικών προσώπων με ανάλογη οικονομική 
επιφάνεια
- από παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων (υποθήκες - προσημειώσεις επί 
ακινήτων)
- από ενεχυριάσεις εμπορευμάτων - αξιογράφων
- από την οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης σε περίπτωση ρευστοποίησης της 
(ευχερώς ρευστοποιήσιμα στοιχεία).
Οι πρόσθετες εξωλειτουργικές πηγές σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να 
υποκαθιστούν, κατά το στάδιο της εξέτασης, τη βασική λειτουργική πηγή 
αποπληρωμής.

Με βάση, λοιπόν, τις παρεχόμενες από τον δανειζόμενο εξασφαλίσεις στην 
τράπεζα διακρίνουμε τις χορηγήσεις σε ακάλυπτες και καλυμένες. Πιο 
συγκεκριμένα, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις είναι δυνατόν να καλύπτονται με 
διάφορες μορφές εξασφάλισης. Οι εξασφαλίσεις διακρίνονται σε προσωπικές και 
εμπράγματες. Προσωπικές είναι οι ασφάλειες που επιτρέπουν στο δανειστή να 
διεκδικήσει την απαίτησή του από πρόσωπα. Αν το μόνο πρόσωπο που ευθύνεται 
με την υπογραφή του για την εξόφληση της οφειλής είναι ο οφειλέτης, η 
χρηματοδότηση ονομάζεται ακάλυπτη. Είναι όμως ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να 
εγγυάται με την υπογραφή του την εξόφληση. Σ' αυτή την περίπτωση η 
χρηματοδότηση θεωρείται καλυμμένη με ενοχική ασφάλεια. Η τράπεζα δικαιούται, 
σε περίπτωση που ο αρχικός οφειλέτης δεν εξοφλήσει την οφειλή, να απαιτήσει 
πληρωμή από τον εγγυητή. Η εγγύηση θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής, επειδή ως 
εγγυητές επιλέγονται πρόσωπα με γνωστή φερεγγυότητα.

Σε αντίθεση με τις προσωπικές, οι εμπράγματες εξασφαλίσεις επιτρέπουν στο 
δανειστή να εισπράξει την απαίτηση με προνομιακή ικανοποίηση από την εκποίηση 
κάποιου πράγματος, κινητού ή ακινήτου. Η εμπράγματη εξασφάλιση σε ακίνητο 
(εργοστάσιο, κατάστημα, εξωεπιχειρηματικό ακίνητο) πραγματοποιείται με την 
εγγραφή προσημείωσης ή τη σύσταση υποθήκης, ενώ σε κινητό με τη σύσταση 
ενεχύρου. Η παραδοσιακή τραπεζική αντίληψη θεωρούσε τις εμπράγματες 
ασφάλειες ως την πληρέστερη εξασφάλιση μιας χρηματοδότησης.
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Αποδείχθηκε όμως στην πράξη ότι οι παραπάνω αναφερόμενες ασφάλειες έχουν 
δύο βασικά μειονεκτήματα:
α) δυσκολία στη ρευστοποίηση, που γίνεται με χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες (κατάσχεση, πλειστηριαμός) και σπάνια αποφέρει την πραγματική 
αξία του πράγματος που εκπλειστηριάζεται, ώστε να ικανοποιηθούν στο σύνολό 
τους οι απατήσεις της τράπεζας, και
β) κοινωνικά προβλήματα, ιδίως όταν πρόκειται για πλειστηριασμό εργοστασίων, 
που επιφέρει συνήθως απόλυση των εργαζομένων σ' αυτά από τον νέο ιδιοκτήτη.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι εξασφαλίσεις που αναφέρονται σε αξιόγραφα 
κάθε είδους (συναλλαγματικές, φορτωτικά έγγραφα, χρεώγραφα) ή σε απαιτήσεις 
που δεν έχουν ενσωματωθεί σε αξιόγραφα.

Οποιαδήποτε και αν είναι η μορφή εξασφάλισης μιας χρηματοδότησης, θα πρέπει 
να τονισθεί ότι οι εξασφαλίσεις δεν πρέπει να θεωρούνται αυτοσκοπός. Η 
βιωσιμότητα της επιχείρησης σε βάθος χρόνου και η δυνατότητά της να 
ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει είναι η καλύτερη 
εξασφάλιση που μπορούμε να έχουμε σε μια χρηματοδότηση. Επειδή οι κίνδυνοι 
που αντιμετωπίζει η τράπεζα είναι πολύμορφοι, δεν είναι αρκετή η τυπική 
εξασφάλιση του δανείου, με υποθήκη, ενέχυρο κ.λ.π., αλλά η ουσιαστική, που 
εξαρτάται από την πρόθεση του επιχειρηματία να συμμετάσχει στους κινδύνους 
της τράπεζας. Γι’ αυτό σταθμίζεται η ωφελιμότητα των ασφαλειών που 
προσφέρονται για το φορέα της επιχείρησης. Όταν αυτός προσφέρει την 
προσωπική του περιουσία, ή απαραίτητες για την επιχείρησή του πρώτες ύλες, 
σημαίνει ότι έχει εμπιστοσύνη στην επιχείρησή του, γι’ αυτό και αποδέχεται να 
συμμετάσχει ουσιαστικά στον κίνδυνο. Αν αντίθετα προσπαθεί, με διάφορα 
προσχήματα να αποφύγει την παροχή εξασφαλίσεων, ή να περιορίσει την έκτασή 
τους, ώστε να ζημιώσει στο ελάχιστο σε περίπτωση αποτυχίας, σημαίνει ότι 
αποδέχεται ως ενδεχόμενη αυτή την περίπτωση. Τότε πρέπει να ερευνηθούν οι 
αιτίες της επιφυλακτικότητάς του αυτής, το δε δάνειο θα πρέπει να χορηγηθεί 
αφού συνεκτιμηθούν κατ’ αρχήν, και κυρίως, η πιθανότητα βιωσιμότητας της 
επιχείρησης και η αποδοτικότητα της για την τράπεζα, κατά δεύτερο λόγο.
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Αναφορικά με την αποδοτικότητα της επιχείρησης, θα πρέπει να ειπωθεί ότι οι 
τράπεζες σαν επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κύρια επιδίωξη έχουν το 
κέρδος (υπό συνθήκες επαρκούς ασφάλειας των κεφαλαίων που διαχειρίζονται). 
Κάθε χρηματοδότηση αφού κριθεί πρώτα ότι πληρεί τα πιστωτικά κριτήρια, στη 
συνέχεια εξετάζεται αν παρέχει ικανοποιητική ωφέλεια για την τράπεζα. Η 
ωφέλεια αυτή προέρχεται από τους τόκους χρηματοδοτήσσεων, τις προμήθειες 
των εγγυητικών επιστολών, τις καταθέσεις καθώς και από τα έσοδα άλλων 
τραπεζικών εργασιών (εισαγωγών, εξαγωγών κ.λπ.).

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές καθεαυτές έχουν οριακή αποδοτικότητα για την 
τράπεζα. Αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος στο σύστημα δεσμεύσεων των 
καταθέσεων, που περιορίζει σημαντικά το ποσοστό των κεφαλαίων που η τράπεζα 
μπορεί να διοχετεύσει σε αποδοτικές χρηματοδοτήσεις. Αλλες αιτίες για την 
περιορισμένη αποδοτικότητα είναι η πρόνοια για την εξασφάλιση των 
χρηματοδοτήσεων καθώς και ο ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 
τραπεζών, που οδηγεί σε συμπίεση των επιτοκίων χορηγήσεων. Ετσι, η 
προσπάθεια των τραπεζών συγκεντρώνεται στην χρησιμοποίηση των χορηγήσεων 
ως μέσου προσέλκυσης μεσολαβητικών εργασιών, ώστε να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα της συνολικής συνεργασίας με τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η παραπάνω παράθεση των τραπεζικών κριτηρίων στηρίχθηκε στην ελληνική 
βιβλιογραφία, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία είναι αρκετά διαδεδομένη η αναφορά 
στη χρήση ενός εύκολου τρόπου ταξινόμησης των χρηματοδοτικών κριτηρίων. 
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε πέντε βασικά χαρακτηριστικά της αιτούμενης 
επιχείρησης που είναι γνωστά σαν τα 5 "Cs of credit" (Thygerson, σελ. 314). Αυτά 
είναι: ο χαρακτήρας (character)1, η ικανότητα (capacity)2, το κεφάλαιο (capital)3, 
οι συνθήκες (conditions)4, και οι εξασφαλίσεις (collateral)5.

'Χαρακτήρας (character)
Ο χαρακτήρας του δανειζόμενου είναι ο πρώτος παράγοντας και ο πιο δύσκολος να προσδιοριστεί. 
Εχει σχέση με την πρόθεση του πελάτη να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές έχουν 
προσδιοριστεί στη σύμβαση του δανείου. Η βάση όλων των οικονομικών συναλλαγών είναι η 
εμπιστοσύνη (πίστη) μεταξύ των συναλλασσομένων. Αυτό ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό για 
τις δανειακές συμβάσεις και γι’ αυτό ο χαρακτήρας, δηλαδή η διάθεση να αποπληρωθεί το δάνειο,
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Εχοντας ολοκληρώσει την αναφορά στα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδοτήσεων, 
όπως αυτά παρουσιάζονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και πριν 
προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο που περιλαμβάνει μια αναφορά στη 
σημασία και στο ρόλο των βασικότερων αριθμοδεικτών στην ελληνική τραπεζική 
πραγματικότητα, κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε και τις πηγές που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα ποιοτικά και 
ποσοτικά στοιχεία κάποιου δυνητικού πελάτη. Αυτές είναι οι εξής:

1) Δημόσιες πληροφορίες
- Οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
- Οι ετήσιοι απολογισμοί του Προέδρου του Δ.Σ. προς τους μετόχους που 
εκδίδουν σε ειδικά φυλλάδια οι μεγάλες επιχειρήσεις.
- Οι κλαδικές μελέτες (της Εμπορικής Τράπεζας, της ΕΤΒΑ, του ΙΟΒΕ).
-Τα ειδικά αφιερώματα σε οικονομικούς κλάδους ελληνικών και ξένων περιοδικών 
και εφημερίδων (Εξπρές, Κέρδος, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Financial Times, 
Bankers κ.λ.π.).
- Η ετήσια επισκόπηση της ελληνικής βιομηχανίας από το Σ.Ε.Β. (Αναλύσεις 
Ισολογισμών και Στατιστικές κατά βιομηχανικό κλάδο).
- Ο οδηγός της ICAP, ο Οδηγός MARKETING Ελλάδας κ.λ.π. * 3

του αιτούντα είναι πρωταρχικής σημασίας. Γι’ αυτό το λόγο ίσως μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη 
συνήθεια των Ελλήνων τραπεζιτών να δανείζουν σε γνωστούς συναλλασσόμενους (αν εφαρμοζόταν 
σωστά). Η αξιολόγηση του χαρακτήρα βασίζεται στην εμπειρία της τράπεζας όσον αφορά τον 
υποψήφιο δανειζόμενο.

ικανότητα (capacity)
Η "ικανότητα" έχει να κάνει κυρίως με την νομιμότητα του δανείου ή της επένδυσης. Οι πράξεις 
αυτές απαιτούν ενέργειες στελεχών και διευθυντών επιχειρήσεων, κυβερνητικών εκπροσώπων και 
μεμονομένων ατόμων. Αυτά τα άτομα παρουσιάζονται και συμμετέχουν στην υπογραφή εγγράφων 
που δεσμεύουν τον εκάστοτε οργανισμό στην τήρηση των όρων που έχουν συμφωνηθεί.

3Κεφάλαιο (capital)
Το “κεφάλαιο" συνδέεται με την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 
Ενα συνώνυμο της ικανότητας αποπληρωμής είναι η ροή χρηματικών διαθεσίμων της επιχείρησης 
(cash flow). Αυτή προσδιορίζεται μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των οικονομικών 
στοιχείων της επιχείρησης και τον υπολογισμό εκείνων των αριθμοδεικτών που σκιαγραφούν 
καλύτερα την κατάσταση της επιχείρησης τη δεδομένη χρονική στιγμή και τη μελλοντική της πορεία.
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2) Εσωτερικές πληροφορίες
- Για την πορεία των εργασιών των μεγάλων πελατών με την τράπεζα.
- Για τους λόγους διακοπής της συνεργασίας με μεγάλους πελάτες.
- Για τα δυσμενή στοιχεία από την Υπηρεσία Πληροφοριών.

3) Ιδιωτικές πληροφορίες
- Από ανταποκριτές της τράπεζας στο εξωτερικό.
- Από τις συνελεύσεις των μετόχων των μεγάλων εταιρειών.
- Από τους ίδιους τους πελάτες σχετικά με την ιστορική τους εξέλιξη, τα 
οργανογράμματά τους, την παραγωγική τους διαδικασία, τις αγορές-πωλήσεις 
τους, τα οικονομικά τους στοιχεία και τις προοπτικές τους.
- Από άλλους πελάτες, από την αγορά, από τους προμηθευτές ή τους πελάτες 
επιχειρήσεων που δεν είναι ακόμα πελάτες της τράπεζας σχετικά με τους 
ανθρώπους που παίρνουν τις τελικές αποφάσεις μέσα στην επιχείρηση, τους 
ανθρώπους που εισηγούνται τις λύσεις στα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, τους 
ανθρώπους που επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις. 4 5

4Εξασφαλίσεις (collateral)
Οι εξασφαλίσεις αναφέρονται στη συνεισφορά από τη μεριά της επιχείρησης είτε με τη μορφή 
μετρητών (δέσμευση καταθέσεων), είτε με την προσωπική εγγύηση των μετόχων (εφόσον αυτοί 
έχουν αξιόλογη περιουσιακή κατάσταση ή είναι επιφανή άτομα της κοινωνίας), είτε με την 
προσημείωση ακινήτων που ανήκουν στην επιχείρηση ή στους μετόχους της. Η επιχείρηση, 
παίζοντας το ρόλο του δεύτερου εταίρου (ο πρώτος είναι η τράπεζα) σε μία δανειακή σχέση, πρέπει 
να είναι διατεθειμένη να ρισκάρει και αυτή από την μεριά της. Ομως, η τράπεζα δεν εξετάζει μόνο 
τις τυχόν εμπράγματες ασφάλειες αλλά και τη γενικότερη περιουσιακή του κατάσταση διότι η αξία 
των ασφαλειών μπορεί να μειωθεί με το χρόνο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ασφάλειες δεν 
πρέπει να έχουν σκοπό να εκμηδενίσουν τον κίνδυνο αθέτησης του δανείου αλλά να περιορίσουν την 
πιθανή ζημία.

5Συνθήκες (conditions)
Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μελέτες για την γενικότερη οικονομική κατάσταση όπως και την 
κατάσταση στο συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο και τη θέση της εταιρίας σ’ αυτόν. Πιο 
συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, ο ανταγωνισμός, η εργασιακή 
κατάσταση, οι τεχνολογικές τάσεις, η τιμολόγηση, η διαθεσιμότητα πρώτων υλών και άλλοι 
παράγοντες που είναι συνήθως πέρα από τον έλεγχο της επιχείρησης. Γ ια παράδειγμα, μια τράπεζα 
σπανίως θα δανείσει σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε φθίνοντες κλάδους ή σε επιχειρήσεις που τα 
τελευταία χρόνια έχασαν σημαντικό μερίδιο αγοράς.
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4) Απόρρητες πληροφορίες
Αυτές μπορούν να προέρχονται από πελάτες, προμηθευτές, αγοραστές ή 
υπαλλήλους του υποψήφιου πελάτη μας και αφορούν:
- Τις αναφορές και εισηγήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
-Την άτυπη οργάνωση της επιχείρησης.
-Τα σχέδια για οργανωτικές αναδιαρθρώσεις.
- Την πολιτική προσωπικού που ακολουθεί ο πελάτης.
- Τα σχέδια για νέα προϊόντα.
- Τις αποχωρήσεις-προσχωρήσεις στελεχών.
-Τις οικονομικές προβλέψεις του πελάτη και τους προϋπολογισμούς του.
- Τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις ή εξαγορές τμημάτων της επιχείρησης.
- Τη δυσαρέσκεια του πελάτη με κάποια τράπεζα που συνεργάζεται.

Πέρα από την απλή συλλογή πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές, οι επιτόπιες 
επισκέψεις στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι απαραίτητες, γιατί 
μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αμεσότερη επαφή μαζί τους και βοηθούν στην 
ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με:
- τον βαθμό οργάνωσης και στελέχωσης τους
- την αρτιότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
- το επίπεδο των εργασιακών σχέσεων (μεταξύ εργαζόμενων ή μεταξύ εργοδότη 
και εργαζόμενων)
- τη θέση τους μέσα στον κλάδο και τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

Αφού συγκεντρωθούν και αξιολογηθούν οι παραπάνω πληροφορίες, οι οποίες μας 
βοηθούν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τα ποιοτικά στοιχεία της 
επιχείρησης, ακολουθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών της 
καταστάσεων και η εξαγωγή χρήσιμων αριθμοδεικτών που είναι ενδεικτικοί της 
μελλοντικής πορείας και εξέλιξής της. Στο επόμενο κεφάλαιο, λοιπόν, 
παρουσιάζεται ο ρόλος και η σημασία των αριθμοδεικτών στις χρηματοδοτικές 
αποφάσεις των τραπεζών.
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Κεφαλαίο 3
Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

3.1 Γενικά

Οπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η βιωσιμότητα μιας 
επιχείρησης εξαρτάται τόσο από τους λεγάμενους ποιοτικούς παράγοντες όσο 
και από τους ποσοτικούς παράγοντες. Οταν λέμε ποσοτικούς παράγοντες 
εννοούμε τέτοιες σημαντικές για την βιωσιμότητα της επιχείρησης μεταβλητές 
όπως ο κύκλος εργασιών, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, ο βαθμός 
παγιοποίησης της περιουσίας κ.λ.π. Η ταχεία όσο και αποτελεσματική μελέτη των 
μεταβλητών αυτών επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των λεγάμενων αριθμοδεικτών.

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον διαδεδομένες και 
δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Οι αριθμοδείκτες έκαναν 
αρχικά την εμφάνισή τους το Μάρτιο του 1919 σε ένα άρθρο του Alexander Wall 
με θέμα “Study of Credit Barometrics” στα πλαίσια μιας μελέτης, η οποία διεξήχθη 
για λογαριασμό του Federal Reserve Board (Cole-Mishler, σελ. 343).

Αριθμοδείκτης είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της 
καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως προς ένα άλλο και εκφράζεται με απλή 
αριθμητική μορφή. Για να είναι όμως χρήσιμος ένας αριθμοδείκτης θα πρέπει 
βασικά να εκφράζει μία σχέση με νόημα. Για παράδειγμα, υπάρχει καθαρή και 
κατανοητή σχέση μεταξύ των κυκλοφορούντων στοιχείων μιας επιχείρησης και 
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Σαν συνέπεια, ο δείκτης ρευστότητας 
που είναι ο λόγος των κυκλοφορούντων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
μας λέει κάτι, δηλαδή για τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 
τρέχουσες υποχρεώσεις της. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει λογική ή 
κατανοητή σχέση π.χ. μεταξύ των αποσβέσεων και των δαπανών διαφήμισης μιας 
επιχείρησης και επομένως ένας αριθμοδείκτης της συγκριτικής σχέσης αυτών των
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δύο μεγεθών θα πρέπει να θεωρηθεί χωρίς νόημα.

Οι αριθμοδείκτες, αλλά και οι άλλοι αριθμοί των λογιστικών καταστάσεων που δεν 
προκύπτουν αναγκαστικά από διαίρεση κάποιων μεγεθών, παρέχουν τις 
περισσότερες φορές τις ενδείξεις για μια επιτυχημένη μελλοντική πορεία της 
επιχείρησης αλλά και τα συμπτώματα δυσμενών καταστάσεων που δεν θα 
αργήσουν να έρθουν στην επιφάνεια. Οι ενδείξεις αυτές αν ερμηνευτούν 
κατάλληλα από τον έμπειρο αναλυτή, μπορούν να αποκαλύψουν τις περιοχές 
εκείνες που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση και έρευνα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο και στη διοίκηση της επιχείρησης που δεν έχει ίσως το χρόνο να είναι 
ενήμερη από άμεση επαφή με τις επιμέρους δραστηριότητες και τα διάφορα 
τμήματα της επιχείρησης.

Παράλληλα, η όλη διαδικασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στοχεύει στο να 
προσφέρει στη διαδικασία της πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας της 
επιχείρησης. Ετσι λοιπόν, και οι δείκτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν 
προφήτες του μέλλοντος και ο αναλυτής θα πρέπει να προσδιορίσει τους 
παράγοντες που τους επηρεάζουν ως προς το μέγεθος και τη μορφή τους. Σε 
τελική ανάλυση, η χρησιμότητα των δεικτών εξαρτάται από την έμπειρη και 
σωστή ερμηνεία τους.

Αν και φαίνεται ότι η ευρεία χρήση των αριθμοδεικτών στην χρηματοοικονομική 
ανάλυση οφείλεται στη συνήθεια και στην ευκολία που αυτοί παρέχουν σαν 
διαγνωστικά μέσα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ουσιαστική χρησιμότητά 
τους και η οποία είναι η ακόλουθη (Κάντζος, σελ. 72): 1

1. Οι δείκτες χρησιμεύουν στη γρήγορη διάγνωση
Δεν είναι τόσο ο όγκος των οικονομικών στοιχείων που αναγκάζει τους αναλυτές 
να καταφεύγουν στη σύμπτυξή τους σε κάποιους βασικούς δείκτες των 
σημαντικότερων πλευρών μιας επιχείρησης, όσο η λογική μεθοδολογία που είναι 
απαραίτητο να ακολουθηθεί στο στάδιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας 
μονάδας. Η συνοπτική αυτή εικόνα, η οποία όμως θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
σημαντικότερα σημεία της οικονομικής μονάδας, δίνει τη δυνατότητα στον 
αναλυτή να επιτύχει μια γρήγορη επισκόπηση των ζωτικών σημείων της μονάδας
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αποφεύγοντας την χρονοτριβή με λεπτομέρειες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης ανάλυσης που έχει αυτός σχεδιάσει να κάνει.

2. Οι αριθμοδείκτες χρησιμεύουν στη δημιουργία συγκριτικών προτύπων και 
συγκρίσιμων παραμέτρων
Οι αριθμοδείκτες προσφέρονται για τη δημιουργία προτύπων (μέσων όρων) ενός 
κλάδου, ή μιας υποδειγματικής (leader) στον κλάδο επιχείρησης, αν δεν είναι 
εφικτός ο υπολογισμός μέσων δεικτών για ολόκληρο τον κλάδο, με τα οποία 
πρότυπα οι αντίστοιχοι δείκτες της υπό εξέταση μονάδας θα συγκριθούν και η 
υποδηλούμενη οικονομική κατάσταση θα αξιολογηθεί. Οι αριθμοδείκτες, όπως και 
τα περισσότερα μεγέθη και αριθμητικές εκφράσεις σχέσεων στη 
χρηματοοικομονική ανάλυση, δεν αποκαλύπτουν πολλά από μόνοι τους και το 
περιεχόμενό τους μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε σύγκριση με (1) κάποια πρότυπα 
ή standards, με (2) δείκτες και μεγέθη προηγούμενων περιόδων της ίδιας μονάδας, 
ή με (3) δείκτες άλλων μονάδων σαν μέσο όρο του κλάδου στον οποίο η 
εξεταζόμενη μονάδα ανήκει. Οι παραπάνω συγκρίσεις μπορούν να γίνουν είτε 
στατικά σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, είτε και διαχρονικά σαν εξέλιξη ή 
τάση.Υπάρχουν, δηλαδή δύο διαστάσεις στη σύγκριση και αξιολόγηση των 
ενδείξεων μιας μονάδας, είτε αυτή γίνεται ενδοεταιρικά είτε διεταιρικά (με άλλες 
μονάδες). 3

3. Οι σχέσεις και οι αναλογίες που εκφράζουν οι διάφοροι δείκτες εξαλείφουν τις 
διαφορές στο μέγεθος των συγκρινόμενωνμονάδων και επομένως επιτρέπουν τη 
σύγκριση
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη υπηρεσία που προσφέρουν οι αριθμοδείκτες, γιατί 
αυτόματα εξαλείφουν τις διαφορές μεταξύ των απόλυτων αριθμών των μεγεθών, 
οι οποίες μπορεί να οφείλονται στις διαφορές μεγέθους μεταξύ των αντίστοιχων 
συγκρινόμενων μονάδων. Είναι λογικό να διαφέρει σε απόλυτα μεγέθη π.χ. το 
κέρδος μεταξύ δύο σημαντικά άνισων στο μέγεθος μονάδων. Από την άλλη μεριά, 
όμως, αυτή η εξουδετέρωση του παράγοντα μέγεθος από τους αριθμοδείκτες δεν 
πρέπει να κάνει τον αναλυτή να επαναπαυτεί και να μην συμπεριλάβει τελικά στην 
ανάλυσή του τον παράγοντα αυτό, εφόσον είναι πολύ πιθανό να ευθύνεται αυτός 
για ένα σημαντικό μέρος της διαφοράς στην σύγκριση.
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4. Δείκτες και άλλες μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στατιστικά 
μοντέλα πρόβλεψης και απόφασης
Οι αριθμοδείκτες σαν αριθμοί προσφέρονται για την εύκολη χρήση στην 
τροφοδότηση των στατιστικών μοντέλων μηχανικής πρόβλεψης, π.χ. πρόβλεψη 
πιθανής χρεωκοπίας μιας επιχείρησης. Τα στατιστικά αυτά μοντέλα, που είναι 
μηχανικά και επομένως ανελαστικά στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
παραγόντων, κάνουν επίσης απαραίτητες και ορισμένες προϋποθέσεις που 
προεξοφλούν τη φύση και τη μορφή ή και την ποιότητα ακόμα αυτών των ίδιων 
των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, όπως γίνεται για παράδειγμα με την κατανομή 
τους, πρόβλημα με το οποίο επιχειρείται να αντιμετωπισθεί, όχι πάντοτε 
ικανοποιητικά, με μη παραμετρικά στατιστικά τεστ.

Εκτός όμως από τη χρησιμότητά τους, οι δείκτες εμφανίζουν και ορισμένα
προβλήματα στη χρήση τους που προέρχονται από:
α) Μη διαθεσιμότητα των λογιστικών στοιχείων
β) Ανάγκη για επιλογή των κατάλληλων δεικτών
γ) Μη αξιοπιστία των λογιστικών αριθμών
δ) Ανομοιογένεια των λογιστικών μεθόδων
ε) Μη ελεγμένες λογιστικές καταστάσεις
Για τους παραπάνω λόγους, οι αριθμοδείκτες δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
ποτέ ανεξάρτητα, αλλά πάντα σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία, όπως τα 
ποιοτικά στοιχεία της επιχείρησης που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

3.2 Κατηγορίες δεικτών

Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί αριθμοδείκτες. Σ’ αυτή 
την εργασία αναφέρουμε τους κυριότερους, κατά τη γνώμη μας, και τους 
περισσότερο χρησιμοποιούμενους στη χρηματοοικονομική ανάλυση των 
λογιστικών καταστάσεων, όπως αποδείχθηκε και από τις απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο που έδωσαν οι υπεύθυνοι χορηγήσεων των τραπεζών που πήραν 
μέρος στην έρευνα. Οι δείκτες λοιπόν αυτοί κατατάσονται στις εξής κατηγορίες 
(Νιάρχος, σελ. 50):
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1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios).
2. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios).
3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (profitability ratios).
4. Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας (Financial structure 
and viability ratios).
5. Αριθμοδείκτες χρηματιστηριακοί (Investment ratios).

Όπως είναι φανερό, τα διάφορα είδη αριθμοδεικτών σχετίζονται μεταξύ τους, 
οπότε είναι απαραίτητη μια συνολική θεώρηση αυτών προκειμένου να επιτευχθεί 
πλήρης κατανόηση της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής κατάστασης της 
επιχείρησης. Παρ’ όλ’ αυτά, η ταξινόμηση των αριθμοδεικτών κατά κατηγορίες 
είναι χρήσιμη, διότι βοηθά στο να επικεντρώνεται η ανάλυση σε ορισμένα σημεία 
που ενδιαφέρουν τον αναλυτή. Προκειμένου, λοιπόν, να κατανοήσουμε τη σημασία 
της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά, στη συνέχεια τις αναλύουμε και παρουσιάζουμε 
τους δείκτες που κάθε μια από αυτές περιλαμβάνει.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αναφέρονται στο μέγεθος και στις σχέσεις των 
βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχείρησης, 
τα οποία αποτελούν τις πηγές κάλυψης αυτών των υποχρεώσεων. Η οικονομική 
κατάσταση μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί καλή μόνο αν αυτή έχει επαρκή 
ρευστότητα. Ιδιαίτερα όμως ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών ρευστότητας 
αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για τη διοίκησή της διότι της επιτρέπει να ελέγξει 
κατά ποιο τρόπο απασχολούνται μέσα στην επιχείρηση τα κεφάλαια κινήσεώς 
της. Ελέγχεται δηλαδή, αν και κατά πόσο γίνεται η κατάλληλη χρησιμοποίηση των 
κεφαλαίων αυτών, αν αυτά είναι επαρκή σε σύγκριση με τις εργασίες της, ή αν 
υπολείπονται από τα κανονικά, οπότε υπάρχει πρόβλημα ρευστών.

Σε γενικές γραμμές, για να θεωρηθεί ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε καλή 
οικονομική κατάσταση, από απόψεως κεφαλαίων κίνησης, θα πρέπει να πληρεί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις των βραχυχρόνιων 
δανειστών της και να είναι σε θέση να εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της.
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β) Να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις εργασίες της και να μπορεί να 
εκμεταλλεύεται τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες.
γ) Να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των απαιτητών τόκων και 
μερισμάτων των μετόχων της.

Καλή οικονομική κατάσταση υπάρχει όταν οι τρέχουσες δραστηριότητες της, 
πέρα από την χρησιμοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων, χρηματοδοτούνται 
και από τους βραχυχρόνιους πιστωτές. Έτσι, αν αγοράζονται προϊόντα με 
πίστωση και στη συνέχεια ρευστοποιούνται μέσα στα χρονικά όρια των 
πιστώσεων, τότε η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με τις διευκολύνσεις των 
πιστωτών της. Στην περίπτωση αυτή οι επενδυτές-μέτοχοι, ενώ προσφέρουν 
μόνο το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για κεφάλαιο κίνησης, καρπούνται και την 
απόδοση των κεφαλαίων των πιστωτών, τα οποία αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, 
επενδύσεις των πιστωτών της σ’αυτή.

Οι κυριότεροι δείκτες μέτρησης της ρευστότητας είναι οι παρακάτω:

α. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current ratio).
Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης 
και βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας 
επιχείρησης με το σύνολο των βραχυχρόνιων υποχρεώσεών της.

Γ ενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι κυριότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον 
αριθμητή του κλάσματος είναι τα διαθέσιμα (μετρητά, αμέσως ρευστοποιήσιμα 
χρεώγραφα), οι απαιτήσεις, τα αποθέματα, και οι προκαταβολές προμηθευτών. 
Οι κυριότερες κατηγορίες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται 
στον παρονομαστή του κλάσματος είναι οι πιστώσεις προμηθευτών, μερίσματα 
πληρωτέα, φόροι πληρωτέοι, βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών, και 
προκαταβολές πελατών.
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Κατά τη μελέτη του αριθμοδείκτη αυτού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
διάφορες κατηγορίες που συνθέτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό και το ποσοστό 
συμμετοχής κάθε μιας στο σύνολο αυτού. Αυτό γιατί μια εταιρεία που έχει σε 
ποσοστό, περισσότερα μετρητά είναι σε καλύτερη, από απόψεως ρευστότητας, 
θέση από μία άλλη, που έχει περισσότερα σε ποσοστό αποθέματα, έστω και αν 
και οι δύο έχουν τον ίδιο αριθμητή γενικής ρευστότητας. Για να είναι όσο το 
δυνατόν πληρέστερες οι πληροφορίες που μας δίνει ο αριθμοδείκτης αυτός, 
πρέπει να συνοδεύεται και από άλλους, συμπληρωματικούς για τον προσδιορισμό 
της ρευστότητας αριθμοδείκτες, όπως:
1. Τον αριθμοδείκτη ταχύτητας χορηγουμένων πιστώσεων ή εισπράξεως 
απαιτήσεων.
2. Τον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων.
3. Τον αριθμοδείκτη καθαρών πωλήσεων προς τα καθαρά κεφάλαια κίνησης.

β. Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας (Quick ratio).
Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ταχέως 
ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης (μετρητά στο ταμείο, 
τραπεζικές καταθέσεις, χρεώγραφα, απαιτήσεις), με το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Αμεση ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Όλα τα περιλαμβανόμενα στον αριθμητή του κλάσματος στοιχεία είναι δυνατόν 
να μετατραπούν γρήγορα σε χρήμα, στην ονομαστική τους αξία, δηλαδή στην αξία 
που αναγράφονται στα βιβλία της επιχειρήσεως, πλην των απαιτήσεων που συχνά 
δεν είναι εύκολα και γρήγορα μετατρέψιμες σε χρήμα. Στον υπολογισμό του 
δείκτη αυτού δεν περιλαμβάνονται α) τα αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών, 
ημικατεργασμένων και ετοίμων προϊόντων, γιατί δεν θεωρούνται ταχέως 
ρευστοποιήσιμα και β) οι προκαταβληθείσες δαπάνες, οι οποίες κανονικά 
χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα για να μετατραπούν σε χρήμα.
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Ένας αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας γύρω στη μονάδα θεωρείται 
ικανοποιητικός μόνο αν στις απαιτήσεις της επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται 
επισφαλείς ή ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις και αν η περίοδος εισπράξεως 
των απαιτήσεων της επιχείρησης και εξοφλήσεως των υποχρεώσεών της είναι 
περίπου ίσες. Αντίθετα, ένας αριθμοδείκτης μικρότερος της μονάδας δείχνει ότι 
τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης είναι ανεπαρκή για να 
καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να 
εξαρτάται από τις μελλοντικές της πωλήσεις, προκειμένου να εξασφαλήσει 
επαρκή ρευστότητα. Έτσι, αν προβλέπεται κάποια μείωση των μελλοντικών 
πωλήσεων, θα πρέπει να αναζητηθούν νέα κεφάλαια, είτε με την έκδοση νέων 
τίτλων μετοχών, είτε με προσφυγή στο δανεισμό.

γ. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio).
Ένας τρίτος αριθμοδείκτης, ο οποίος μας δίνει την εικόνα της επάρκειας ή όχι 
μετρητών στην επιχείρηση σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες, 
είναι ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει 
την ικανότητα μιας επιχείρησης για την εξόφληση των τρεχουσών και 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της με τα μετρητά που διαθέτει. Ο αριθμοδείκτης 
αυτός είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου του διαθεσίμου ενεργητικού 
μιας επιχείρησης (μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, οι επιταγές και τα 
εισηγμένα στο χρηματιστήριο χρεώγραφα και γενικά τα ισοδύναμα με μετρητά 
στοιχεία) με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Ταμειακή ρευστότητα = Ισοδύναμα με μετρητά στοιχεία
Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μιας 
επιχείρησης ενδιαφέρει τόσο τη διοίκηση όσο και εκείνους που ενδιαφέρονται για 
την πορεία της. Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας βοηθά στη 
μέτρηση της παραγωγικότητας και του βαθμού χρησιμοποιήσεως των 
περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, καθώς και στον προσδιορισμό του 
βαθμού μετατροπής ορισμένων από αυτά (αποθέματα, απαιτήσεις) σε ρευστά.
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Σ’ αυτή την κατηγορία δεικτών περιλαμβάνονται:
α. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables 
turnover ratio).
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων βρίσκεται αν διαιρέσουμε 
την αξία των πιστωτικών πωλήσεων μιας επιχείρησης, μέσα στην χρήση, με το 
μέσο όρο των απαιτήσεών της. Επειδή όμως συνήθως δεν υπάρχουν στοιχεία για 
τις πιστωτικές πωλήσεις, καθώς και στοιχεία που να αναφέρονται στο μέσο όρο 
των χορηγούμενων πιστώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι καθαρές πωλήσεις της 
χρήσεως και το σύνολο των απαιτήσεων, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό στο 
τέλος της χρήσης. Ειδικότερα, για την περίπτωση των απαιτήσεων είναι 
προτιμότερο να πάρουμε το μέσο όρο των απαιτήσεων της αρχής και του τέλους 
της χρήσης, διότι οι απαιτήσεις όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό, δηλαδή στο 
τέλος της χρήσης, δεν δίνουν αντιπροσωπευτική εικόνα για το ύψος αυτών κατά 
τη διάρκεια της χρήσης.

Ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων
Μέσος όρος απαιτήσεων

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά 
μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις 
της επιχείρησης. Για να βρούμε τη μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων 
στην επιχείρηση μέχρι την είσπραξή τους, διαιρούμε το σύνολο των ημερών του 
έτους (365 ημέρες) με τον αριθμοδείκτη εισπράξεως απαιτήσεων.

Ημέρες εισπράξεως απαιτήσεων = 365 X Μέσος όρος απαιτήσεων
Π ωλήσεις χρήσεως

Το χρονικό αυτό διάστημα αφενός μετρά την αποτελεσματικότητα της διοίκησης 
της επιχείρησης στην είσπραξη των απαιτήσεών της και αφετέρου εκφράζει την 
πιστωτική της πολιτική.
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β. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories 
turnover ratio).
Ο αριθμοδείκτης αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε το κόστος των πωληθέντων 
προϊόντων μιας επιχείρησης με το μέσο απόθεμά τους. Σαν μέσο απόθεμα 
προϊόντων λαμβάνεται ο μέσος όρος των αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης. 
Χρησιμοποιείται το μέσο απόθεμα διότι το ύψος των αποθεμάτων στο τέλος της 
χρήσης, δεν δίνει αντιπροσωπευτική εικόνα του πραγματικού ύψους αυτών κατά 
τη διάρκεια της χρήσης.

Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων
Μέσο απόθεμα προϊόντων

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές 
ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα 
στην χρήση. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο παραπάνω αριθμοδείκτης τόσο πιο 
αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση. Αν τώρα διαιρέσουμε τον αριθμό των 
ημερών του έτους με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων, τότε 
θα έχουμε σε αριθμό ημερών τον χρόνο που παρέμειναν τα αποθέματα στην 
επιχείρηση μέχρις ότου πωληθούν ή αλλιώς τον αριθμό των ημερών που 
απαιτούνται προκειμένου να ανανεωθούν τα αποθέματα της επιχείρησης.

Ημέρες κυκλοφορίας αποθεμάτων = 365 X Μέσό _αιιό&φια_πρόϊόγχω.ν
Κόστος Πωληθέντων

γ. Αριθμοδείκτης ταχύτητας πληρωμής προμηθευτών (Accounts payable 
ratio).
Ο αριθμοδείκτης αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των αγορών της 
χρήσης με το μέσο ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μιας επιχείρησης 
προς τους προμηθευτές της (ανοιχτοί λογαριασμοί προμηθευτών και γραμμάτια 
πληρωτέα), με την προϋπόθεση ότι όλες οι αγορές γίνονται με πίστωση. Αν 
διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους (365) με τον αριθμοδείκτη 
ταχύτητας πληρωμής προμηθευτών, τότε έχουμε, σε αριθμό ημερών, το χρονικό 
διάστημα, που οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους προμηθευτές της 
παραμένουν απλήρωτες. Στην πράξη, επειδή το σύνολο των αγορών της χρήσης
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σπάνια δημοσιεύεται, πολλοί αναλυτές χρησιμοποιούν αντί αυτού το κόστος 
πωληθέντων της χρήσης αφού το προσαρμόσουν σύμφωνα με τα στοιχεία εκείνα 
που δεν συνεπάγονται πραγματική καταβολή μετρητών (π.χ. αποσβέσεις), καθώς 
και με τη μεταβολή του ύψους των αποθεμάτων.

Ημέρες πληρωμής προμηθευτών = 365 X Μέσο ύψος υποχ. προς
προμηθευτές

_________________________________________Κόστος πωληθέντων

Αν τώρα συγκρίνουμε την ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων με την ταχύτητα 
πληρωμής προμηθευτών και η πρώτη είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη, τότε αυτό 
σημαίνει, ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης εξοφλούνται με βραδύτερο ρυθμό 
από ό,τι εισπράττονται οι απαιτήσεις της. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση δεν 
χρειάζεται να διατηρεί μεγάλα ποσά σε κυκλοφοριακά στοιχεία, δεδομένου ότι 
γίνεται μια κάποια χρηματοδότηση αυτής από τους πιστωτές της.

δ. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας κεφαλαίου κινήσεως (Working 
capital turnover ratio).
Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των πωλήσεων και του κεφαλαίου κίνησης μιας 
επιχείρησης, διότι όσο αυξάνουν οι πωλήσεις τόσο περισσότερα κεφάλαια κίνησης 
απαιτούνται για αποθέματα και για αυξημένες ενδεχομένως πιστώσεις προς τους 
πελάτες της. Γι’αυτό, προκειμένου να ελεγχθεί η επαρκής ή όχι χρησιμοποίηση 
των κεφαλαίων κίνησης προσδιορίζεται ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κεφαλαίων 
κίνησης, ο οποίος βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των πωλήσεων μιας 
επιχείρησης με το κεφάλαιο κίνησής της (δηλ. κυκλοφορούν ενεργητικό μείον 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει ποιο είναι το ύψος 
των πωλήσεων που επιτεύχθηκε από κάθε μονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης, 
και αν η επιχείρηση διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κίνησης σε σχέση με τις πωλήσεις 
της.

Ταχύτητα κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης = Πωλήσεις_χρήαεως
Κεφάλαιο κίνησης*

*όπου Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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ε. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset turnover 
ratio).
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού μιας επιχείρησης 
εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης αυτού σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ο 
δείκτης αυτός είναι το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών πωλήσεων μιας 
χρήσης με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής για την επίτευξη των 
πωλήσεών της. Οι καθαρές πωλήσεις προκύπτουν αν από το σύνολο των 
πωλήσεων αφαιρεθούν οι επιστροφές πωλήσεων και οι εκπτώσεις πωλήσεων. Ως 
σύνολο ενεργητικού λαμβάνεται το ύψος του ενεργητικού μετά την αφαίρεση των 
συμμετοχών και άλλων παρεμφερών μακροχρόνιων τοποθετήσεων, διότι τα 
στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για την πραγματοποίηση 
πωλήσεων.

Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού = Καθαρές Πωλήσεις
Σύνολο Λειτουργικού Ενεργητικού

Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού σημαίνει ότι η 
επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να 
πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Η ερμηνεία του δείκτη αυτού θα πρέπει να 
γίνεται με μεγάλη προσοχή και τούτο διότι, οι πωλήσεις μιας επιχείρησης 
αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία σε τιμές 
κτήσεως, οι οποίες, λόγω του υπάρχοντος πληθωρισμού, εμφανίζονται ουσιωδώς 
χαμηλότερες των πραγματικών, εκτός αν έχει γίνει αναπροσαρμογή της αξίας 
τους σε τρέχουσες τιμές. Επίσης, ο αριθμοδείκτης αυτός επηρεάζεται από τη 

μέθοδο αποσβέσεων που ακολουθεί κάθε επιχείρηση. Για παράδειγμα, μια 
επιχείρηση που εφαρμόζει τη μέθοδο της αυξανόμενης απόσβεσης θα παρουσιάζει 
υψηλότερο αριθμοδείκτη από μια άλλη που εφαρμόζει τη μέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης, με την προϋπόθεση ότι οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι.
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στ. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Fixed asset turnover 
ratio).
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επίσης, 
παρέχει ένδειξη του αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις 
πωλήσεις. Υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών πωλήσεων 
της χρήσης με το σύνολο των καθαρών παγίων (δεν περιλαμβάνονται οι 
προσωρινές επενδύσεις και τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία).

Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων = ΚαθαρέςΠωλήσεις
Καθαρά Πάγια

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο πιο εντατική είναι η 
χρησιμοποίηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση με 
τις πωλήσεις της.

ζ. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner’s 
equity turnover ratio).
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων 
της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Με άλλα λόγια δείχνει τις 
πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση με κάθε μονάδα ιδίων κεφαλαίων. Ο 
αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών πωλήσεων της 
χρήσης με τα ίδια κεφάλαιά της.

Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων = Καθαρές Πωλήσεις 
______________________________________ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Οσο μεγαλύτερος είναι ο αριμθοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη είναι η θέση της 
επιχείρησης διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος ιδίων 
κεφαλαίων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγεί σε αυξημένα κέρδη. Από 
πλευράς ασφαλείας όμως, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας 
κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η θέση της 
επιχείρησης, γιατί λειτουργεί βασιζόμενη κυρίως σε ξένα κεφάλαια. Πάντως, ο 
αριθμοδείκτης αυτός έχει περιορισμένη αξία ως προς την αξιοπιστία και τη
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σπουδαιότητα των πληροφοριών που δίνει, γιατί είναι ένας σύνθετος δείκτης. 
Στην έκταση που τα ίδια κεφάλαια είναι τοποθετημένα σε μακροχρόνιες 
επενδύσεις, ή σε άλλα στοιχεία που δεν συμμετέχουν άμεσα στις πωλήσεις, ο 
δείκτης αυτός δεν έχει καμμία σχέση με τις πωλήσεις που επιτυγχάνει η 
επιχείρηση.

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
Η ανάλυση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης έχει πολύ μεγάλη σημασία 
για την επιχείρηση. Και αυτό διότι, κατά κανόνα, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις 
έχουν σαν σκοπό το κέρδος και κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι δίνουν μεγάλη 
σημασία στο πόσο αποδοτική υπήρξε αυτή από απόψεως κερδών, όπως και ποιες 
είναι οι προοπτικές της για το μέλλον. Την ανάγκη αυτή καλύπτουν οι 
αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, οι οποίοι αναφέρονται αφενός στις σχέσεις 
κερδών και απασχολούμενων στην επιχείρηση κεφαλαίων και αφετέρου στις 
σχέσεις μεταξύ κερδών και πωλήσεων.

Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες μετρήσεως της αποδοτικότητας είναι οι εξής:
α. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους (Gross profit 
margin).
Ο αριθμοδείκτης αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη της χρήσης με 
τις πωλήσεις αυτής και δείχνει, εκφρασμένο σε ποσοστό, το μικτό κέρδος που 
απολαμβάνει μια επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων της. Επίσης, δείχνει 
τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης, καθώς και την πολιτική 
τιμών αυτής. Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να έχει ένα 
αρκετά υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να καλύπτει τα 
λειτουργικά και άλλα έξοδά της και συγχρόνως να της αφήνει ένα ικανοποιητικό 
καθαρό κέρδος, σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί.

Μικτό περιθώριο κέρδους = Μικτά κέρδηεκμετάλλευσης
Πωλήσεις χρήσης

Οσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους τόσο καλύτερη, από 
απόψεως κερδών, είναι η θέση της επιχείρησης, διότι μπορεί να αντιμετωπίσει 
χωρίς δυσκολία αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Γενικά
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μπορούμε να πούμε ότι, η επίδραση από μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των 
πωληθέντων θα είναι λιγότερο δυσμενής στην επιχείρηση εκείνη, που έχει υψηλό 
αριθμοδείκτη μικτού κέρδους, από ό,τι θα είναι σε μια άλλη με χαμηλό το σχετικό 
αριθμοδείκτη. Είναι όμως δυνατόν, μια επιχείρηση να έχει θέσει σκόπιμα ένα 
χαμηλό περιθώριο κέρδους, προκειμένου να πετύχει αύξηση του όγκου των 
πωλήσεων, ή αύξηση των πωλήσεων ενός νέου προϊόντος της, ώστε να διευρύνει 
τη δυναμική παρουσία της στην αγορά.

β. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (Net profit 
margin).
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει 
μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το κέρδος από τις 
λειτουργικές της δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, απεικονίζει το ποσοστό του 
κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις πωλήσεις του 
κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Ο αριθμοδείκτης αυτός βρίσκεται 
αν διαιρέσουμε τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μιας περιόδου με το σύνολο των 
πωλήσεων της ίδιας περιόδου. Στα καθαρά λειτουργικά κέρδη δεν 
περιλαμβάνονται τυχόν μη λειτουργικά έσοδα και κέρδη (έσοδα από συμμετοχές, 
προσωρινές επενδύσεις σε χρεώγραφα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, κληρώσεις 
λαχνών κλπ.), όπως και τα μη λειτουργικά έξοδα και ζημίες (ζημίες από 
καταστροφή εμπορευμάτων κλπ.), τα οποία όμως μπορεί να είναι σημαντικά και 
να επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Καθαρό περιθώριο κέρδους = Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης
Πωλήσεις χρήσης

Εάν ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους δεν μεταβάλλεται διαχρονικά ενώ κατά την 
ίδια περίοδο ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους παρουσιάζει κάμψη, η εξέλιξη αυτή 
παρέχει ένδειξη μιας δυσανάλογης αύξησης των εξόδων λειτουργίας της 
επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Εάν, αντίθετα, ο αριθμοδείκτης μικτού 
κέρδους παρουσιάζει κάμψη διαχρονικά, ενώ ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους 
παραμένει σταθερός, παρέχεται ένδειξη δυσανάλογης αύξησης του κόστους 
πωληθέντων σε σχέση με τα έσοδα πωλήσεων. Τούτο μπορεί να οφείλεται είτε 
σε συμπίεση των τιμών πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης, είτε σε μείωση
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γ. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων (Return 
on total capital employed).
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα 
από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της. Επίσης δείχνει α) την ικανότητά 
της για πραγματοποίηση κερδών και β) το βαθμό επιτυχίας της διοίκησής της στη 
χρησιμοποίηση των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, ο δείκτης 
αυτός μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου των απασχολούμενων 
στην επιχείρηση κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) και μπορεί να υπολογιστεί είτε για 
το σύνολο μιας επιχείρησης είτε για τμήματα αυτής.

Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη αυτού γίνεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη 
της επιχείρησης, πριν από την αφαίρεση των τόκων και των λοιπών 
χρηματοοικονομικών εξόδων, με το σύνολο των απασχολούμενων σ’ αυτή 
κεφαλαίων κατά τη χρήση αυτή.

της παραγωγικότητας των συντελεστών που συμμετέχουν στην παραγωγή.

Αποδοτικότητα απασχ. κεφαλαίων =
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

δ. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on total assets).
Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών 
στοιχείων μιας επιχείρησης, καθώς και των επιμέρους τμημάτων αυτής και 
αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησής της. Ο αριθμοδείκτης 
αποδοτικότητας του ενεργητικού βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των 
λειτουργικών κερδών της χρήσης με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
(σύνολο ενεργητικού) που μετέχουν στην πραγματοποίηση των εν λόγω κερδών. 
Στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές ως 
και άλλες παρόμοιες επενδύσεις, διότι αυτές δεν συντελούν στη δημιουργία 
λειτουργικών κερδών.

Αποδοτικότητα Ενεργητικού = 100 X Καθαράκέρδηεκμετάλλευσης
Σύνολο Ενεργητικού
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ε. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on net worth).
Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών 
λειτουργικών κερδών της χρήσης με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
επιχείρησης (μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά).

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων — 100 X Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Συμβαίνει πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να έχουμε αύξηση των 
ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, είτε με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 
μετρητά, είτε από αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, 
είτε τέλος από διαφόρους άλλους λόγους. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο 
να υπολογιστεί το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που πράγματι απασχολήθηκαν σε 
όλη τη διάρκεια της χρήσης.

Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας 
Η διαδικασία προσδιορισμού της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης από 
μακροχρόνια σκοπιά, περιλαμβάνει την ανάλυση της διάρθρωσης των κεφαλαίων 
της. Λέγοντας διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης εννοούμε τα διάφορα 
είδη και τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότησή της. 
Ετσι, έχουμε τα μόνιμα (ίδια) κεφάλαια και τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η πολιτική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση 
ως προς τη διάρθρωση των κεφαλαίων της έχει σαν σκοπό την ισορροπία μεταξύ 
του αναλαμβανόμενου κινδύνου από την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και της προσδοκώμενης απ’ αυτήν απόδοσης. Η χρήση 
μεγαλύτερου ποσοστού δανειακών κεφαλαίων αυξάνει τον κίνδυνο ως προς τη 
μελλοντική πορεία των κερδών της επιχείρησης, αλλά υποδηλώνει και αυξημένη 
προσδοκώμενη απόδοση.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας επιχείρησης για τη διατήρηση 
μιας δεδομένης διάρθρωσης κεφαλαίων είναι οι εξής:
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1) Ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο οποίος υπάρχει σε όλες τις οικονομικές 
δραστηριότητες και συνδέεται άμεσα με το είδος της κάθε επιχείρησης. Οσο 
μεγαλύτερος είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος, τόσο χαμηλότερος πρέπει να είναι 
ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης.
2) Η θέση της επιχείρησης από άποψη φορολογίας. Ενας σημαντικός παράγοντας 
για τη χρησιμοποίηση από μέρους των επιχειρήσεων ξένων κεφαλαίων είναι το 
γεγονός ότι οι τόκοι αφαιρούνται από τα κέρδη αυτών, με αποτέλεσμα μείωση του 
φορολογητέου ποσού και του κόστους δανεισμού ανάλογα με το συντελεστή 
φορολογίας κάθε επιχείρησης.
3) Η ικανότητα της επιχείρησης να αντλεί κεφάλαια με επωφελείς γι’ αυτήν 
όρους, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Για την ανάλυση και μελέτη της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης 
χρησιμοποιούνται, συνήθως, οι εξής αριθμοδείκτες:

α. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια (Ratio of 
owner’s equity to total assets).
Η σχέση αυτή δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων μιας 
επιχείρησης, που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της και υπολογίζεται από 
το πηλίκο της διαιρέσεως των ιδίων προς τα συνολικά κεφάλαια της επιχείρησης.

Ιδια Κεφάλαια προς Συνολικά =
Σύνολο Ενεργητικού

Οσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, σε σχέση 
με τις υποχρεώσεις της, τόσο μεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους δανειστές 
της και τόσο μικρότερη πίεση ασκείται σ’ αυτή για την εξόφληση των 
υποχρεώσεών της και την πληρωμή τόκων.

β. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια (Ratio of 
owner’s equity to total liabilities).
Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια χρησιμοποιείται για να 
διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση, και εκφράζει τη 
σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων (μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά) προς το
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σύνολο των δανειακών κεφαλαίων (μακροπρόθεσμες + βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις).

Ιδια προς Δανειακά Κεφάλαια = Ιδια κεφάλαια
Ξένα κεφάλαια

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρέχει ένδειξη της ασφάλειας που παρέχει η επιχείρηση 
στους δανειστές της. Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας, μας δείχνει ότι οι 
φορείς της επιχείρησης συμμετέχουν σ’ αυτή με περισσότερα κεφάλαια από ό,τι 
οι πιστωτές της και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση τόσο μεγαλύτερη είναι 
και η ασφάλεια που παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης.

Είναι γεγονός ότι για τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις ο αριθμοδείκτης 
ιδίων προς ξένα κεφάλαια είναι μικρότερος της μονάδας. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι Ελληνες επιχειρηματίες ανέκαθεν προτιμούσαν τον τραπεζικό 
δανεισμό από την προσφυγή στην κεφαλαιαγορά για άντληση κεφαλαίων, γιατί 
ήθελαν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις κλειστά οικογενειακές. Η αύξηση όμως των 
επιτοκίων δανεισμού έχει οδηγήσει πολλές υπερδανεισμένες επιχειρήσεις σε 
δύσκολη κατάσταση (προβληματικές επιχειρήσεις). Σήμερα η κατάσταση έχει 
κάπως μεταβληθεί, αλλά και πάλι οι επιχειρήσεις δεν προτιμούν την άντληση 
κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά με έκδοση νέων τίτλων.

γ. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια (Ratio of owner’s equity to 
fixed assets).
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια προσδιορίζεται αν διαιρέσουμε τα 
ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης με το σύνολο των επενδύσεών της σε πάγια, 
όπως αυτά αναγράφονται στα λογιστικά βιβλία της.

Ιδια κεφάλαια προς Πάγια = Ιδια κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

Με τον υπολογισμό του δείκτη αυτού επιτυγχάνεται η εξεύρεση του τρόπου 
χρηματοδότησης των πάγιων επενδύσεων μιας επιχείρησης. Ετσι, όταν τα ίδια 
κεφάλαια μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερα των επενδύσεών της σε πάγια, τότε
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ένα μέρος των κεφαλαίων κινήσεως αυτής προέρχεται από τους μετόχους της. 
Αντίθετα, όταν τα ίδια κεφάλαια είναι μικρότερα των επενδύσεων σε πάγια, τότε 
για τη χρηματοδότηση των παγίων στοιχείων της έχουν χρησιμοποιηθεί, εκτός 
από τα ίδια, και ξένα κεφάλαια.

δ. Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές 
υποχρεώσεις (Ratio of current assets to total liabilities).
Ο αριθμοδείκτης των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχείρησης προς το σύνολο 
των υποχρεώσεων της δείχνει τη ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεών 
της και βρίσκεται αν διαιρέσουμε το κυκλοφορούν ενεργητικό της 
(περιλαμβάνονται και τα διαθέσιμα) με το σύνολο των υποχρεώσεών της.

Κυκλοφ. Ενεργητικό προς Συν. Υποχρεώσεις =
Σύνολο Υποχρεώσεων

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι σημαντικός αν ληφθεί υπόψη ότι, ορισμένα 
κυκλοφοριακά στοιχεία έχουν σχετικά χαμηλό βαθμό ρευστότητας. Είναι φανερό 
ότι οι βραχυχρόνιοι πιστωτές προστατεύονται περισσότερο καθώς το κεφάλαιο 
κίνησης μιας επιχείρησης αυξάνεται με κεφάλαια των φορέων αυτής. Ενας 
σχετικά υψηλός δείκτης παρέχει ένδειξη ότι αν δεν υπάρξουν υπερβολικές ζημίες 
από τη ρευστοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων, οι μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις θα μπορούν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κίνησης.

ε. Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων (Number of times interest earned).
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης των τόκων που πρέπει να καταβάλει μια επιχείρηση 
μέσα σε μια χρήση για τη χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων της, δείχνει πόσες 
φορές αυτοί οι τόκοι καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της. Μπορούμε επίσης 
να πούμε ότι αποτελεί ένα μέτρο της δανειακής κατάστασης της επιχείρησης σε 
σχέση με την κερδοφόρα δυναμικότητά της. Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το 
πηλίκο της διαίρεσης των, πριν από την καταβολή των τόκων των ξένων 
κεφαλαίων, κερδών με τους τόκους των ξένων κεφαλαίων.

Κάλυψη Τόκων = Καθαράκέρδηπροφόρων και τόκων
Σύνολο τόκων
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Οσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της και τόσο μικρότερος ο 
κίνδυνος αθέτησης στην εξόφληση των υποχρεώσεών της. Ο εξεταζόμενος 
αριθμοδείκτης, σε συνδυασμό με τον αριθμοδείκτη δανειακών κεφαλαίων, παρέχει 
ένδειξη του βαθμού και της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των ξένων 
κεφαλαίων από την επιχείρηση. Το μέγεθος αυτού του αριθμοδείκτη 
αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις της διοίκησης έναντι του αναλαμβανόμενου 
επιχειρηματικού κινδύνου. Οσο μικρότερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο δανεισμός της επιχείρησης και τόσο μεγαλύτερη η 
πιθανότητα αποτυχίας της.

Χρηματιστηριακοί αριθμοδείκτες
Οι αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές όταν πρόκειται να 
αποφασίσουν αν θα πρέπει να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να διατηρήσουν την 
επένδυσή τους σε μετοχικούς τίτλους μιας επιχείρησης. Οι περισσότεροι από 
τους ευρύτατα χρησιμοποιούμενους επενδυτικούς αριθμοδείκτες συσχετίζουν την 
τρέχουσα τιμή των μετοχών μιας επιχείρησης με (κατά μετοχή) μεγέθη του 
ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Η αναφορά σε κατά 
μετοχή σχέσεις είναι χρήσιμη από πρακτικής άποψης διότι, οι τιμές που 
αναφέρονται στη χρηματιστηριακή αγορά αφορούν τη μία μετοχή και όχι συνολικά 
μεγέθη της επιχείρησης.

Οι σπουδαιότεροι χρηματιστηριακοί αριθμοδείκτες είναι οι εξής:
α. Τα κατά μετοχή κέρδη (Earnings per share).
Ο υπολογισμός των κατά μετοχή κερδών μιας επιχείρησης, η οποία έχει μόνο 
κοινές και προνομιούχες μετοχές (με ψήφο ή χωρίς ψήφο) βρίσκεται αν 
διαιρέσουμε το σύνολο των καθαρών κερδών της χρήσης με το μέσο αριθμό των 
μετοχών της που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια αυτής.

Κέρδη κατά μετοχή = Καθαρά .κέρδη χρήσης
Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

Αν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης 
με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών τότε, για να υπάρξει συνέπεια
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μεταξύ του αριθμητή και του παρονομαστή θα πρέπει να βρεθεί ο σταθμικός 
μέσος όρος του αριθμού των μετοχών που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 
στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη της επιχείρησης. Κι αυτό γιατί τα 
κεφάλαια που προήλθαν από την αύξηση του κεφαλαίου συμμετείχαν στην 
παραγωγή κερδών από τη στιγμή που μπήκαν στην επιχείρηση.

β. Το κατά μετοχή μέρισμα (Dividends per share).
Ο δείκτης των κατά μετοχή κερδών μιας επιχείρησης παρέχει ένδειξη του 
ποσοστού των κερδών που μοιράζονται στους μετόχους (μέρισμα) και αυτού που 
παρακρατείται από την επιχείρηση με τη μορφή διαφόρων αποθεματικών.

Μέρισμα κατά μετοχή = Κέρδη προς διανομή
Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

Πολλές επιχειρήσεις τείνουν να δίνουν σταθερό και ελαφρώς αυξανόμενο μέρισμα 
κάθε χρόνο και αυτό γιατί το σταθερό μέρισμα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια 
στους επενδυτές από ό,τι το κυμαινόμενο. Ετσι, οι επιχειρήσεις ορίζουν ένα ύψος 
μερίσματος τέτοιο, το οποίο προβλέπουν ότι θα μπορούν να δίνουν και στο 
μέλλον.

γ. Η μερισματική απόδοση (Dividend yield).
Η μερισματική απόδοση δείχνει την απόδοση που απολαμβάνουν οι επενδυτές από 
τα μερίσματα των μετοχών που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους και βρίσκεται 
αν διαιρέσουμε το μέρισμα κατά μετοχή με την τιμή της μετοχής στο 
χρηματιστήριο.

Μερισματική απόδοση = Μέρισμα κατά μετοχή
Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής

Οσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μιας μετοχής τόσο πιο ελκυστική 
γίνεται στους επενδυτές. Οι μερισματικές αποδόσεις διαφόρων επιχειρήσεων 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και αυτό γιατί το ύψος των μερισμάτων που 
καταβάλλει κάθε μία εξαρτάται από τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί.
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δ. Ο λόγος τιμής προς κέρδη κατά μετοχή (Price earnings ratio).
Ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή, όπως διεθνώς εκφράζεται με τον 
συμβολισμό (Ρ/Ε), βρίσκεται αν διαιρέσουμε την τρέχουσα αξία της μετοχής με 
τα κατά μετοχή κέρδη της προηγούμενης ή της τρέχουσας χρήσης (εφόσον είναι 
γνωστά).

Τιμή προς κέρδη κατά μετοχή = Τρέχουσα αξία μετοχής 
_________________________________ Κέρδη κατά μετοχή

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται μια μετοχή τα κέρδη του 
προηγούμενου έτους στο χρηματιστήριο, ή πόσες δραχμές είναι διατεθειμένος να 
καταβάλει ένας επενδυτής για κάθε δραχμή κέρδους της επιχείρησης.

3.3 Εμπειρική έρευνα ως προς τη χρησιμότητα των αριθμοδεικτών

Η εμπειρική έρευνα και μελέτη των αριθμοδεικτών έχει γενικά ακολουθήσει δύο 
κατευθύνσεις. Η πρώτη, στην οποία κάνουμε αναφορά αρχικά, είναι η 
περιγραφική, δηλαδή, η εξέταση των περιοχών που καλύπτει ο κάθε δείκτης αλλά 
και η εξεύρεση και μελέτη των διαφόρων συσχετισμών που υπάρχουν μεταξύ 
τους, προκειμένου να βρεθεί εκείνη η ομάδα των δεικτών που θα είναι κατάλληλη 
να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. 
Η εξεύρεση μιας τέτοιας ομάδας είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική 
ανάλυση, γιατί έτσι περιορίζεται ο αριθμός των δεικτών που πρέπει να 
υπολογιστούν και να εκτιμηθούν. Η δεύτερη κατεύθυνση που ακολούθησε η 
εμπειρική έρευνα αναφέρεται στην παραπέρα χρήση των δεικτών, και ειδικότερα 
στην τροφοδότηση μοντέλων πρόβλεψης σε περιοχές, όπως η πρόβλεψη της 
πιθανότητας χρεωκοπίας μιας επιχείρησης, που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Το 1965, ο Horrigan εξέτασε τις περιοχές που καλύπτει ο κάθε δείκτης και, όπως 
ήταν αναμενόμενο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλοί δείκτες σχετίζονται 
θετικά μεταξύ τους. Η ύπαρξη συσχετισμού μεταξύ των αριθμοδεικτών είναι 
σύμφωνα με τον Horrigan “ένα σπαθί με δύο άκρες”. Η ύπαρξη αυτή είναι και ευχή 
και κατάρα για την χρηματοοικονομική ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένας
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μικρός αριθμός δεικτών χρειάζεται προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, αλλά 
αυτός ο μικρός αριθμός δεικτών πρέπει να επιλεγεί με μεγάλη προσοχή. Η χρήση 
ενός μικρού υποσυνόλου αριθμοδεικτών ως αντιπροσωπευτικού του συνόλου 
απαιτεί την επιλογή α) εκείνων των δεικτών που παρουσιάζουν έντονη συσχέτιση 
με εκείνους τους δείκτες που τελικά δεν θα συμπεριληφθούν στο υποσύνολο που 
θα χρησιμοποιηθεί, και συγχρόνως β) εκείνων των δεικτών που δεν συσχετίζονται 
με άλλους δείκτες μέσα στο επιλεχθέν υποσύνολο. Με την πρώτη προϋπόθεση 
εξασφαλίζεται το γεγονός ότι από τους δείκτες του υποσυνόλου συγκεντρώνεται 
όλη η απαραίτητη πληροφόρηση, ενώ με την δεύτερη αποφεύγονται πιθανές 
αλληλοκαλύψεις αλλά παράλληλα επιτυγχάνεται και η μέγιστη δυνατή 
πληροφόρηση που μπορούν να παρέχουν οι δείκτες.

Πολλές προσπάθειες έγιναν για την εξεύρεση εκείνου του υποσυνόλου των 
αριθμοδεικτών που θα ικανοποιούσε καλύτερα τις παραπάνω 2 προϋποθέσεις, 
δηλαδή τον διαχωρισμό των δεικτών σε ομάδες, έτσι ώστε οι δείκτες κάθε 
ομάδας να συσχετίζονται στενά μεταξύ τους, αλλά όχι και με τους δείκτες των 
άλλων ομάδων. Στα πλαίσια των παραπάνω προσπαθειών εντάσσεται και η 
μελέτη των Pinches, Eubank, Mingo και Caruthers (PEMC, 1975), οι οποίο εξέτασαν 
48 διαφορετικούς αριθμοδείκτες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορούν να 
καταταχθούν σε 7 ομάδες (βλ. Πίνακα 4 στο Παράρτημα 3). Η χρησιμότητα αυτών 
των αποτελεσμάτων έγκειται στο γεγονός ότι ο μελετητής δεν χρειάζεται να 
εξετάσει και τους 48, στην προκειμένη περίπτωση, δείκτες. Αρκεί να επιλεχθεί 
ένας δείκτης από κάθε ομάδα, ο οποίος θα παρέχει όλη εκείνη την συνολική 
πληροφόρηση που μπορούν να προσφέρουν οι δείκτες της συγκεκριμένης ομάδας. 
Η μελέτη των παραπάνω επιστημόνων επικεντρώθηκε σε οικονομικά στοιχεία 
επιχειρήσεων της περιόδου 1966-1969 και τα αποτελέσματα παρουσίασαν μία 
σταθερότητα καθ'όλη αυτή την τετράχρονη περίοδο.

Ομως, στην παραπάνω μελέτη εξετάστηκαν μόνο επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της βιομηχανίας. Το 1979, ο Johnson, 
χρησιμοποιώντας οικονομικά στοιχεία από το 1972 και το 1974 επέκτεινε την 
έρευνα και στις εμπορικές επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι μέσοι των 
δεικτών ανάμεσα στις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων διαφέρουν μεταξύ τους, ο
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Johnson κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ίδιες 7 ομάδες δεικτών, όπως αυτές 
παρουσιάστηκαν στην έρευνα των PEMC, ισχύουν και στην περίπτωση των 
εμπορικών επιχειρήσεων.

Αργότερα, το 1983, οι Gombola και Ketz, χρησιμοποιώντας οικονομικά στοιχεία 
επιχειρήσεων που κάλυπταν την χρονική περίοδο 1971-1980, επέκτειναν την 
έρευνα των PEMC, προσθέτοντας 8 ακόμα δείκτες, 4 από τους οποίους είχαν 
στον αριθμητή τη “ροή διαθεσίμων” (cash flow) και οι άλλοι 4 το κεφάλαιο κίνησης 
(οι παρονομαστές ήταν οι πωλήσεις, το κεφάλαιο, το συνολικό ενεργητικό και οι 
υποχρεώσεις). Κατέληξαν, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι οι παραπάνω δείκτες δεν 
μπορούν να ενταχθούν σε καμμία από τις 7 ομάδες που προαναφέρθησαν, αλλά 
αντίθετα πρέπει να δημιουργηθούν δύο νέες ομάδες, αυτή της “ροής διαθεσίμων” 
και αυτή του “αμυντικού διαστήματος".

Την ίδια χρονιά (1983), οι Gombola και Ketz μελέτησαν τη διαφοροποίηση που 
παρατηρείται στον δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) και στα περιθώρια 
κέρδους μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε δύο ευρείς κατηγορίες, δηλαδή 
τη βιομηχανία και το εμπόριο. Μέσα από τη σύγκριση των μέσων 58 
αριθμοδεικτών κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

α) όλα τα οικονομικά μεγέθη που εκφράζονται ως ποσοστό επί των πωλήσεων 
είναι πολύ μικρότερα για τις εμπορικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις 
βιομηχανικές,

β) όλοι οι δείκτες αποδοτικότητας εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερες τιμές για τις 
εμπορικές επιχειρήσεις συγκριτικά με τις βιομηχανικές, και τέλος

γ) οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν την τάση να εμφανίζουν μικρότερα ποσά 
μετρητών και εισπρακτέων λογαριασμών σε σύγκριση με τις βιομηχανικές, καθώς 
επίσης και μεγαλύτερο δανεισμό και πάλι συγκριτικά με τις δεύτερες.

53



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η μελέτη των Selling και Stickney που 
εξέτασαν τον δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) 12 βιομηχανιών για την 
περίοδο 1977-1986, καθώς επίσης και τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία που 
συνθέτουν τον δείκτη αυτό. Οι παραπάνω ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι ένας άπειρος αριθμός από διαφορετικούς συνδυασμούς καθαρών κερδών 
εκμετάλλευσης και συνόλων ενεργητικού μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον ίδιο 
δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα 
οικονομικά στοιχεία που συνθέτουν τον δείκτη (ROA) μπορούν να εξηγηθούν:

α) από την διάκριση των επιχειρήσεων σε εκείνες που είναι εντάσεως κεφαλαίου 
και σε εκείνες που δεν είναι εντάσεως κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις που είναι 
εντάσεως κεφαλαίου έχουν μικρότερη αποδοτικότητα ενεργητικού, υψηλότερα 
σταθερά έξοδα και επομένως, τα περιθώρια κέρδους παρουσιάζουν σημαντικές 
διακυμάνσεις εξαιτίας των επιδράσεων των λειτουργικών εξόδων,

β) από το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, αν 
πρόκειται δηλαδή για μονοπωλιακή αγορά, από τη μία μεριά, ή για αγορά με πλήρη 
ανταγωνισμό, από την άλλη. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα παραπάνω δύο 
είδη αγορών δηλαδή, τα υψηλά εμπόδια εισόδου, την ανάγκη για υψηλά κεφάλαια 
και τα σχετικά υψηλά περιθώρια κέρδους για το μονοπώλιο και από την άλλη, τα 
χαμηλά εμπόδια εισόδου, την περιορισμένη ανάγκη σε κεφάλαια και τα αντίστοιχα 
χαμηλά περιθώρια κέρδους για τον πλήρη ανταγωνισμό, αναγκάζουν τις 
επιχειρήσεις να ακολουθούν και διαφορετικές στρατηγικές ως προς τα περιθώρια 
κέρδους που προσπαθούν να επιτύχουν.

Αργότερα, το 1987, ο Gibson συγκέντρωσε τις απαντήσεις 52 οικονομικών 
αναλυτών από τους οποίους ζητήθηκε να ταξινομήσουν ένα σύνολο από 60 
αριθμοδείκτες με βάση το αν μετρούν την αποδοτικότητα, τη ρευστότητα ή την 
κεφαλαιακή επιβάρυνση μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, τους ζητήθηκε να 
κατατάξουν σε μία κλίμακα από το 0 εως το 9 τη σχετική σπουδαιότητα των 
παραπάνω δεικτών. Οσον αφορά αυτό το κριτήριο, οι αναλυτές κατέταξαν στην 
πρώτη θέση τους δείκτες αποδοτικότητας, στην συνέχεια αυτούς της 
κεφαλαιακής επιβάρυνσης και τέλος, τους δείκτες ρευστότητας.
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Παράλληλα, σημαντικές μελέτες έχουν εκπονηθεί από ξένους αναλυτές σχετικά 
με τη χρήση των αριθμοδεικτών στην προσπάθεια εκτίμησης της πιθανότητας μια 
επιχείρηση να οδηγηθεί σε αποτυχία ή πτώχευση. Ο Beaver (1968) και ο Altman 
(1968) ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν εκτενώς με τη σύγχρονη στατιστική 
ανάλυση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών στην προσπάθεια πρόβλεψης 
της πιθανότητας εταιρικής πτώχευσης. Ο Beaver χρησιμοποίησε 14 αριθμοδείκτες 
κι έλεγξε τις διαψορές που παρουσίαζαν αυτοί μεταξύ επιτυχημένων και 
αποτυχημένων επιχειρήσεων. Η ανάλυση του, όμως, παρουσιάζει μειονεκτήματα 
γιατί ήταν “μονοσήμαντη”, στα πλαίσια αυτής δηλαδή εξέταξε έναν μόνο δείκτη 
κάθε φορά και δεν λάμβανε υπόψη του κάποια πιθανή αλληλοσυσχέτιση μεταξύ 
των εξεταζόμενων αριθμοδεικτών. Από τους αριθμοδείκτες που έλαβαν μέρος 
στην έρευνά του, ο δείκτης “ροή διαθεσίμων (cash flow) προς σύνολο ενεργητικού" 
ήταν αυτός που προέβλεψε καλύτερα την αποτυχία. Σημαντικοί επίσης 
αριθμοδείκτες στην πρόβλεψη αποτυχίας ήταν ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 
και τα καθαρά κέρδη προς το σύνολο του ενεργητικού.

Αντίθετα, την ίδια χρονιά (1968) ο Edward Altman (Κ. Thygerson, 1995) 
χρησιμοποίησε τη διακριτική ανάλυση για τη δημιουργία ενός υποδείγματος 
πρόβλεψης των πτωχεύσεων με πολλαπλές μεταβλητές (multivariate analysis of 
bankruptcy). To δείγμα που χρησιμοποίησε περιελάμβανε 66 βιομηχανικές 
επιχειρήσεις, οι μισές από τις οποίες πτώχευσαν. Από τις λογιστικές 
καταστάσεις αυτών των επιχειρήσεων και για την περίοδο πριν από την 
πτώχευση, ο Altman δημιούργησε 22 χρηματοοικονομικούς δείκτες, 5 από τους 
οποίους βρέθηκαν ότι συνέβαλαν περισσότερο στο υπόδειγμα πρόβλεψης. Το 
υπόδειγμα αυτό έχει τη μορφή μιας εξίσωσης πολλαπλής παλινδρόμησης και 
καταλήγει σε ένα Z-score. Αν το Z-score της εξεταζόμενης επιχείρησης είναι 
μικρότερο του 1.8 τότε η εν λόγω επιχείρηση θεωρείται ως πρώτη υποψήφια για 
χρεωκοπία, ενώ αν είναι μεγαλύτερο του 3 τότε το πιθανότερο είναι ότι η 
επιχείρηση δεν θα οδηγηθεί σε χρεωκοπία. Ανάμεσα στο 1.8 και στο 3 βρίσκεται 
η γκρίζα ζώνη στην οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί με σιγουριά το μέλλον της 
επιχείρησης. Η εξίσωση του Altman είναι η ακόλουθη:
Ζ = 1.2 Xli + 1.4Χ2Ϊ + 3.3Χ3Ϊ + 0.6Χ4Ϊ + 1.0Χ5Ϊ 
όπου:
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XI = Κεφάλαιο κίνησης προς σύνολο ενεργητικού
Χ2 = Παρακρατηθέντα κέρδη προς σύνολο ενεργητικού
Χ3 = Κέρδη προ φόρων και τόκων προς σύνολο ενεργητικού
Χ4 = Συνολική χρηματιστηριακή αξία κοινών και προνομιούχων μετοχών προς τη
λογιστική αξία του συνόλου των υποχρεώσεων
Χ5 = Πωλήσεις προς σύνολο ενεργητικού

Ο αναλυτής μπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα η επιχείρηση να αντιμετωπίσει 
δυσκολίες και να μην μπορεί να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της, δίνοντας 
στις παραπάνω μεταβλητές τις τιμές που προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης. Ετσι, με βάση την τιμή της μεταβλητής Ζ για την επιχείρηση και 
την τιμή Ζ που έχει θέσει η τράπεζα σαν σημείο σύγκρισης, γίνεται μια κατάταξη 
της επιχείρησης σαν επισφαλής ή μη επισφαλής στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της.

Αργότερα, το 1983, δημοσίευσε ένα πιο βελτιωμένο μοντέλο για την εκτίμηση της 
πιθανότητας πτώχευσης μιας επιχείρησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν οι μετοχές τους βρίσκονται στο 
χρηματιστήριο ή όχι, και το οποίο μπορεί με σχετικά μικρές απώλειες να 
εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες:
Ζ = 0.717 Xli + 0.847Χ2Ϊ + 3.107Χ3Ϊ + 0.420Χ4Ϊ + 0.998Χ5Ϊ

Εφαρμόζοντας την παραπάνω διακριτική συνάρτηση σε στοιχεία δύο ως πέντε 
ετών πριν από την πτώχευση βρέθηκε ότι το υπόδειγμα ταξινόμησε σωστά το 72% 
του αρχικού δείγματος, όταν χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία των δύο προηγούμενων 
ετών. Μια ανάλυση τάσεων μας δείχνει ότι οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν, δηλ. 
οι XI, Χ2, Χ3, Χ4, και Χ5, χειροτέρευαν καθώς πλησίαζε η πτώχευση και ότι η πιο 
σοβαρή μεταβολή για την πλειοψηφία των δεικτών αυτών γινόταν μεταξύ του 
δεύτερου και του τρίτου έτους πριν από την πτώχευση. Παρόλο που η μέθοδος 
του Altman χρησιμοποιείται σήμερα συχνά από τους υπεύθυνους χορηγήσεων στο 
εξωτερικό κατά τη λήψη των χρηματοδοτικών τους αποφάσεων, δεν κρίνεται 
κατάλληλη να προβλέψει την πιθανή χρεωκοπία μιας μικρής επιχείρησης, γιατί ο 
Altman στο δείγμα της έρευνας του χρησιμοποίησε μεγάλες επιχειρήσεις.
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Επιπρόσθετα, αυτή η μορφή χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη χρήση της 
διαχωριστικής ανάλυσης (discriminate analysis) παρουσιάζει αρκετούς 
περιορισμούς. Πρώτα απ’ όλα, τα διαχωριστικά μοντέλα μας δίνουν αρκετά 
στοιχεία για την επιχείρηση αλλά μόνο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Οι 
αναλυτές που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του Altman, για παράδειγμα, θα πρέπει 
να αναμένουν ότι οι τιμές των μεταβλητών και του Ζ αλλάζουν με την πάροδο του 
χρόνου και πιθανόν νέοι παράγοντες να έχουν κάνει την εμφάνισή τους και να 
απειλούν το μέλλον της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, ο Altman και άλλοι 
μετέπειτα προσέθεσαν και νέες μεταβλητές στο παραπάνω μοντέλο, όπως τη 
σταθερότητα των εσόδων και τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του 
ενεργητικού. Παρόλ’ αυτά, υπάρχουν αρκετές ποιοτικές (και όχι ποσοτικές) 
μεταβλητές που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία μιας επιχείρησης και που 
δεν περιλαμβάνονται στα διαχωριστικά μοντέλα (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 
οι δείκτες από μόνοι τους δεν μας παρέχουν ασφαλή ένδειξη για την θέση της 
επιχείρησης στην αγορά).

Οι νεότερες απόπειρες αντιμετώπισης αυτών των αδυναμιών χαρακτηρίζονται 
από τη χρήση και άλλων μεταβλητών στην πρόβλεψη εκτός από τους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες. Το 1976, ο John Argenti συμπεριέλαβε στο μοντέλο 
του πολλές ποιοτικές (μη αριθμητικές) μεταβλητές, όπως τη δομή και τη μορφή 
της διοίκησης της επιχείρησης, την ελλειπή χρηματοοικονομική πληροφόρηση, την 
αδυναμία προσαρμογής στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, την 
αλλοίωση των λογιστικών στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και την 
υπερβολική χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης, που τις ενσωμάτωσε σε 18 συνολικά 
μη χρηματοοικονομικές μεταβλητές και συνέκρινε την προβλεπτικότητά τους με 
αυτήν 28 χρηματοοικονομικών δεικτών. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης υπήρξαν 
ενθαρρυντικά, αφού οι μη αριθμητικοί δείκτες αποδείχθηκαν σχεδόν ίσης 
αποτελεσματικότητας με τους αριθμητικούς. Η βασική θέση του Argenti ήταν ότι 
οι επιχειρήσεις που τελικά αποτυγχάνουν ακολουθούν ορατές, άρα και 
προβλέψιμες, τροχιές προς την αποτυχία τους.

Οι Peel and Hope, αλλά και άλλοι, επεκτάθηκαν πάνω στην προσέγγιση του Argenti 
και βρήκαν ότι εξίσου σημαντικοί για την αποτυχία της επιχείρησης είναι 
παράγοντες όπως η πώληση μετοχών της εταιρίας από μέρους των μελών της
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διοίκησης, η παραίτηση τους, η καθυστέρηση στη δημοσίευση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η αλλαγή ελεγκτών.

Εκτός, όμως, από τη χρήση των αριθμοδεικτών ως μεθόδου αξιολόγησης της 
πορείας μιας επιχειρηματικής μονάδας, εξίσου σημαντικές μέθοδοι 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης, που όπως προκύπτει και από την έρευνα 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τις τράπεζες στο ελληνικό τραπεζικό χώρο, είναι 
και η διαχρονική ή οριζόντια ανάλυση καθώς και η κάθετη ανάλυση των 
οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης. Οι οποίες εξετάζονται αμέσως 
παρακάτω.

3.4 Πρόσθετα εργαλεία ανάλυσης

Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση δια δεικτών μας προσφέρει μία αρκετά καλή 
εικόνα της λειτουργίας μιας επιχείρησης, η ανάλυση αυτή είναι ατελής ως προς 
ένα σημείο, ως προς το ό,τι αγνοεί τη χρονική διάσταση. Γιατί, πιθανόν, να 
λειτουργούν τάσεις τέτοιες που να διαβρώνουν γρήγορα μια σχετικά καλή 
σημερινή κατάσταση. Αντίθετα, η ανάλυση των ισολογισμών των τελευταίων ετών 
(διαχρονική ανάλυση) μπορεί να δείξει ότι μία σχετικά δυσμενής κατάσταση 
βελτιώνεται με γρήγορο ρυθμό. Παράλληλα, σημαντικές πληροφορίες για την 
κατάσταση μιας επιχείρησης μας δίνει και η κάθετη ανάλυση που περιλαμβάνει τη 
σύγκριση της επιχείρησης με βάση εσωτερικά πρότυπα που έχουν επιλεγεί ως τα 
πλέον επιθυμητά (βλ. Πίνακα 6 στο Παράρτημα 3). Πιο συγκεκριμένα:

> Κάθετη ανάλυση (ή ανάλυση μέσω καταστάσεων κοινού μεγέθους)
Η κάθετη ανάλυση περιλαμβάνει την εξέταση της δομής της μονάδας με βάση 
εσωτερικά πρότυπα και με την προϋπόθεση ότι έχει διαμορφωθεί η αντίληψη περί 
της σωστής και απαραίτητης για τη συγκεκριμένη μονάδα αναλογίας των 
στοιχείων που την απαρτίζουν μεταξύ τους. Η διαφοροποίηση στην ενδοεταιρική 
σύγκριση έγκειται στη χρησιμότητα που μπορεί να έχει η χρήση εσωτερικών 
προτύπων στις ιδιαιτερότητες, που φυσικά έχει η κάθε συγκεκριμένη μονάδα.
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Είναι δυνατόν επίσης να παρατηρηθεί, μέσω των καταστάσεων κοινού μεγέθους 
της ίδιας μονάδας, η αλλαγή στην αναλογία των διαφόρων αλληλοεξαρτώμενών 
μεγεθών διαχρονικά και να αξιολογηθεί η σημασία της. Μια μεταβολή, για 
παράδειγμα, της αναλογίας των εξόδων πωλήσεων σε σχέση με τις πωλήσεις θα 
πρέπει να προκαλέσει την προσοχή και την αναζήτηση της αιτίας για τη 
δυσανανάλογη αύξηση ή μείωση. Οσον αφορά παρόμοιες μεταβολές στα μεγέθη 
του ισολογισμού, η εμφάνισή τους μπορεί να φανερώνει είτε τα αποτελέσματα 
σκόπιμης αλλαγής πολιτικής που δρομολογήθηκε σε κάποια προηγούμενη περίοδο 
είτε την αδυναμία ελέγχου κάποιων παραγόντων που δημιουργούν αυτές τις 
αλλαγές (π.χ. αύξηση των αποθεμάτων λόγω αδυναμίας διάθεσής τους που μπορεί 
να οφείλεται στην πτώση της ποιότητας ή στην αδυναμία αντιμετώπισης του 
ανταγωνισμού).

> Διαχρονική ή οριζόντια ανάλυση
Η διαχρονική ανάλυση περιλαμβάνει τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων προηγουμένων χρήσεων μιας επιχείρησης. Ο σπουδαιότερος 
σκοπός της χρησιμοποίησης αυτού του είδους της ανάλυσης είναι η διαπίστωση 
και η μελέτη κάποιων τάσεων, που πιθανόν να διαμορφώνονται στη διαχρονική 
πορεία της επιχείρησης, και ο ρόλος που μπορούν αυτές οι τάσεις να παίξουν στη 
διαμόρφωση μοντέλων πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας της μονάδας. 
Μέθοδοι πρόβλεψης, όπως η εξελιγμένη αυτή των Box-Jekings, αλλά και μία απλή 
παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων, στηρίζονται στην ανάλυση των 
χρονολογικών σειρών για τον υπολογισμό των παραμέτρων των μοντέλων που 
χρησιμοποιούν.

Ενας άλλος λόγος για τον οποίο συνιστάται η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης και 
πορείας διαφόρων μεγεθών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ότι στην 
ίδια αναδρομή θα είναι δυνατόν να επισημανθούν και εκείνα τα εξωγενή ή και 
ενδογενή γεγονότα, τα οποία πιθανόν να επηρέασαν την εξέλιξη των υπό εξέταση 
μεγεθών. Η διαπίστωση τέτοιων συσχετισμών είναι σημαντική για την εξήγηση της 
συμπεριφοράς των μεγεθών αυτών και για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψής 
τους στο μέλλον, καθώς και για την ανάπτυξη εκ μέρους της διοίκησης της 
κατάλληλης στρατηγικής αντιμετώπισής τους, όταν επαναληφθούν.
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Η παραπάνω όμως χρησιμότητα της διαχρονικής ανάλυσης εξαρτάται από τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ των περιόδων από τις οποίες επιχειρείται ο 
προσδιορισμός των σχετικών παραμέτρων της εξίσωσης της πρόβλεψης. Με τη 
σειρά της, μια τέτοια συγκρισιμότητα βασίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις 
(Κάντζος, σελ. 117):
α. Οι αρχές και οι μέθοδοι λογιστικής πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η σύνταξη των 
λογιστικών καταστάσεων δεν έχουν αλλάξει από περίοδο σε περίοδο, 
β. Η επιχείρηση δεν έχει αλλάξει σημαντικά την κεφαλαιακή της σύνθεση, και 
επομένως δεν έχει αλλάξει και η αμοιβή/κόστος των αντίστοιχων πηγών 
χρηματοδότησης πράγμα που μπορεί να συμβαίνει ανεξάρτητα από τη γενική 
αποδοτικότητα της μονάδας.
γ. Η επιχείρηση δεν έχει αλλάξει σημαντικά το προϊόν της ή εισχωρήσει σε άλλο 
κλάδο.
δ. Η μονάδα δεν έχει αλλάξει νομική μορφή ή τη βασική της φυσιογνωμία λόγω 
συγχώνευσης ή εξαγοράς της από άλλη ή πώλησης κλάδου της σε άλλη, 
ε. Δεν έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στο πολιτικοοικονομικό της 
περιβάλλον όπως π.χ. στον ανταγωνισμό της με άλλες, στο οικονομικό επίπεδο 
των πελατών της, στο νομικό και πολιτικό καθεστώς της χώρας, τελωνειακός 
συμφωνίες, πληθωρισμός, τεχνολογικές εξελίξεις, υποδομή κ.λ.π.

Την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης και 
ειδκότερα το ρόλο και τη σημασία των αριθμοδεικτών στις χρηματοδοτικές 
αποφάσεις των τραπεζών, επιχειρεί να εξετάσει συτή η ερευνητική εργασία με 
τη χρήση ενός κατάλληλου ερωτηματολογίου. Η διαδικασία σύνταξής του, η 
δοκιμαστική του εφαρμογή σε μία τράπεζα-πιλότο, η επιλογή του δείγματος των 
τραπεζών που πήραν μέρος στην έρευνα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει 
η χρήση ενός τέτοιου ερωτηματολογίου αναλύονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
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Κεφαλαίο 4
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

4.1 Γενικά

Προκειμένου για τη συλλογή των στοιχείων σχετικά με τα χρηματοδοτικά κριτήρια 
των τραπεζών, προτιμήσαμε τη χρήση του ερωτηματολογίου που είναι η 
περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων. 
Παρόλο που υπάρχουν πολλές μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων, όταν 
κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει για το πως σκέπτεται ή τί γνωρίζει μια ομάδα 
ατόμων, ο καλύτερος τρόπος είναι να ρωτήσει αυτά τα άτομα. Με το 
ερωτηματολόγιο, λοιπόν, γίνεται μία επισκόπηση ενός πληθυσμιακού υποσυνόλου 
διαμέσου μιας διπλής κατευθύνσεως επικοινωνίας (Μαλλιάρης, σελ. 147). Πιο 
συγκεκριμένα, στην παρούσα ερευνητική εργασία, το πληθυσμιακό υποσύνολο 
αποτελούν οι υπεύθυνοι χορηγήσεων των μεγαλύτερων τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό τραπεζικό χώρο και πήραν μέρος στην έρευνά 
μας.

Η επιλογή του ερωτηματολογίου έγινε γιατί έχει σαν βασικά πλεονεκτήματα τη 
δυνατότητα να παρέχει γρήγορα αποτελέσματα με χαμηλό σχετικά κόστος. Η όλη 
διαδικασία της επικοινωνίας βρίσκεται κάτω από τον συνεχή έλεγχο αυτού που 
ερωτά, και έτσι παίρνει όποτε χρειασθεί τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να τελειώσει 
ταχύτερα η επικοινωνία. Οσο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο μειώνεται και το 
κόστος.

Πέρα όμως από τα πλεονεκτήματα, το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει και ορισμένα 
μειονεκτήματα από τα οποία τα βασικότερα είναι η άρνηση απάντησης (μερική ή 
ολική), η αδυναμία ακριβούς απάντησης και η επιρροή που ασκεί η όλη διαδικασία 
των ερωτήσεων. Παρ’ όλα τα μέτρα που πάρθηκαν όπως, ευγένεια στην αρχική 
προσέγγιση, καλή εμφάνιση, επιλογή κατάλληλων για τους ερωτώμενους ωρών,
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χαμόγελα, κλπ., ένα ποσοστό, ευτυχώς μικρό, δεν δέχθηκε να απαντήσει σε 
καμμιά ερώτηση γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς τις οδηγίες της 
διοίκησης της τράπεζας στην οποία εργάζεται, ενώ ένα άλλο, επίσης μικρό, 
ποσοστό δεν δέχθηκε να απαντήσει σε ορισμένες από τις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου, για τις οποίες θεώρησε ότι η απάντησή του θα είχε πιθανόν 
δυσμενείς επιπτώσεις στην επαγγελματική του πορεία σε περίπτωση 
δημοσίευσης των ερωτηματολογίων (αν και όλοι οι ερωτώμενοι έλαβαν τη 
διαβεβαίωση για το αντίθετο).

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα παραπάνω μειονεκτήματα του 
ερωτηματολογίου, προσπαθήσαμε να τα περιορίσουμε, δίνοντας την αναγκαία 
προσοχή σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας του. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν 
επιστημονικά αποδεκτοί κανόνες που να καθοδηγούν τους ερευνητές στο τέλειο 
ερωτηματολόγιο. Εκείνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι μέσα από αρκετές 
διαδοχικές προσεγγίσεις να καταλήξουμε σε ένα ερωτηματολόγιο, κατάλληλο να 
μας βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ερευνητικής μας εργασίας. Δώσαμε, 
λοιπόν, την ανάλογη προσοχή στα στάδια της διαδικασίας προετοιμασίας του 
ερωτηματολογίου που εξετάζονται αμέσως παρακάτω:

4.2 Διαδικασία προετοιμασίας ερωτηματολογίου

1) Καθορισμός των πληροφοριών που είναι ανάγκη να συλλεγούν.
Εχοντας κατανοήσει αρχικά το στόχο αυτής της ερευνητικής εργασίας, 
προσπαθήσαμε στη συνέχεια να προσδιορίσουμε με τρόπο σαφή και αμετάκλητο 
τις πληροφορίες που πρέπει να συλλεγούν ώστε να αποφευχθούν άσκοπες 
ταλαιπωρίες και χρονικές καθυστερήσεις. Για το σκοπό αυτό καθορίσαμε τις 
πληροφορίες που θέλαμε να αντλήσουμε όσον αφορά:
α) “ΠΊ Χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης από τους υπεύθυνους χορηγήσεων 
των τραπεζών (στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου), 
β) τη σημασία και το ρόλο των αριθμοδεικτών, ειδικότερα στα πλαίσια της 
διενεργούμενης χρηματοοικονομικής ανάλυσης (στο δεύτερο μέρος του 
ερωτηματολογίου). Η επιλογή των 27 αριθμοδεικτών που τελικά χρησιμοποιήθηκαν 
στο ερωτηματολόγιο έγινε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κατάταξη των δεικτών
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όπως αυτή παρουσιάζεται από τους White, Sondhi και Fried στο βιβλίο τους “The 
Analysis and Use of Financial Statements”, όσο και την κατάταξη των δεικτών 
σύμφωνα με τον Ν. Νιάρχο στο βιβλίο του “Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
Λογιστικών Καταστάσεων", που είναι και μια προσέγγιση περισσότερο 
προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα, και
γ) ορισμένα στοιχεία για τη λειτουργία και τη δομή των τμημάτων πιστοδοτήσεων 
των τραπεζών που πήραν μέρος στην έρευνα (στο τρίτο μέρος του 
ερωτηματολογίου).

2) Καθορισμός του τρόπου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που θα 
χρησιμοποιηθεί.
Εχοντας καθορίσει τις πληροφορίες που θέλουμε να συλλέξουμε, τα άτομα από 
τα οποία θα τις πάρουμε και το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για την 
ολοκλήρωση της έρευνας, προχωρήσαμε στη συνέχεια στην επιλογή ενός από 
τους τρόπους συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, που είναι τρεις: με προσωπική 
συνέντευξη, ταχυδρομικά kol τηλεφωνικά. Θεωρήσαμε ότι η προσωπική 
συνένετυξη ήταν ο ενδεικτικότερος τρόπος γιατί: 
α) Δίνει τις ποιοτικά καλύτερες πληροφορίες.
β) Είναι ο πιο εύκολα προσαρμοζόμενος τρόπος, γιατί η ζωντανή επικοινωνία 
επιτρέπει και στους δύο (αυτός που ρωτά και αυτός που απαντά) να πάρουν και 
να δώσουν αντίστοιχα καλύτερες και περισσότερες πληροφορίες διαμέσου της 
διευκρίνησης, υποβοήθησης, παρατήρησης κλπ.

Παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και 
μειονεκτήματα που συνοψίζονται στα εξής:
α) Εχει μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τους άλλους δύο τρόπους συμπλήρωσης, 
β) Η παρουσία αυτού που ερωτά (τα φυσικά χαρακτηριστικά του, ο τρόπος που 
μιλά κλπ.) επηρεάζει αναπόφευκτα τις απαντήσεις, και
γ) Δεν επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων από ένα μεγάλο πλήθος ερωτηθέντων, 
γιατί η μη ύπαρξη προσωπικής επαφής αυξάνει την πιθανότητα μερικής ή και 
ολικής άρνησης απάντησης στο ερωτηματολόγιο.
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3) Καθορισμός του τύπου των ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν και του 
περιεχομένου κάθε μίας ερώτησης.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μπορούν να τεθούν με διάφορους τύπους. Η 
επιλογή έγινε με γνώμονα τις ανάγκες πληροφόρησης, αλλά και τη διευκόλυνση 
των ερωτώμενων ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο κάθε ερώτησης, 
και έτσι να δώσουν την ακριβέστερη απάντηση. Οι τύποι, λοιπόν, των ερωτήσεων 
που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό είναι οι εξής: Ανοικτές, πολλαπλής 
επιλογής, διχοτομημένες και κλίμακας, ούτως ώστε να γίνει εκμετάλλευση των 
πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει ο κάθε τύπος και τα οποία είναι τα εξής:

α) Οι ανοικτές ερωτήσεις, που αποτελούν και την πλειοψηφία του 
ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερευνητική εργασία, 
επιτρέπουν μεγάλη ελευθερία απάντησης σε αυτόν που ερωτάται, γιατί τόσο το 
περιεχόμενο όσο και ο τρόπος έκφρασης είναι δικές του επιλογές. Οι ανοικτές 
ερωτήσεις ρίχνουν άπλετο φως στο πώς σκέφτεται και αποφασίζει ο 
ερωτώμενος. Έτσι, αντλούνται πολύτιμες πληροφορίες. Δημιουργούν, όμως, 
προβλήματα στους ερευνητές, γιατί η επεξεργασία τους είναι δύσκολη. Εξάλλου 
όταν οι απαντήσεις είναι μεγάλες, δημιουργείται η ανάγκη για περίληψη, οπότε 
αυτός που θα την κάνει, ίσως αλλάξει μερικά βασικά σημεία.

β) Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ο ερωτώμενος έχει στη διάθεσή του να 
διαλέξει μία (ή και περισσότερες σε ορισμένες περιπτώσεις) απάντηση από αυτές 
που του δίνει το ερωτηματολόγιο (π.χ. ερώτηση No 16 του συν/νου 
ερωτηματολογίου). Οι ερωτήσεις του τύπου αυτού έχουν το πλεονέκτημα ότι 
διευκολύνουν πάρα πολύ την επεξεργασία τους. Μειονεκτούν όμως σε σχέση με 
τις ανοικτές, γιατί η σειρά διάταξης των απαντήσεων επηρεάζει την επιλογή της 
απάντησης (συνήθως προτιμούνται για απάντηση οι πρώτες).

γ) Στις διχοτομημένες ερωτήσεις, οι απαντήσεις περιορίζονται μόνο σε δύο (π.χ. 
ναι ή όχι). Αυτός που απαντά θα πρέπει να διαλέξει μόνο μία από τις δύο 
απαντήσεις (π.χ. ερώτηση No 1 του συν/νου ερωτηματολογίου). Ο τύπος αυτός 
των ερωτήσεων είναι παραπλήσιος του δεύτερου και κατά συνέπεια έχει τα ίδια 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μ’ αυτόν.
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δ) Στις ερωτήσεις κλίμακας, οι απαντήσεις δίνονται με κάποια ποσοτικοποιημένη 
μορφή. Στις ερωτήσεις αυτού του είδους ανήκουν: οι ερωτήσεις σταθερού 
αθροίσματος (π.χ. η ερώτηση No 20 του συν/νου ερωτηματολογίου), οι ερωτήσεις 
κλίμακας κατατάξεως (π.χ. η ερώτηση No 26β του συν/νου ερωτηματολογίου) και 
οι ερωτήσεις κλίμακας σημαντικού διαφορικού (π.χ. η ερώτηση No 24 του συν/νου 
ερωτηματολογίου).

4) Απόφαση για τη διατύπωση των ερωτήσεων.
Στο στάδιο αυτό εξετάσαμε τις ερωτήσεις για θέματα λεξιλογίου, εννοιών, 
γραμματικής, σύνταξης κλπ. Γιατί, δεν αρκεί οι ερωτήσεις να φαίνονται “καθαρές" 
στον συντάκτη του ερωτηματολογίου, αφού δεν πρόκειται να τις απαντήσει 
αυτός. Πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα, ώστε αυτοί που τελικά θα τις 
απαντήσουν, να τις καταλάβουν καλά, και έτσι να δώσουν μια όσο το δυνατόν 
ακριβέστερη απάντηση.

5) Απόφαση για τη σειρά των ερωτήσεων.
Στο στάδιο αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε τις ερωτήσεις σε μια τέτοια σειρά, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ποσότητα και η ποιότητα των αναγκαίων πληροφοριών. 
Ειδικότερα, προσπαθήσαμε:
α) οι πρώτες ερωτήσεις να προσελκύουν το ενδιαφέρον του ερωτώμενου, 
β) στις περιπτώσεις των αλληλοεξαρτώμενών ερωτήσεων, η μία ερώτηση να 
ακολουθεί την άλλη με βάση την εξάρτησή τους, και
γ) η σειρά των ερωτήσεων να ακολουθεί τις αρχές της λογικής, δηλ. όταν 
τελειώνει το ένα θέμα (με ένα υποσύνολο ερωτήσεων), το αμέσως μετά, δεν θα 
πρέπει να είναι τελείως άσχετο.

6) Απόφαση για τη διάταξη του ερωτηματολογίου και την αναπαραγωγή.
Στο στάδιο αυτό φροντίσαμε για την αισθητική και πρακτική διάσταση του 
ερωτηματολογίου, ώστε να είναι ευπαρουσίαστο και να προδιαθέτει θετικά τον 
ερωτώμενο. 7

7) Προέλεγχος.
Ο προέλεγχος είναι μία δοκιμή που κάναμε κάτω από πραγματικές συνθήκες, 
αφού όση προσπάθεια και αν καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
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σταδίων είναι δυνατόν ορισμένες λεπτομέρειες να παραγνωρίστηκαν με μεγάλο 
τον κίνδυνο της αποτυχίας. Επιλέξαμε, λοιπόν, μία τράπεζα (της οποίας την 
ταυτότητα θα θέλαμε να κρατήσουμε μυστική για ευνόητους λόγους) με τον 
υπεύθυνο χορηγήσεων της οποίας έχουμε τη δυνατότητα μιας πιο “άνετης” 
επικοινωνίας και τη χρησιμοποιήσαμε σαν “τράπεζα-πιλότο” προκειμένου να 
δοκιμάσουμε το ερωτηματολόγιο σε πραγματικές συνθήκες, να καταγράψουμε τις 
αντιδράσεις και να προβούμε στις κατάλληλες αλλαγές όπου παρατηρήσαμε ότι 
χρειαζόταν.

8) Αναθεώρηση και τελικό κείμενο.
Αφού λάβαμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις που μας έγιναν, κάναμε τις αναγκαίες 
αλλαγές και καταλήξαμε στο τελικό κείμενο του ερωτηματολογίου, το οποίο και 
παρατίθεται στο Παράρτημα I στο τέλος της εργασίας.

Στη συνέχεια αποφασίσαμε ποιες τράπεζες θα έπαιρναν μέρος στην έρευνά μας. 
Από τις 46 ελληνικές και ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 
χώρο αυτή τη στιγμή, οι 33 μόνο διαθέτουν κάποιο υποκατάστημα στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, ενώ από αυτές τις 33, οι 8 δεν δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
επιχειρηματικών χορηγήσεων (είτε δεν διαθέτουν ειδικό τμήμα, είτε η 
δραστηριότητά τους είναι πολύ περιορισμένη). Από τις υπόλοιπες 25 τράπεζες 
που αποτελούν και το υπό εξέταση πληθυσμιακό υποσύνολο της έρευνας μας, 
καταλήξαμε τελικά σε ένα δείγμα 18 τραπεζών, κυρίως γιατί οι υπεύθυνοι 
χορηγήσεων των υπολοίπων 7 δεν δέχθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο 
μας, λόγω σχετικών απαγορεύσεων από τις δοικήσεις των τραπεζών τους. 
Πιστεύουμε όμως, ότι τελικά το δείγμα μας είναι αντιπροσωπευτικό και ότι από 
τη μελέτη του θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά 
με τον πληθυσμό, το σύνολο δηλαδή των ελληνικών και ξένων τραπεζών.

Πιο συγεκριμένα, το δείγμα μας αποτελούν 8 τράπεζες ελληνικών καθαρά 
συμφερόντων (Εθνική, Ιονική, Εμπορική, Μακεδονίας-Θράκης, Πίστεως, Εργασίας, 
Εγνατία και Γενική), 3 τράπεζες ελληνικών και ξένων συμφερόντων (Ευρωπαϊκή 
Λαϊκή, Interbank και Eurobank) και 7 τράπεζες ξένων καθαρά συμφερόντων 
(Κύπρου, Natwest, Credit Commerciale de France, Barclays, Citibank, Nova Scotia, 
Societe Generale). Μια ακόμη διάκριση που κάναμε είναι ανάμεσα στις δημόσιες
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και τις ιδιωτικές τράπεζες. Από τις 18, λοιπόν, τράπεζες του δείγματος, οι 5 είναι 
δημόσιες (Εθνική, Ιονική, Εμπορική, Μακεδονίας-Θράκης και Γενική) και οι 
υπόλοιπες 13 είναι ιδιωτικές.

Παρουσιάζουμε, λοιπόν, στο επόμενο κεφάλαιο τα αποτελέσματα της 
προσπάθειας που κάναμε στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής εργασίας 
μελετώντας τις απαντήσεις που μας δόθηκαν στα ερωτηματολόγια από τους 
υπεύθυνους χορηγήσεων των ελληνικών και ξένων τραπεζών που πήραν μέρος 
στην έρευνά μας.
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Κεφαλαίο 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το κεφάλαιο αυτό, που είναι και το σημαντικότερο, περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε και τα συμπεράσματα στα 
οποία καταλήξαμε σχετικά με τις μεθόδους και τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι 
τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό τραπεζικό χώρο όσον αφορά τις 
βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις που παρέχουν στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα. Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την 
πληρέστερη ενημέρωση των ατόμων που θα ενδιαφερθούν να πληροφορηθούν για 
τα αποτελέσματα αυτά, τα παρουσιάζουμε παρακάτω ακολουθώντας το 
διαχωρισμό τους σε ενότητες, όπως έχει γίνει και στο ερωτηματολόγιο για την 
αποτελεσματικότερη συλλογή των σχετικών πληροφοριών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου επιχειρούμε τη 
συλλογή στοιχείων σχετικά με τη χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στο 
δεύτερο μέρος οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στη σημασία και στο ρόλο των 
αριθμοδεικτών στις χρηματοδοτικές αποφάσεις, ενώ στο τρίτο μέρος 
ενδιαφερόμαστε για τη λειτουργία και τη δομή των τμημάτων πιστοδοτήσεων των 
τραπεζών που πήραν μέρος στην έρευνα. Αναλυτικότερα:

5.1 Η χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης γενικά στη χορήγηση
δανείων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας του πρώτου μέρους του 
ερωτηματολογίου, θα λέγαμε ότι όσον αφορά τη διεξαγωγή ή μη 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης από τις τράπεζες κατά τη λήψη των 
χρηματοδοτικών τους αποφάσεων, η απάντηση υπήρξε θετική για όλες 
ανεξαιρέτως τις τράπεζες, δημόσιες και ιδιωτικές, ελληνικές και ξένες, που πήραν
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μέρος στην ερευνά μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση 
τράπεζας που να δώσει αρνητική απάντηση στη σχετική μας ερώτηση. Αν, λοιπόν, 
θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι αυτό πράγματι αληθεύει και ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα και ότι ο λόγος που μας δόθηκε αυτή η θετική απάντηση δεν είναι 
απλά και μόνο για να μην θιγούν πρόσωπα και καταστάσεις, τότε είναι αρκετά 
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 
προσεκτική κατανομή των δανειακών κεφαλαίων σε εκείνες τις επιχειρήσεις με 
τις καλύτερες εκ πρώτης όψεως πιθανότητες επιτυχίας, κάνει δυνατή στο 
μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη των παραγωγικών πόρων της οικονομίας της 
χώρας μας. Ομως, το πότε προσδιορίζουν χρονικά οι υπεύθυνοι χορηγήσεων των 
τραπεζών την έναρξη χρήσης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης ως βασικού 
κριτηρίου χρηματοδότησης και ποια ήταν τα κριτήρια που επικρατούσαν μέχρι 
τότε στις χρηματοδοτικές αποφάσεις, δεν κατέστη δυνατόν να απαντηθεί με 
σαφήνεια.

Συγκεκριμένα, δεν μπορούσαν με σαφήνεια να απαντήσουν οι ερωτηθέντες 
υπεύθυνοι των χορηγήσεων ήταν ποια πολιτική ακολουθούσε η τράπεζά τους πριν 
τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 οπότε, και όπως υπολογίζεται, άρχισε σε 
μεγαλύτερη κλίμακα η χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης ως βασικό 
κριτήριο χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Αν δηλαδή, προέβαιναν τότε σε 
χρηματοοικονομική ανάλυση ή αν βασίζονταν σε κριτήρια όπως οι εξασφαλίσεις, 
τα ποιοτικά στοιχεία της επιχείρησης (π.χ. χαρακτήρας επιχειρηματία), τις 
προσωπικές γνωριμίες του φορέα της υπό εξέταση επιχείρησης και την 
αναμενόμενη απόδοση για την τράπεζα. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν 

μπορούσαν να δώσουν μία σαφή απάντηση, είτε γιατί δεν γνώριζαν λόγω της 
σχετικά πρόσφατης εμπειρίας τους στο χώρο των χορηγήσεων και ειδικότερα στο 
χώρο της τράπεζας, όπου εργάζονται σήμερα, είτε γιατί δεν ήθελαν να δώσουν 
μια συγκεκριμένη απάντηση για την τράπεζά τους, και γι’ αυτό περιορίστηκαν σε 
απλές υποθέσεις.

Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο και με αυτούς που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο 
των χορηγήσεων (κυρίως από τις δημόσιες τράπεζες), οι οποίοι παραδέχθηκαν ότι 
η υπόθεση που διατυπώσαμε ως προς τον χρόνο έναρξης της χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης από τις επιχειρήσεις ήταν αληθής, χωρίς όμως να αναφερθούν σε
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συγκεκριμένα στοιχεία για την τράπεζα όπου εργάζονται. Αντίθετα, έδωσαν μία 
γενικευμένη απάντηση για το σύνολο των τραπεζών που δραστηριοποιούνταν τότε 
στον ελληνικό χώρο, ενώ επιχείρησαν να αιτιολογήσουν την τότε ακολουθούμενη 
πρακτική, υποστηρίζοντας ότι αυτό Οφειλόταν:
α) στην έλλειψη αξιόπιστων λογιστικών στοιχείων και στη μη διενέργεια ελέγχων 
σε τόσο εντατικό βαθμό όσο γίνεται σήμερα
β) στην έλλειψη ατόμων ειδικά καταρτισμένων στα χρηματοοικονομικά θέματα 
που με τις γνώσεις τους θα βοηθούσαν στη διάδοση της χρήσης της ανάλυσης των 
οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων
γ) στη χρησιμοποίηση κριτηρίων όπως οι προσωπικές γνωριμίες, κατά πρώτο 
λόγο, του φορέα της επιχείρησης, και κατά δεύτερο οι προσφερόμενες 
εξασφαλίσεις

δ) στην έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, πράγμα που άλλαξε με την 
είσοδο περισσότερων ελληνικών ιδιωτικών αλλά και ξένων τραπεζικών 
οργανισμών στην ελληνική αγορά στις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Αυτό είχε σαν 
συνέπεια οι τράπεζες να αρχίσουν να επιδιώκουν αποδοτικότερες δανειακές 
σχέσεις, να επιλέγουν εκείνες τις επιχειρήσεις που θα τους εξασφάλιζαν 
ικανοποιητικές και σίγουρες αποδόσεις, και επομένως να εξετάζουν τα οικονομικά 
στοιχεία των υπο χρηματοδότηση επιχειρήσεων προκειμένου να εκτιμήσουν την 
προοπτική βιωσιμότητας και κατ’ επέκταση τη μελλοντική κερδοφόρα πορεία 
τους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποπληρωμή του παρεχόμενου 
δανείου.

Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το 
σημείο είναι ότι οι περισσότερες ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες (67% του 
δείγματος) έχουν σαν έτος ίδρυσης τη δεκαετία του ‘90, πράγμα που σημαίνει ότι 
εξ ‘αρχής προέβαιναν σε χρηματοοικονομική ανάλυση, κυρίως γιατί από την ίδρυσή 
τους ασπάστηκαν τις πρακτικές των ξένων τραπεζών που ήδη είχαν αρχίσει να 
κάνουν την εμφάνισή τους στον ελληνικό τραπεζικό χώρο (το 80% των ξένων 
τραπεζών μέσα στη δεκαετία του 70). Το υπόλοιπο 23% των ελληνικών ιδιωτικών 
τραπεζών έχει σαν έτος ίδρυσης τα πριν τη δεκαετία του ‘80 έτη, οπότε και η 
χρηματοοικονομική ανάλυση που γινόταν ήταν υποτυπώδης και δινόταν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις προσφερόμενες εξασφαλίσεις γιατί οι συνθήκες που επικρατούσαν 
στην αγορά τότε δεν χαρακτηρίζονταν από τα έντονα προβλήματα πτωχεύσεων
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και επιχειρηματικών αποτυχιών που κατακλύζουν την σημερινή ελληνική 
πραγματικότητα, ώστε οι τράπεζες να αναγκάζονται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στα οικονομικά στοιχεία των υπο χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Οσον αφορά τις ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 
τραπεζικό χώρο, όλες ανεξαιρέτως είναι ιδιωτικών συμφερόντων και, ανεξάρτητα 
από το έτος ίδρυσής, τους που είναι επί το πλείστον μέσα στη δεκαετία του 70, 
προέβαιναν εξ’ αρχής σε χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων 
της υπο εξέταση επιχείρησης. Και αυτό, γιατί ερχόμενες στον ελληνικό τραπεζικό 
χώρο, όπως ήταν φυσικό, έφεραν μαζί και τις πολιτικές που είχαν θεσπίσει και 
ακολουθούσαν οι διοικήσεις των τραπεζών τους στο εξωτερικό.

5.2 Κριτήρια διενέργειας και είδη χρηματοοικονομικής ανάλυσης

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (85%) απάντησε ότι η χρηματοοικονομική 
ανάλυση διενεργείται ανεξαρτήτως του ύψους δανείου, αρκεί η υπό 
χρηματοδότηση επιχείρηση να διατηρεί βιβλία γ’ κατηγορίας, οπότε να έχει και 
νόημα μια ανάλυση των οικονομικών της στοιχείων. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, 
τότε η τράπεζα περιορίζεται σε μια μικρότερης κλίμακας ανάλυση με την 
εκτίμηση δύο ή τριών βασικών αριθμοδεικτών, όπως για παράδειγμα η διαχρονική 
εξέλιξη των πωλήσεων και η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης.

Οι τράπεζες που καταφεύγουν σε περιορισμένης έκτασης χρηματοοικονομική 
ανάλυση υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται σε δύο εξίσου σημαντικούς 
παράγοντες, όπως είναι η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων όσον αφορά τις 
μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις και τα κριτήρια κόστους - ωφέλειας που 
λαμβάνει υπόψη της η τράπεζα πριν προχωρήσει στην ανάλυση των οικονομικών 
στοιχείων της επιχείρησης. Ενας τρίτος παράγοντας, λιγότερο όμως σημαντικός, 
είναι οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις - όταν είναι αρκετά “ισχυρές”, για 
παράδειγμα δέσμευση μετρητών, τότε η τράπεζα δεν κρίνει απαραίτητο να 
προχωρήσει σε λεπτομερή χρηματοοικονομική ανάλυση, ούτε αναλίσκεται στο να 
εκτιμήσει κάθε πλευρά της επιχείρησης και να εξηγήσει τους λόγους στους 
οποίους οφείλονται κάποια πιθανά επιτυχημένα ή ατυχή οικονομικά 
αποτελέσματα.

71



Στις περιπτώσεις πάντως που διενεργείται εκτεταμένη χρηματοοικονομική 
ανάλυση, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, αυτή περιλαμβάνει κατά 
σειρά σπουδαιότητας: α) την ανάλυση δια δεικτών (το 100% των τραπεζών που 
συμμετείχαν στην έρευνα), β) την οριζόντια ανάλυση (95%), γ) την κάθετη 
ανάλυση (95%), και τέλος σε πολύ μικρότερο ποσοστό την απλή σύγκριση των 
μεταβολών δύο ισολογισμών (40%). Βλέπουμε δηλαδή ότι οι τράπεζες, πέρα από 
τους αριθμοδείκτες, θεωρούν εξίσου σημαντική τόσο τη μελέτη κάποιων τάσεων 
που πιθανόν να διαμορφώνονται στη διαχρονική εξέλιξη της πορείας της 
επιχείρησης, όσο και τη μελέτη της αναλογίας των διαφόρων αλληλοεξαρτώμενων 
μεγεθών στο εσωτερικό της επιχείρησης. Και δίνεται από κάθε τράπεζα επί το 
πλείστον η ίδια βαρύτητα σε καθένα από τα παραπάνω είδη χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης που χρησιμοποιεί, ενώ η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της 
επιχείρησης καλύπτει περίοδο 3 τουλάχιστον ετών.

Κατά την πρώτη, δηλαδή, επαφή της τράπεζας με την επιχείρηση ζητούνται οι 
οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων ετών, ενώ η χρηματοοικονομική 
ανάλυση, πέρα από το στάδιο της πρωταρχικής απόφασης για χρηματοδότηση 
διενεργείται συνήθως μία φορά το χρόνο, κατά το στάδιο της απόφασης για 
ανανέωση της δανειακής σχέσης. Στις δημόσιες τράπεζες παρατηρείται μια 
μεγαλύτερη ελαστικότητα στο θέμα αυτό κυρίως λόγω των γραφειοκρατικών 
συνθηκών που επικρατούν σε αυτές, αλλά και της διαχείρισης μεγάλου όγκου 
δανειακών σχέσεων, πράγμα που καθιστά δύσκολη την στενή παρακολούθησή 
τους. Οσον αφορά την περίπτωση να διενεργείται χρηματοοικονομική ανάλυση και 
σε άλλα προκαθορισμένα χρονικά διάστήματα μικρότερα του έτους π.χ. κάθε 
τρίμηνο ή κάθε φορά που σημαντικά γεγονότα επιφέρουν αλλαγές στις συνθήκες 
κάποιου κλάδου, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια τάση που πιθανόν να 
χαρακτηρίζει και να διαφοροποιεί τις δημόσιες από τις ιδιωτικές και τις ελληνικές 
από τις ξένες τράπεζες. Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι η πολιτική που 
ακολουθεί η τράπεζα στο θέμα αυτό δεν είναι ενιαία, αλλά η κάθε σχέση 
εξετάζεται κατά περίπτωση, ενώ αρκετοί προσέθεσαν στις περιπτώσεις 
διενέργειας χρηματοοικονομικής ανάλυσης και την περίπτωση που εξετάζεται 
κάθε νέο αίτημα ενός υφιστάμενου πελάτη της τράπεζας (συνήθως για αύξηση του 
ορίου χρηματοδότησης ή για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως έκδοση 
εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πιστώσεων κλπ.).
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Θα θέλαμε, όμως, να γνωρίζουμε αν πέρα από την εξέταση της διαχρονικής 
πορείας της επιχείρησης αυτής καθεαυτής, οι υπεύθυνοι χορηγήσεων των 
τραπεζών προβαίνουν και σε συγκρίσεις με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία της 
επιχείρησης που πρωτοστατεί στον σχετικό κλάδο (leader του κλάδου) ή το μέσο 
όρο του κλάδου, όπως αυτός προκύπτει από τον συνυπολογισμό όλων των 
επιχειρήσεων που ανήκουν σ’ αυτόν. Σ’ αυτό μας το ερώτημα, λοιπόν, η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι η χρηματοοικονομική ανάλυση αφορά 
αποκλειστικά τη διαχρονική πορεία της επιχείρησης αυτής καθεαυτής, ενώ είναι 
περιορισμένος ο αριθμός των τραπεζών που κάνουν συγκρίσεις και εξετάζουν σε 
βάθος τις διαφορές στα οικονομικά στοιχεία και τα αίτια αυτών των διαφορών σε 
σχέση με την επιχείρηση - leader του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 50% των τραπεζών που πήραν μέρος στην έρευνα μας 
προβαίνουν σε συγκρίσεις με τα οικονομικά στοιχεία του leader του κλάδου, ενώ 
από το παραπάνω ποσοστό το 60% αντιπροσωπεύουν οι ξένες τράπεζες. Πάντως, 
και αυτό το ποσοστό που δηλώνει ότι προβαίνει σε μια τέτοια σύγκριση, δεν 
παραλείπει να συμπληρώσει ότι κάτι τέτοιο γίνεται σε περιορισμένο βαθμό και 
κυρίως όταν πρόκειται για την εξέταση μεγάλων χρηματοδοτήσεων όπου 
απαιτείται μία ανάλυση των οικονομικών στοιχείων πιο λεπτομερής και σε 
μεγαλύτερο βάθος, μια ανάλυση που θα παρέχει στοιχεία και γενικά, για την 
κατάσταση του κλάδου όπου ανήκει η υπό εξέταση επιχείρηση, αλλά και για τις 
επχειρήσεις που κατατάσσονται πρώτες στον κλάδο αυτό.

Την ίδια “επιφανειακή”, θα λέγαμε, αντιμετώπιση έχουν και τα στοιχεία που 
αφορούν το μέσο όρο του κλάδου, αν και η χρήση τους ως πρότυπα σύγκρισης 
είναι συχνότερη γιατί η πρόσβαση σε αυτά είναι περισσότερο εύκολη (είναι 
γεγονός ότι οι μελέτες που δημοσιεύονται π.χ. από ICAP, ΣΕΒΕ, ΙΟΒΕ κλπ., και 
που αφορούν αναλύσεις συγκεκριμένων κλάδων, κάνουν επί το πλείστον 
αναφορές στους μέσους όρους των κλάδων και σπανιότερα στα στοιχεία των 
επιχειρήσεων που πρωτοστατούν σε αυτούς). Επομένως, οι πληροφορίες για τους 
μέσους όρους των κλάδων είναι ευκολότερα προσβάσιμες και γι’ αυτό οι 
υπεύθυνοι χορηγήσεων κάνουν συχνότερες αναφορές σε αυτές.
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5.3 Κρι τήρια χρηματοδοτήσεων

Στην προσπάθειά μας να προσδιορίσουμε ποια είναι εκείνα τα κριτήρια που 
παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στις χρηματοδοτικές αποφάσεις των τραπεζών, 
ζητήσαμε από τους υπεύθυνους χορηγήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα να 
καθορίσουν ένα ποσοστό βαρύτητας από το 1% εως το 100% σε καθένα από τα 
παρακάτω κριτήρια (ποιοτικά, ποσοτικά, εξασφαλίσεις, απόδοση, κοινωνικά), στο 
βαθμό που τα λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη λήψη της χρηματοδοτικής 
απόφασης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την κατάταξή τους, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, είναι ότι τόσο τα 
ποιοτικά στοιχεία (π.χ. φορέας της επιχείρησης, όνομα της επιχείρησης στην 
αγορά), όσο και τα ποσοτικά στοιχεία δηλ. η χρηματοοικονομική της κατάσταση, 
αλλά και οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο και 
λαμβάνονται υπόψη και τα τρία σε συνδυασμό κατά τη λήψη των χρηματοδοτικών 
αποφάσεων των τραπεζών.

Αν και είναι γεγονός, ότι αρκετοί από τους ερωτηθέντες συνάντησαν δυσκολία 
στο να μπορέσουν να “ζυγίσουν” τη σημασία καθενός κριτηρίου και να μας δώσουν 
ακριβή ποσοστά βαρύτητας για καθένα από αυτά, υποστηρίζοντας ότι αυτά 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της χρηματοδότησης και την ίδια την υπό 
χρηματοδότηση επιχείρηση, τα συνολικά ποσοστά που συγκέντρωσε καθεμία από 
τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι (αναφέρονται κατά σειρά 
σπουδαιότητας): 
α) Ποιοτικά στοιχεία (28%) 
β) Ποσοτικά στοιχεία (27%) 
γ) Προσφερόμενες εξασφαλίσεις (26%) 
δ) Αναμενόμενη απόδοση για την τράπεζα (16%) 
ε) Κοινωνικά κριτήρια (3%)

Οι διαφορές στα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι τρεις πρώτες κατηγορίες 
κριτηρίων είναι, κατά τη γνώμη μας, μηδαμινές και πιστεύουμε ότι τελικά και οι 
τρεις θεωρούνται εξίσου σημαντικές (βλ. διάγραμμα 1 στο Παράρτημα III).
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Αν θέλαμε να προσδιορίσουμε μία γενική τάση όσον αφορά την προτίμηση που 
δείχνουν ol τράπεζες στα χρηματοδοτικά κριτήρια που χρησιμοποιούν, θα λέγαμε 
ότι:

α) το 60% των ελληνικών δημοσίων τραπεζών του δείγματος φαίνεται να δείχνει 
ιδιαίτερη προτίμηση στις προσφερόμενες εξασφαλίσεις ως κριτηρίου 
χρηματοδότησης, δίνοντας σε αυτές τα μεγαλύτερα ποσοστά βαρύτητας σε 
σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια. Ίσως αυτό να οφείλεται είτε στο ό,τι αυτές οι 
τράπεζες δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να ξεφύγουν από τις παλιές πρακτικές, 
είτε ότι οι χορηγήσεις τους καθοδηγούνται και από άλλους παράγοντες, γεγονός 
που τις αναγκάζει να προβαίνουν σε χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με όχι τόσο 
καλή οικονομική θέση και επομένως να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ζητούμενες 
εξασφαλίσεις.

Οσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, οι δημόσιες τράπεζες ήταν οι μόνες που 
απάντησαν ότι τα λαμβάνουν, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, υπόψη τους κατά 
τη λήψη της χρηματοδοτικής απόφασης, αν και γίνεται πλέον προσπάθεια, και 
μέσα από τον περιορισμό της κρατικής παρέμβασης στην πορεία αυτών των 
τραπεζών, να αποφεύγονται χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που 
εκμεταλλευόμενες την υπαγωγή τους σε κριτήρια όπως η περιφερειακή ανάπτυξη, 
η αύξηση των εξαγωγών, η προώθηση νέων τεχνολογιών, δεν καλύπτουν 
παράλληλα και τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που έχει θέσει η τράπεζα για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.

Σύμφωνα με την εμπειρία του παρελθόντος, οι μεγάλες κρατικές τράπεζες 
χορηγούσαν με μεγαλύτερη ευκολία δάνεια, καθώς επηρεάζονταν στην 
κατεύθυνση αυτή από πολιτικές - κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη 
χρηματοδότηση προβληματικών επιχειρήσεων για λόγους “κοινωνικής” πολιτικής 
και για τη χρηματοδότηση φιλικών προς την εξουσία επιχειρήσεων, οι οποίες 
συναντούσαν δυσκολίες στο να εξασφαλίσουν δάνεια από τις ιδιωτικές τράπεζες. 
Η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει, σύμφωνα με τις ενδείξεις αλλά και τις σχετικές 
απαντήσεις των ερωτηθέντων, και σήμερα οι κρατικές τράπεζες χορηγούν δάνεια 
κατά βάση με τραπεζικά κριτήρια ή τουλάχιστον δεν προβαίνουν σε 
χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για “κοινωνικούς” σκοπούς, που μπορεί να θίγουν 
τα συμφέροντα της τράπεζας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεγάλες κρατικές
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τράπεζες ζητούν σήμερα την εγγύηση του Δημοσίου για να δώσουν δάνεια σε 
“προβληματικές” επιχειρήσεις.

β) το 80% των ελληνικών και ξένων ιδιωτικών τραπεζών θεωρούν ως εξίσου 
σημαντικά κριτήρια χρηματοδότησης τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά 
στοιχεία της επιχείρησης. Στις τράπεζες αυτές φαίνεται οι εξασφαλίσεις να 
έρχονται σε δεύτερη μοίρα χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η σημασία τους, 
κυρίως γιατί είναι περισσότερο προσεκτικές στην επιλογή των επιχειρήσεων που 
χρηματοδοτούν και δεν αντιμετωπίζουν τις εξασφαλίσεις σαν αυτοσκοπό αλλά 
σαν την επικουρική πηγή αποπληρωμής του δανείου. Αντίθετα, τα κοινωνικά 
κριτήρια δεν λαμβάνονται σχεδόν καθόλου υπόψη, γιατί όπως υποστήριξαν οι 
ερωτηθέντες “η τράπεζα είναι ένας οργανισμός κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στα 
πλαίσια αυτά θα πρέπει να κινούνται και οι χρηματοδοτικές του αποφάσεις”. 
Οπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ένας από τους ερωτηθέντες υπεύθυνους 
χορηγήσεων μιας ελληνικής ιδιωτικής τράπεζας, “οι κοινωνικοί σκοποί, με την 
ευρύτερη έννοια, εξυπηρετούνται με την χρηματοδότηση υγιών και βιώσιμων 
επιχειρήσεων”.

Σε εκείνο το σημείο που συμφώνησαν όλοι οι ερωτηθέντες υπεύθυνοι χορηγήσεων 
των ξένων αλλά και των ελληνικών ιδιωτικών τραπεζικών οργανισμών είναι ότι οι 
τράπεζές τους δεν δεχόντουσαν στο παρελθόν και πολύ περισσότερο ούτε και 
σήμερα δέχονται πολιτικές πιέσεις, κάτι που δεν ισχύει και για τις δημόσιες που 
βρίσκονται κάτω από τον κρατικό έλεγχο. Από τη μεριά τους, οι εκπρόσωποι των 
ελληνικών δημοσίων τραπεζών υποστήριξαν ότι σήμερα το φαινόμενο των 
πολιτικών πιέσεων είναι αισθητά περιορισμένο σε σχέση με το τι συνέβαινε στο 
παρελθόν, ενώ όπως υποστήριξε ο υπεύθυνος μιας μεγάλης δημόσιας τράπεζας 
“και τότε, οι πολιτικές πιέσεις είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα μόνο αν τηρούνταν 
κάποιες βασικές προϋποθέσεις από την πλευρά της επιχείρησης”.

Οσον αφορά ειδικότερα τα επικουρικά κριτήρια χρηματοδοτήσεων στα οποία 
ανήκουν οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις, οι μορφές που ζητούνται περισσότερο 
από τις τράπεζες για την κάλυψη των χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων, είναι 
συνάρτηση του είδους της χρηματοδότησης (αν πρόκειται για βραχυπρόθεσμη ή 
μακροπρόθεσμη), του ονόματος της επιχείρησης στην αγορά και των οικονομικών
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της στοιχείων. Ζητούνται “ισχυρότερες” εξασφαλίσεις όταν πρόκειται για 
επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αδυναμίες στα οικονομικά τους στοιχεία, ενώ 
επιχειρήσεις με πολύ καλά οικονομικά στοιχεία έχουν και τη δύναμη να 
διαπραγματευτούν και να πετύχουν την παροχή όσο το δυνατόν λιγότερων 
εξασφαλίσεων. Και αυτό, γιατί οι τράπεζες βασίζονται στην καλή οικονομική 
κατάσταση της επιχείρησης και στην πρόβλεψη για μια μελλοντική κερδοφόρα 
πορεία, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή αποπληρωμή του δανείου και να 
μην αναγκαστούν να προσφύγουν στη λύση της ρευστοποίησης της εξασφάλισης.

Τα πιο διαδεδομένα είδη εξασφαλίσεων που ζητούνται είναι η ολική ή μερική 
δέσμευση μετρητών ή οποιαδήποτε άλλης μορφής κατάθεση, εμπράγματες 
εξασφαλίσεις, όπως προσημειώσεις σε ακίνητα (π.χ. διαμερίσματα, οικόπεδα των 
οποίων η πραγματική αξία προσδιορίζεται από έναν εκτιμητή) και αξιόγραφα, 
κυρίως μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας. Σε πολύ περιορισμένο βαθμό 
και μόνο όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση μεγάλων καπνοβιομηχανιών, ως 
εξασφαλίσεις λαμβάνονται και τίτλοι καπνών. Πρόκειται για τίτλους (αποθετήρια 
- ενεχυρόγραφα) τους οποίους έχει τη δυνατότητα να εκδίδει μόνο η ΠΑΕΓΑ 
(Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος), ονομάζονται 
“Τίτλοι Αποθήκευσης” και παρέχουν την ευκαρία στην επιχείρηση να 
χρηματοδοτηθεί από οποιαδήποτε τράπεζα, ενεχυριάζοντας τα εμπορεύματά της, 
με απλή οπισθογράφηση του ενεχυρόγραφου. Ο τίτλος αυτός έχει επίσης όλες 
τις εγγυήσεις και τα πλεονεκτήματα των νόμων, που διέπουν τις 
συναλλαγματικές, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα και συνεπώς μπορεί η 
επιχείρηση να πετύχει την ανέξοδη πώληση των εμπορευμάτων της, χωρίς τη 
μετακίνησή τους από την αποθήκη.

Οσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων χωρίς την κάλυψή τους με 
οποιαδήποτε μορφή εξασφάλισης (ούτε ακόμα και με την προσωπική εγγύηση των 
μετόχων τους), αυτές καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 10%, του 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών που έδωσαν μια θετική απάντηση στη σχετική 
ερώτηση του ερωτηματολογίου μας και που αποτελούν το 70% των ερωτηθέντων 
τραπεζών. Η αιτιολόγηση της απάντησης, όσον αφορά τον περιορισμένο αριθμό 
των χορηγήσεων χωρίς την κάλυψή τους με ανάλογες εξασφαλίσεις, είναι ότι 
λίγες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά,
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κάτω από τις γνωστές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτήν, και που μπορούν με 
μόνα τα οικονομικά τους στοιχεία και την επιτυχημένη διαχρονική πορεία τους να 
αποτελέσουν εγγύηση για την ομαλή και απρόσκοπτη αποπληρωμή του δανείου.

Από το παραπάνω ποσοστό των τραπεζών που προβαίνουν σε “ακάλυπτες" 
χρηματοδοτήσεις, το 60% αποτελούν οι ξένες τράπεζες, οι οποίες ανεβάζουν και 
το ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους που καλύπτουν οι χρηματοδοτήσεις αυτής 
της μορφής στο 50% (σαν μέσο όρο). Και αυτό γιατί οι ξένες τράπεζες, λόγω και 
των συχνών και εντατικών ελέγχων που δέχονται από τις ξένες διοικήσεις τους, 
επιδιώκουν να προσεγγίζουν επιχειρήσεις αναγνωρισμένης αξίας και ισχύος στον 
κλάδο όπου ανήκουν και να μην προβαίνουν σε χρηματοδοτήσεις που δεν 
δικαιολογούνται από τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και, έτσι, να 
θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της τράπεζας.

5.4 Η σπουδαιότητα των δεικτών ειδικότερα στη χρηματοοικονομική 
ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων

Θέλοντας να διερευνήσουμε αρχικά τη σημασία και το ρόλο που παίζουν οι 
αριθμοδείκτες για τις τράπεζες στη διαδικασία λήψης των χρηματοδοτικών τους 
αποφάσεων, ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν ποιο είναι εκείνο το 
σημείο που περιγράφει κατά τη γνώμη τους καλύτερα τη σημασία των 
αριθμοδεικτών σήμερα. Τους ζητήσαμε δηλ. να επιλέξουν από το 1 εως το 5, 
δίνοντας το 5 σε περίπτωση που θεωρούν ότι ο ρόλος των αριθμοδεικτών είναι 
πολύ σημαντικός, το 4 αν είναι αρκετά σημαντικός, το 3 αν είναι απλά 
σημαντικός, το 2 αν είναι λίγο σημαντικός και τέλος, το 1 αν θεωρούν ότι δεν είναι 

καθόλου σημαντικός. Οι απαντήσεις, λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση δείχνουν ότι 
το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί το ρόλο των αριθμοδεικτών αρκετά σημαντικό, 
μόνο το 16% πολύ σημαντικό, ενώ ένα 7% απλά σημαντικό (βλ. διάγραμμα 2 στο 
Παράρτημα III).

Το παραπάνω συμπέρασμα σχετικά με το ρόλο των αριθμοδεικτών έρχεται σε 
πλήρη συμφωνία και με τα αποτελέσματα της τρίχρονης έρευνας που 
ολοκλήρωσαν το 1978 οι Morton Backer και Martin L. Gosman για λογαριασμό του
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National Association of Accountants σχετικά με τη χρήση των αριθμοδεικτών στη 
διαδικασία λήψης χρηματοδοτικών αποφάσεων από τις εμπορικές τράπεζες 
(Financial Management, 1980)1.

Συνεχίζοντας με τα συμπεράσματα της δικιάς μας έρευνας, προκύπτει ότι οι 
τράπεζες χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 11 βασικούς δείκτες κατά την ανάλυση 
των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι δημόσιες 
τράπεζες χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 10 δείκτες, οι ελληνικές ιδιωτικές 
τράπεζες 11 δείκτες και οι ξένες τράπεζες 12 δείκτες. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι 
υπάρχει μία ομοιομορφία ως προς τον αριθμό των δεικτών που χρησιμοποιούνται, 
με ελάχιστο αναφερόμενο αριθμό τους 7 (Μακεδονίας-Θράκης) και μέγιστο τους 
15 (Εμπορική) - βλ. διάγραμμα 3 στο Παράρτημα III. Οπως θα διαπιστωθεί και 
παρακάτω, ιδιαίτερες διαφορές δεν παρατηρούνται ακόμα και ως προς τους 
δείκτες που χρησιμοποιούνται από κάθε κατηγορία.

1 Στα πλαίσια αυτής της έρευνας είχαν συζητήσει με ανώτατα στελέχη των τμημάτων 
πιστοδοτήσεων 24 τραπεζών σε 8 διαφορετικές πόλεις της Αμερικής. Τα συμπεράσματα της 
έρευνας αυτής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α) Ολοι οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την άποψη ότι οι αριθμοδείκτες είναι αρκετά εως πολύ 
σημαντικοί στη διαδικασία αξιολόγησης των χρηματοδοτικών προτάσεων. Παρ’ όλ’ αυτά, όλοι 
σχεδόν επεσήμαναν ότι αυτά τα οικονομικά κριτήρια δεν είναι τα μόνα που έχουν σημασία στην 
παραπάνω διαδικασία. Επιπρόσθετα στοιχεία αναφέρονται συχνά ως εξίσου σημαντικά όπως η 
ποιότητα της διοίκησης, τα προϊόντα της επιχείρησης και οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

β) Ως προς τη χορήγηση δανείων για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, (βραχυπρόθεσμα 
δάνεια) περισσότερο σημαντικοί είναι: ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, ειδικής ρευστότητας, 
ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων, ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων και συνόλου 
υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια.
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Οσον αφορά την βαρύτητα που δίνεται σε κάθε κατηγορία δεικτών, η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων απάντησε ότι αυτή δεν είναι η ίδια για κάθε μια από τις 
παρακάτω 5 κατηγορίες: α) ρευστότητας, β) δραστηριότητας, γ) αποδοτικότητας, 
δ) κεφαλαιακής επιβάρυνσης και ε) οι χρηματιστηριακοί. Πιο συγκεκριμένα, οι 
δείκτες δανειακής επιβάρυνσης κατατάσσονται στην πρώτη θέση ως προς την 
σπουδαιότητά τους από το 66% των ερωτηθέντων, οι δείκτες ρευστότητας από 
το 61%, οι δείκτες αποδοτικότητας από το 27%, οι δείκτες δραστηριότητας από 
το 16%, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες δεν θεωρούνται από καμμία τράπεζα ως 
οι πιο σημαντικοί (βλ. διάγραμμα 4 στο Παράρτημα III). Πολλοί, όμως, από τους 
ερωτηθέντες δεν θέλησαν να περιορίσουν την επιλογή τους σε μία μόνο κατηγορία 
δεικτών αλλά αντίθετα, θεώρησαν σωστότερο να κατατάξουν στην πρώτη θέση 
περισσότερες από μία κατηγορίες, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης μιας 
επιχείρησης.

Βλέπουμε, επομένως, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσαν οι δείκτες 
δανειακής επιβάρυνσης και οι ερωτηθέντες που επέλεξαν την παραπάνω 
κατηγορία δικαιολόγησαν την απόφασή τους αυτή υποστηρίζοντας ότι μια 
επιχείρηση που είναι ήδη υπερδανεισμένη δεν θα μπορέσει εύκολα να 
εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της και σύντομα αυτό θα επιφέρει προβλήματα και 
στη ρευστότητά της. Επίσης, αυτή η κατηγορία δεικτών παρέχει πληροφόρηση 
σχετικά με το κατά πόσο ο επιχειρηματίας επιλέγει να χρησιμοποιεί ξένα 
κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των εργασιών του ή αντίθετα χρησιμοποιεί δικά 
του κεφάλαια με ορατό πάντα τον κίνδυνο της απώλειάς τους.

Αντίθετα, αυτοί που επέλεξαν τους δείκτες ρευστότητας ως τους πιο 
σημαντικούς, δικαιολογούν την επιλογή τους αυτή υποστηρίζοντας ότι η 
συγκεκριμένη κατηγορία δεικτών είναι σημαντική γιατί βοηθά στον προσδιορισμό 
της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης και της ικανότητάς της να 
ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών από τις οποίες έχει δανειστεί.

Η κατηγορία των δεικτών αποδοτικότητας είναι η πιο σημαντική για το 27% των 
ερωτηθέντων γιατί δείχνει, όπως υποστήριξαν, την ικανότητα της επιχείρησης να
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ακολουθεί μία κερδοφόρα πορεία αλλά και την αποδοτικότητα των 
απασχολούμενων στην επιχείρηση κεφαλαίων. Αν η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί 
κέρδη, δεν θα έχει και επαρκή διαθέσιμα για να εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της, και επομένως και τις δανειακές της υποχρεώσεις.

Πολύ μικρό ποσοστό συγκέντρωσαν οι δείκτες δραστηριότητας, κυρίως γιατί από 
μόνοι τους δεν έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα όσο αν εξεταστούν παράλληλα και 
σε συνδυασμό με τους δείκτες ρευστότητας. Και αυτό, γιατί οι δείκτες αυτοί 
βοηθούν στη μέτρηση της παραγωγικότητας και του βαθμού χρησιμοποίησης των 
περιουσιακών στοιχείων της υπό εξέταση επιχείρησης. Αντίθετα, με τους δείκτες 
δραστηριότητας, που έστω και σε περιορισμένο βαθμό γίνονται αντικείμενο 
υπολογισμού και μελέτης, οι χρηματιστηριακοί δείκτες, όχι μόνο κατατάσσονται 
τελευταίοι από άποψη σπουδαιότητας, αλλά και οι τράπεζες σε πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις τους λαμβάνουν υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής 
κατάστασης μιας επιχείρησης. Από τους δείκτες της κατηγορίας αυτής ο μόνος 
δείκτης για τον οποίο υπάρχει έστω και μια απλή ενημέρωση από τα στοιχεία που 
δημοσιεύει ο ημερήσιος τύπος είναι ο δείκτης που υπολογίζεται από το λόγο της 
τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή και εκφράζεται διεθνώς με τον 
συμβολισμό Ρ/Ε.

Μετά από αυτή τη γενική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά με τη 
σπουδαιότητα των αριθμοδεικτών, εξετάζουμε παρακάτω τις απαντήσεις που 
έδωσαν οι ερωτηθέντες σχετικά με κάθε κατηγορία δεικτών ξεχωριστά. Πιο 
συγκεκριμένα, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Δείκτες ρευστότητας
Ειδικότερα, όσον αφορά τους δείκτες ρευστότητας, ζητήσαμε από τους 
ερωτηθέντες να κατατάξουν από το 1 εως το 4, δίνοντας το 1 σε αυτόν που 
θεωρούν τον σπουδαιότερο, τους εξής αριθμοδείκτες: α) γενικής ρευστότητας, β) 
άμεσης ρευστότητας, γ) ταμειακής ρευστότητας και δ) αμυντικού χρονικού 
διαστήματος (βλ. διάγραμμα 5 στο Παράρτημα III). Υπήρξε απόλυτη συμφωνία από 
όλους ανεξαιρέτως τους ερωτηθέντες (100%) ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας 
είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης για τον προσδιορισμό της 
βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης, ενώ δεν παρατηρήθηκαν
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διαφορές ως προς τον τρόπο υπολογισμού των παραπάνω αριθμοδεικτών. Πιο 
συγκεκριμένα:

> από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 78% κατέταξε τον παραπάνω δείκτη στην 
πρώτη θέση μεταξύ των υπολοίπων δεικτών αυτής της κατηγορίας, το 16% στη 
δεύτερη θέση και μόνο ένα 6% στην τρίτη θέση,

>■ από το 89% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τον δείκτη 
άμεσης ρευστότητας, το 81% τον κατέταξε στην δεύτερη θέση και το υπόλοιπο 
19% στην πρώτη θέση,

> μόνο ένα 10% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τον δείκτη ταμειακής 
ρευστότητας και τον κατατάσει στην τρίτη θέση,

> κανένας από τους ερωτηθέντες δεν ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τον δείκτη 
αμυντικού χρονικού διαστήματος, και αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, αφού εξ’ 
αρχής γνωρίζαμε ότι πρόκειται για έναν δείκτη αρκετά εξειδικευμένο που για το 
λόγο αυτό προκαλεί και αρκετές δυσκολίες στον υπολογισμό του. Θεωρήσαμε, 
όμως, ότι έπρεπε να τον συμπεριελάβουμε για να καλύψουμε όλες τις 
περιπτώσεις,

> και τέλος, ένα 10% των ερωτηθέντων προσέθεσε σαν χρησιμοποιούμενο δείκτη 
το κεφάλαιο κίνησης που υπολογίζεται από τη διαφορά του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης (εμείς 
διαφωνούμε ως προς τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης σχέσης ως δείκτη, γι’ 
αυτό και δεν θεωρήσαμε απαραίτητο να τον αναφέρουμε).

Δείκτες δραστηριότητας

Στην κατηγορία αυτή συμπεριελάβαμε τους εξής δείκτες: α) ταχύτητα εισπράξεως 
απαιτήσεων, β) ημέρες εισπράξεως απαιτήσεων, γ) ταχύτητα κυκλοφορίας 
αποθεμάτων, δ) ημέρες κυκλοφορίας αποθεμάτων, ε) ημέρες πληρωμής 
προμηθευτών, στ) ταχύτητα κεφαλαίου κίνησης, ζ) ταχύτητα κυκλοφορίας 
ενεργητικού, η) ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων και θ) ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων 
κεφαλαίων (βλ. διάγραμμα 6 στο Παράρτημα III). Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας
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από τους δείκτες αυτής της κατηγορίας δεν συγκέντρωσε την απόλυτα σύμφωνη 
γνώμη όλων των ερωτηθέντων ως προς την ευρύτητα χρήσης του. Πιο 
συγκεκριμένα:

>· το υψηλότερο ποσοστό (78%) προτίμησης από τους δείκτες δραστηριότητας 
συγκέντρωσαν οι δείκτες κυκλοφορίας απαιτήσεων και κυκλοφορίας αποθεμάτων 
εκφρασμένοι σε ημέρες. Αμφότεροι οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται σχεδόν 
πάντα σε συνδυασμό με το δείκτη “ημέρες πληρωμής προμηθευτών" και βοηθούν 
στον προσδιορισμό του καθαρού επιχειρησιακού κύκλου ή κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, ο οποίος αντιστοιχεί στον χρόνο ανακύκλωσης των αποθεμάτων 
μιας μονάδας συν/πλην τη διαφορά μεταξύ του χρόνου πίστωσης που χορηγεί η 
επιχείρηση στους πελάτες της και αυτού που η ίδια απολαμβάνει από τους 
πιστωτές της. Από το παραπάνω ποσοστό, το 86% τους κατέταξε στην πρώτη 
θέση, ενώ ένα 7% στη δεύτερη θέση και ένα 7% στην τρίτη.

αντίθετα με τους παραπάνω δείκτες, λιγότερη προτίμηση συγκεντρώνουν οι 
δείκτες ταχύτητας κυκλοφορίας απαιτήσεων και ταχύτητας κυκλοφορίας 
αποθεμάτων (22% και 17% αντίστοιχα)2 εκφρασμένοι σε φορές και όχι σε ημέρες. 
Πιστεύουμε ότι η διαφορά ως προς τον τρόπο έκφρασης των συγκεκριμένων 
δεικτών (σε φορές ή σε ημέρες) δεν είναι ουσιαστική, απλά είναι θέμα επιλογής 
της κάθε τράπεζας,

»■ από τους υπόλοιπους δείκτες, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει ο δείκτης 
ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης με 45%, από το οποίο το 88% τον κατατάσει 
δεύτερο ως προς τον βαθμό σπουδαιότητάς του, ακολουθεί ο δείκτης ταχύτητας 
κυκλοφορίας ενεργητικού με 17%, από το οποίο μάλιστα ένα ποσοστό 33% τον 
κατατάσει στην πρώτη θέση, και τέλος ο δείκτης κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 
συγκεντρώνει την προτίμηση του 11% των ερωτηθέντων,

2Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας που ολοκλήρωσαν το 1978 οι Morton 
Backer και Martin L. Gosman για λογαριασμό του National Association of Accountants σχετικά με τη 
χρήση των αριθμοδεικτών στη διαδικασία λήψης χρηματοδοτικών αποφάσεων από τις εμπορικές 
τράπεζες και τα οποία αναφέρθηκαν στη σελ. 75 του παρόντος κεφαλαίου.
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> ο δείκτης κυκλοφορίας παγίων στοιχείων δεν χρησιμοποιείται από καμμία 
τράπεζα όπως προκύπτει από τις απαντήσεις αυτών που συμμετείχαν στην 
έρευνα.

Για τους δείκτες αυτούς που περιλαμβάνουν στον υπολογισμό τους λογαριασμούς 
απαιτήσεων, αποθεμάτων και προμηθευτών, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι στον 
υπολογισμό τους πρέπει να χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, για παράδειγμα, ο 
μέσος όρος αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης και όχι απλά τα αποθέματα 
μόνο της χρήσης που εξετάζεται. Και αυτό, γιατί το ύψος των αποθεμάτων στο 
τέλος της χρήσης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, δεν δίνει 
αντιπροσωπευτική εικόνα του πραγματικού ύψους αυτών κατά τη διάρκεια της 
χρήσης. Πέραν αυτού εξετάζοντας τα αποθέματα μιας δεδομένης χρονικής 
στιγμής ενδέχεται αυτά να εμφανίζονται αυξημένα ή ελαττωμένα, ανάλογα με τις 
επικρατούσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς. Ετσι, στην περίπτωση αυτή, η 
ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων θα είναι διαφορετική από εκείνη που θα ήταν 
κάτω από κανονικές συνθήκες. Από τις τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα, 
το 61% χρησιμοποιεί το μέσο όρο των στοιχείων που συμμετέχουν στον 
υπολογισμό των παραπάνω δεικτών.

Ενα ακόμη ζήτημα που εξετάστηκε και αναφέρεται σε αυτό το σημείο γιατί 
ακριβώς αφορά κυρίως τους δείκτες ρευστότητας-δραστηριότητας και κατ’ 
επέκταση αυτούς της αποδοτικότητας, είναι το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στους αριθμοδείκτες των παραπάνω 
κατηγοριών οι διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων που πιθανότατα 
εφαρμόζουν οι υπό σύγκριση επιχειρήσεις. Η απάντηση που λάβαμε για αυτό το 
θέμα από όλους ανεξαιρέτως τους ερωτηθέντες ήταν ότι δεν κρίνεται απαραίτητη 
μια τόσο λεπτομερής εξέταση, ενώ εμείς από την πλευρά μας, πιστεύοντας ότι 
ισχύει ακριβώς το αντίθετο, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια, ότι δεν 
είναι αμελητέες και ανάξιες λόγου και προσοχής, οι διαφορές που προκύπτουν 
στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν διαφορετικές 
μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων τους.

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στην Ελλάδα είναι η LIFO 
(Last In First Out), η FIFO (First In First Out) και η μέθοδος της μέσης σταθμικής
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τιμής (Μ.Σ.Τ.). Οι παραπάνω τρεις μέθοδοι προκαλούν κατά την εφαρμογή τους 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αξίες αποτίμησης των αποθεμάτων λήξης, και 
κατά συνέπεια στο κόστος πωληθέντων, στο περιθώριο μικτού κέρδους και στα 
αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, επηρεάζονται όλοι εκείνοι από τους 
δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας και αποδοτικότητας που έχουν κατά τον 
υπολογισμό τους ως αριθμητή ή παρονομαστή τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω 
αναφερόμενα μεγέθη. Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα όσα αναφέραμε, 
παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Εστω ότι μια επιχείρηση προβαίνει στις παρακάτω αγορές με την ακόλουθη σειρά: 
1η αγορά: 1.000 μον. X 100 = 100.000 δρχ.
2η αγορά: 1.000 μον. X 120 = 120.000 δρχ.
3η αγορά: 1.000 μον. X 140 = 140.000 δρχ.
4η αγορά: 1.000 μον. X 160 = 160.000 δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ: 4.000 μον. 520.000 δρχ.

Μέση σταθμική τιμή = 520.000 / 4.000 = 130 δρχ.

Εστω, τώρα, ότι η επιχείρηση προβαίνει στις εξής πωλήσεις:
1η πώληση: 1.000 μον. X 130 = 130.000 δρχ.
2η πώληση: 1.000 μον. X 160 = 160.000 δρχ.
3η πώληση: 1.000 μον. X 190 = 190.000 δρχ.
Επομένως, τελικό απόθεμα = 1.000 μονάδες.
Ομως, η αξία του τελικού αποθέματος:
με τη μέθοδο FIFO: Τ.Α. = 1.000 μον. X 160 = 160.000 και

Κόστος Πωληθέντων = 520.000 -160.000 = 360.000 
με τη μέθοδο LIFQ: Τ.Α. = 1.000 μον. X 100 = 100.000 και

Κόστος Πωληθέντων = 520.000 -100.000 = 320.000 
με τη μέθοδο Μ.Σ.Τ.: Τ.Α. = 1.000 μον. X 130 = 130.000 και

Κόστος Πωληθέντων = 520.000 -130.000 = 390.000

Αυτό έχει σαν συνέπεια να επηρεάζονται σοβαρά και να διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τη μέθοδο αποτίμησης οι ακόλουθοι δείκτες:
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με τη μέθοδο FIFO: 
με τη μέθοδο LIFQ: 
με τη μέθοδο Μ.Σ.Τ

Ταχύτ. Ανακύκλ. Αποθ. 
Ταχύτ. Ανακύκλ. Αποθ. 
Ταχύτ. Ανακύκλ. Αποθ.

= 360.000/160.000 = 2,25 
= 420.000/100.000 = 4,2 
= 390.000/130.000 = 3

με τη μέθοδο FIFO: 
με τη μέθοδο LIFQ: 
με τη μέθοδο Μ.Σ.Τ

Ημέρες Ανακύκλ. Αποθ. 
Ημέρες Ανακύκλ. Αποθ. 
Ημέρες Ανακύκλ. Αποθ.

= 365/2,25 = 162,22 ημ. 
= 365/4,2 = 86,9 ημ.
= 365/3 = 121,66 ημ.

με τη μέθοδο FIFO: 
με τη μέθοδο LIFQ: 
με τη μέθοδο Μ.Σ.Τ

Μικτό περιθώριο κέρδους = 120.000/480.000 = 25% 
Μικτό περιθώριο κέρδους = 60.000/480.000 = 12,5% 
Μικτό περιθώριο κέρδους = 90.000/480.000 = 18,75%

Εστω τώρα, ότι η σχέση Αποθέματα/Απαιτήσεις + Διαθέσιμα είναι 1/1 και ότι οι 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 220.000 δρχ. Τότε:
με τη μέθοδο FIFO: Γενική Ρευστότητα = 160.000+160.000/220.000 = 1,45
με τη μέθοδο LIFQ: Γενική Ρευστότητα = 100.000+100.000/220.000 = 1,18
με τη μέθοδο Μ.Σ.Τ.: Γενική Ρευστότητα = 130.000+130.000/220.000 = 0,90

Βλέπουμε λοιπόν, από το παραπάνω παράδειγμα, το πόσο σημαντικές 
διαφοροποιήσεις προκύπτουν στον υπολογισμό ορισμένων δεικτών από την 
εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων. Ως εκ τούτου 
λοιπόν, οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εκτιμάται η 
επίπτωσή τους στα τρία προαναφερθέντα μεγέθη, ώστε να έχει νόημα η ανάλυση.

Δείκτες αποδοτικότητας
Στη συνέχεια, η προσπάθεια κατάταξης των δεικτών με βάση τον βαθμό 
σπουδαιότητάς τους συνεχίσθηκε και για την κατηγορία των δεικτών 
αποδοτικότητας, η οποία περιλαμβάνει τους εξής δείκτες: α) μικτού περιθωρίου 
ή μικτού κέρδους, β) καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους, γ) αποδοτικότητας 
ενεργητικού, δ) αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και ε) αποδοτικότητας 
απασχολούμενων κεφαλαίων (βλ. διάγραμμα 7 στο Παράρτημα III). Eivol 

χαρακτηριστικό ότι οι δύο πρώτοι δείκτες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό 
ως προς την ευρύτητα χρήσης τους από τους ερωτηθέντες. Πιο συγκεκριμένα:
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^ το 89% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τους δείκτες μικτού 
περιθωρίου κέρδους και καθαρού περιθωρίου κέρδους (ή αποτελέσματος 
εκμετάλλευσης), ενώ ο πρώτος κατατάσεται στην πρώτη θέση από το 81% και ο 
δεύτερος στην ίδια θέση μόνο από το 25% (αυτό δείχνει ότι εξετάζονται σε 
συνδυασμό με πρώτο τον δείκτη μικτού περιθωρίου και δεύτερο τον δείκτη 
καθαρού περιθωρίου). Βλέπουμε, δηλαδή, ότι οι τράπεζες που συμμετείχαν στην 
έρευνα θεωρούν εξίσου σημαντικούς και τους δύο δείκτες, κυρίως λόγω της 
διαφοροποίησης στην πληροφόρηση που προσφέρουν - ο πρώτος δείχνει την 
ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει το κόστος πωληθέντων, ενώ ο δεύτερος 
δείχνει την ικανότητά της να παράγει καθαρά κέρδη από τις λειτουργικές της 
δραστηριότητες. Πρέπει και οι δύο να εξετάζονται σε συνδυασμό γιατί από πιθανά 
δυσανάλογες ή αντίρροπες διαχρονικές μεταβολές του ενός ή του άλλου δείκτη, 
προκύπτουν στοιχεία σχετικά με το κόστος πωληθέντων, τα έσοδα λειτουργίας 
της επιχείρησης, τις τιμές πώλησης των προϊόντων της και την παραγωγικότητα 
των συντελεστών που συμμετέχουν στην παραγωγή,

> ο επόμενος δείκτης αποδοτικότητας που συγκέντρωσε υψηλό ποσοστό (83%) 
είναι ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ενώ από το παραπάνω ποσοστό 
το 53% δήλωσε ότι τον κατατάσει στην τρίτη θέση, αμέσως μετά τον δείκτη 
μικτού περιθωρίου και τον δείκτη καθαρού περιθωρίου,

>■ ο δείκτης της αποδοτικότητας ενεργητικού συγκέντρωσε ποσοστό μόλις 28%, 
ενώ κανένας από αυτούς που δήλωσαν ότι τον λαμβάνουν υπόψη τους, δεν τον 
κατέταξαν στην πρώτη θέση ως προς το βαθμό σπουδαιότητάς του.

Στα πλαίσια της ερώτησής μας για τους δείκτες αποδοτικότητας, θελήσαμε από 
τους ερωτηθέντες να μας διευκρινίσουν ποια αποτελέσματα λαμβάνουν υπόψη 
τους κατά τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών. Το 83%, λοιπόν, των 
ερωτηθέντων απάντησε ότι τους ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων ενώ το υπόλοπο 17% τα αποτελέσματα/κέρδη χρήσεως μετά τους φόρους. 
Αυτή η διαφορά στον τρόπο υπολογισμού δημιουργεί προβλήματα στις 
περιπτώσεις σύγκρισης των παραπάνω δεικτών με τα στοιχεία που δημοσιεύονται 
κατά καιρούς με τους μέσους όρους ή τους δείκτες του leader κάθε κλάδου. Θα 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, να εντοπίζεται από την αρχή η διαφορά
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στον τρόπο υπολογισμού και να λαμβάνονται μέτρα ως προς την προσαρμογή των 
δεικτών ώστε να είναι συγκρίσιμοι.

Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης
Σειρά έχουν τώρα οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης στους οποίους 
περιλαμβάνονται: α) ο δείκτης ίδια προς συνολικά κεφάλαια, β) ο δείκτης ίδια 
προς δανειακά κεφάλαια, γ) ο δείκτης ίδια κεφάλαια προς πάγια, δ) ο δείκτης του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις συνολικές υποχρεώσεις και ε) ο δείκτης 
κάλυψης τόκων (βλ. διάγραμμα 8 στο Παράρτημα III). Χαρακτηριστικό αυτής της 
κατηγορίας δεικτών είναι ότι δύο δείκτες συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά 
ως προς τη συχνότητα χρήσης τους από τις τράπεζες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις 
κινήθηκαν πάνω-κάτω στα ίδια επίπεδα. Αναλυτικότερα:

> το 95% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το δείκτη ίδια προς 
δανειακά κεφάλαια και μάλιστα το 90% τον κατατάσει στην πρώτη θέση ως προς 
τη σπουδαιότητά του σε σχέση με τους υπόλοιπους. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ο 
δείκτης αυτός θεωρείται αρκετά σημαντικός από τις τράπεζες γιατί είναι 
ενδεικτικός της ασφάλειας που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της αφού 
σε περίπτωση που είναι μικρότερος της μονάδας, μας δείχνει ότι οι φορείς της 
επιχείρησης συμμετέχουν σε αυτήν με λιγότερα κεφάλαια από ό,τι οι πιστωτές 
της και όσο μικρότερη είναι αυτή η σχέση, τόσο μικρότερη είναι και η ασφάλεια 
που παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον 
δείκτη αυτό οι περισσότερες τράπεζες χρησιμοποιούν αντίστροφο τρόπο 
υπολογισμού, δηλαδή δανειακά προς ίδια κεφάλαια. Ομως, και αυτός ο τρόπος 
οδηγεί στα ίδια συμπεράσματα, αρκεί τα αποτελέσματά του να ερμηνευτούν με 
τρόπο αντίστροφο από τον δείκτη που εμείς χρησιμοποιήσαμε στο 
ερωτηματολόγιο,

>■ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (72%) συγκέντρωσε και ο δείκτης κάλυψης τόκων, 
αν και κανένας από τους ερωτηθέντες δεν τον κατέταξε στην πρώτη θέση, 
αντίθετα το 33% τον κατέταξε στη δεύτερη και το 27% στην τρίτη. Παρ’ όλ’ αυτά 
είναι ένας αρκετά υπολογίσιμος δείκτης και σε συνδυασμό και με τον 
προηγούμενο δείκτη, παρέχει μία ένδειξη του βαθμού και της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των ξένων κεφαλαίων από την επιχείρηση,
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από τους υπόλοιπους δείκτες, το μεγαλύτερο ποσοστό (39%) συγκέντρωσε ο 
δείκτης ίδια προς συνολικά κεφάλαια, ενώ μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι 
δείκτες “κυκλοφορούν ενεργητικό προς συνολικές υποχρεώσεις” (39%) και “ίδια 
κεφάλαια προς πάγια" (22%). Μία παραλλαγή του τελευταίου δείκτη που 
αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιείται από μία ελληνική ιδιωτική τράπεζα είναι ο 
δείκτης του ιδίου κεφαλαίου κίνησης που υπολογίζεται από τη διαφορά των ιδίων 
κεφαλαίων και του παγίου ενεργητικού της επιχείρησης.

Θεωρήσαμε σημαντικό να διερευνήσουμε ποια πολιτική επικρατεί στις τράπεζες 
όσον αφορά τη διαχείριση του λογαριασμού των Προβλέψεων στον ισολογισμό. 
Εκείνο που προκύπτει από τη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου είναι ότι η 
πλειοψηφία των τραπεζών (το 95% των ερωτηθέντων) κατατάσει τις Προβλέψεις 
στο ξένο και όχι στο ίδιο κεφάλαιο της επιχείρησης. Πιστεύουμε ότι αυτή η 
αντιμετώπιση του λογαριασμού Προβλέψεων είναι και η σωστή, γιατί από τη 
στιγμή που η επιχείρηση διαθέτει κάποια κεφάλαια για πιθανές μελλοντικές 
απώλειες ή για αποζημίωση προσωπικού, αυτά τα κεφάλαια δεν μπορούν πλέον 
να θεωρούνται ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και είναι λάθος να λογαριάζονται 
σαν τέτοια. Είναι φανερό ότι μία διαφορετική αντιμετώπιση του λογαριασμού 
Προβλέψεων από τις τράπεζες οδηγεί σε διαφορές ως προς τα αποτελέσματα 
των δεικτών που περιλαμβάνουν στον υπολογισμό τους τα ίδια κεφάλαια της 
επιχείρησης και αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις ως προς την εικόνα που προκύπτει 
για την κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης.

Τα ίδια προβλήματα προκύπτουν και στην περίπτωση που το κεφάλαιο της 
επιχείρησης δεν έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου και υπάρχει διαφορετική άποψη 
για το αν το μη καταβληθέν κεφάλαιο περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια της 
επιχείρησης κατά τον υπολογισμό των αντίστοιχων δεικτών. Και σ’ αυτή την 
περίπτωση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (83%) συμφώνησε ότι το μη 
καταβληθέν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, 
αλλά αντίθετα λογαριάζεται αφαιρετικά του ιδίου κεφαλαίου.
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Χρηματιστηριακοί δείκτες
Οπως αναφέραμε και στα αρχικά μας σχόλια για τα ποσοστά που συγκέντρωσε 
η κάθε μία κατηγορία δεικτών, οι χρηματιστηριακοί δείκτες δεν χρησιμοποιούνται 
από το σύνολο των τραπεζών που πήραν μέρος στην έρευνα μας. Επομένως, η 
απάντηση που έδωσαν όλοι στην σχετική ερώτηση για την κατάταξή τους ανάλογα 
με το βαθμό σπουδαιότητάς τους και την ερώτηση για το αν λαμβάνουν υπόψη 
τους τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής και άρα την τρέχουσα αξία του ιδίου 
κεφαλαίου κατά τον υπολογισμό των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης και 
βιωσιμότητας, ήταν αρνητική.

Και αν θέλαμε να δικαιολογήσουμε αυτή την αρνητική απάντηση, θα λέγαμε ότι 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερωτηθέντες προσπάθησαν να δώσουν μία 
συνολική εικόνα για την πολιτική που εφαρμόζει η τράπεζά τους σε θέματα 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αριθμοδεικτών, αλλά συγχρόνως δεν θα 
μπορούσαν, και είναι λογικό και απόλυτα δικαιολογημένο, να μην επηρεαστούν οι 
απαντήσεις τους και από τις προσωπικές τους εμπειρίες και έτσι να περιέχουν 
και το προσωπικό τους στίγμα. Εχοντας, λοιπόν, στο νου μας τα παραπάνω και 
συγχρόνως γνωρίζοντας ότι πολύ λίγες από τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και επομένως αποτελούν την αγορά- 
στόχο των τραπεζών της περιοχής αυτής, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, 
μπορούμε να συμπεράνουμε γιατί η απάντηση στη σχετική ερώτηση είναι 
αρνητική. Πιστεύουμε δηλαδή, ότι πιθανόν, η σχετική απάντηση να ήταν 
διαφορετική αν η έρευνα είχε διεξαχθεί στην πόλη της Αθήνας.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις οι σχετικές με τη χρήση των αριθμοδεικτών, 
στην προσπάθειά μας να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πολιτική 
των τραπεζών, θελήσαμε να μάθουμε αν πέρα από τους δείκτες, 
χρησιμοποιούνται και κάποια άλλα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης, όπως 
η κατάσταση ροής διαθεσίμων (cash flow). Στην περίπτωση αυτή, στο σύνολό τους 
οι απαντήσεις (100%) ήταν θετικές, ενώ όσον αφορά τη βαρύτητα που δίνεται στη 
ροή διαθεσίμων σε σχέση με τους δείκτες, τα αποτελέσματα είναι τα εξής 
(Διάγραμμα 9 στο Παράρτημα III):
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> το 27% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δίνει την ίδια βαρύτητα στη ροή 
διαθεσίμων και στους αριθμοδείκτες
>· το 38% των ερωτηθέντων απάντησε ότι της δίνει μικρότερη βαρύτητα σε 
σύγκριση με τους δείκτες, και τέλος
> το 45% των ερωτηθέντων απάντησε ότι της δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε 
σύγκριση με τους δείκτες, ενώ από το παραπάνω ποσοστό ένα 20% διευκρίνισε 
ότι αυτό γίνεται, κυρίως, όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση στο θέμα της βαρύτητας 
του διαγράμματος ροής διαθεσίμων (cash flow) μεταξύ των τριών ομάδων 
(ομαδοποίηση με βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους και τη συμμετοχή Ελλήνων 
και ξένων στο κεφάλαιο τους) των τραπεζών που πήραν μέρος στην έρευνα 
(Διάγραμμα 10 στο Παράρτημα III). Πιο συγκεκριμένα, α) το μεγαλύτερο ποσοστό 
(60%) των ελληνικών δημοσιών τραπεζών δίνουν την ίδια βαρύτητα σε cash flow 
και δείκτες, β) αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσοστό (67%) των ελληνικών 
ιδιωτικών τραπεζών δίνουν μικρότερη βαρύτητα στο cash flow, και τέλος γ) το 
μεγαλύτερο ποσοστό (57%) των ξένων ιδιωτικών τραπεζών δίνουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στο cash flow.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το συνόλο των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι 
τράπεζες δεν καταρτίζουν προϋπολογιστικές καταστάσεις ισολογισμού και 
αποτελεσμάτων χρήσης όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. 
Αντίθετα, 3 δημόσιες τράπεζες διευκρίνισαν ότι αυτό γίνεται μόνο στην 
περίπτωση εξέτασης μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων, οπότε και 
καταρτίζονται Προβλεπόμενοι Λογαριασμοί Εκμετάλλευσης για 5 χρόνια. Στους 
αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τις προϋπολογιστικές καταστάσεις δίνεται 
μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με αυτούς που προκύπτουν με βάση τα ιστορικά 
στοιχεία, γιατί οι δείκτες αυτοί παρέχουν μία ενδεικτική εικόνα της ικανότητας 
της επιχείρησης να εξυπηρετήσει μελλοντικά τη χρηματοδότηση.

Στα πλαίσια της παραπάνω ερώτησης, 3 ιδιωτικές τράπεζες δήλωσαν ότι δεν 
καταρτίζουν οι ίδιες προϋπολογιστικές καταστάσεις ισολογισμού και 
αποτελεσμάτων χρήσης αλλά τις ζητούν από τις επιχειρήσεις που εξετάζουν για 
χρηματοδότηση, αν και πολύ σπάνια είναι σε θέση να τους τις παρέχουν. Σε
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περίπτωση, όμως, που γίνει, κάτι τέτοιο, τότε στους αριθμοδείκτες που 
προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις δίνεται περιορισμένη βαρύτητα γιατί 
πρόκειται για απλές προβλέψεις των επιχειρήσεων που μπορεί να αποδειχθούν 
τελικά υπεραισιόδοξες.

Τέλος, ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες βασιζόμενοι στην εμπειρία τους να μας 
αναφέρουν ποια είναι, κατά τη γνώμη, τους τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των 
αριθμοδεικτών και τι ακριβώς κάνουν για να τα ξεπεράσουν. Τα αναφέρουμε, 
λοιπόν, στη συνέχεια ξεκινώντας με αυτά που έτυχαν συχνότερης αναφοράς από 
τους ερωτηθέντες:

α) μη αξιοπιστία λογιστικών στοιχείων αφού ο μεγαλύτερος αριθμός των 
δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων στην Ελλάδα στερείται της γνώμης 
ελεγκτών-λογιστών, οι οποίο μπορούν να βεβαιώσουν ότι αυτές έχουν συνταχθεί 
με βάση γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και ότι εμφανίζουν την ορθή, ως 
ένα ικανοποιητικό βαθμό, εικόνα των αποτελεσμάτων και της οικονομικής 
κατάστασης της εν λόγω επιχείρησης,

β) μη απεικόνιση της εποχικότητας, αφού οι δείκτες προκύπτουν από τον 
ισολογισμό που αποτελεί μία στατική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της 
επιχείρησης, η οποία, λόγω εποχικότητας, μπορεί να είναι τελείως διαφορετική 
κατά τη διάρκεια της χρήσης. Βέβαια, αυτός ο ισχυρισμός είναι εν μέρει σωστός 
γιατί κατά την εξαγωγή των αριθμοδεικτών δεν συμμετέχει μόνο ο ισολογισμός 
της επιχείρησης αλλά και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, που αποτελεί 
μία δυναμική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

γ) οι αριθμοδείκτες είναι ενδεικτικοί και όχι αποδεικτικοί, και δεν μπρούν από 
μόνοι τους να αποτελόσουν τη βάση για την εξαγωγή ασφαλών και σίγουρων 
συμπερασμάτων,

δ) υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης του ποσοστού πληθωρισμού στα οικονομικά 
στοιχεία ενός έτους ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 
προηγούμενου έτους.
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Τα παραπάνω προβλήματα ξεπερνιούνται:
α) λαμβάνοντας υπόψη και άλλα στοιχεία όπως τα ποιοτικά κατά τη διαδικασία 
λήψης της χρηματοδοτικής απόφασης,
β) εξετάζοντας και τις μεταβολές στα απόλυτα μεγέθη και όχι μόνο στις σχέσεις 
μεταξύ των μεγεθών μέσω των δεικτών,
γ) συγκεντρώνοντας και πληροφορίες από την αγορά σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση και τη θέση της επιχείρησης σε αυτήν.

5.5 Συλλογή πρόσθετων πληροφοριών

Οι τράπεζες, εκτός από τις πληροφορίες που συλλέγουν από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν και εξωεπιχειρηματικές πηγές πληροφοριών, όπως 
είναι οι γενικές συνθήκες της οικονομίας, οι συνθήκες του αντίστοιχου κλάδου, 
δημοσιεύματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, πιστοποιητικά ορκωτών λογιστών, 
προσαρτήματα, αλλά και πληροφορίες από την αγορά, άλλες συνεργαζόμενες 
τράπεζες, τους πελάτες και τους προμηθευτές της υπό εξέταση επιχείρησης. Από 
τις παραπάνω πηγές πληροφόρησης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι τράπεζες στα 
πιστοποιητικά ορκωτών λογιστών (100% των ερωτηθέντων), στα προσαρτήματα 
(92%), στα δημοσιεύματα του τύπου (88%), και στις συνθήκες του αντίστοιχου 
κλάδου (88%).

Στην περίπτωση της συλλογής στοιχείων για τις συνθήκες ενός συγκεκριμένου 
κλάδου ή της οικονομίας γενικότερα, το 56% των ερωτηθέντων που πήραν μέρος 
στην έρευνα δήλωσαν ότι οι τράπεζές τους εκπονούν μελέτες τις οποίες και 
χρησιμοποιούν ως πηγές πληροφόρησης κατά τη λήψη των χρηματοδοτικών τους 
αποφάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι δημόσιες τράπεζες που πήραν 
μέρος στην έρευνα εκπονούν μελέτες ενώ από το σύνολο των ελληνικών 
ιδιωτικών τραπεζών, μόνο οι δύο μεγάλες, η Εργασίας και η Πίστεως διαθέτουν 
ειδικά τμήματα για την παραπάνω δραστηριότητα.
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5.6 Δομή και λειτουργία του τμήματος Πιστοδοτήσεων

Οσον αφορά τη δομή και τη λειτουργία των τμημάτων πιστοδοτήσεων των 
τραπεζών που πήραν μέρος στην έρευνα, είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολύ λίγες 
(28% των ερωτηθέντων) υπάρχει διαφορετικό τμήμα που ασχολείται με τη 
συγκέντρωση των στοιχείων και την χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών 
καταστάσεων των επιχειρήσεων. Πάντως, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
υπάρχει ξεκάθαρα κοινή τακτική, για παράδειγμα, μεταξύ των ελληνικών ιδιωτικών 
τραπεζών. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το αν θα υπάρχει ξεχωριστό 
τμήμα για την ανάλυση των στοιχείων, ή το ίδιο το άτομο που κάνει την επαφή 
με τον πελάτη και ετοιμάζει τη χρηματοδοτική πρόταση (οι περισσότερες ξένες 
τράπεζες τους ονομάζουν a/c officers), ασχολείται παράλληλα και με την 
χρηματοοικονομική ανάλυση, εξαρτάται:
α) από την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε τράπεζα ως προς τη δομή και τη 
λειτουργία του τμήματος πιστοδοτήσεων,
β) από το μέγεθος του κάθε καταστήματος και από το αν το ύψος των εργασιών 
του δικαιολογούν την ύπαρξη ενός πρόσθετου ατόμου ή και ολόκληρου τμήματος 
που θα είναι επιφορτισμένο με την παραπάνω εργασία,
γ) από τη στελέχωση του κάθε καταστήματος και τα εγκριτικά όρια που έχουν 
δοθεί στον διευθυντή του καταστήματος ή στον διευθυντή χορηγήσεων ειδικότερα. 
Συνήθως, ξεχωριστό τμήμα αναλυτών (credit analysts) συναντούμε στις κεντρικές 
διευθύνσεις των τραπεζών, όπου και γίνεται η προσέγγιση μεγάλων πελατών και 
η προετοιμασία εισηγητικών χορήγησης μεγάλων ποσών.

Οσον αφορά τη στελέχωση των τμημάτων αυτών, είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
αρκετές τράπεζες, κυρίως στις δημόσιες, υπάρχουν και άτομα που διαθέτουν 
απλά μόρφωση επιπέδου Γενικού Λυκείου, ενώ οι γνώσεις τους σε θέματα 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης περιορίζονται σε αυτές που έχουν αποκτήσει 
ασχολούμενοι με το συγκεκριμένο αντικείμενο εμπειρικά. Πάντως, και οι 
διοικήσεις των δημοσίων τραπεζών έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα της 
πρόσληψης ατόμων με μόρφωση Πανεπιστημιακού επιπέδου και γι’ αυτό, τώρα 
πλέον, για τις συγκεκριμένες θέσεις προτιμούνται τα άτομα με εξειδικευμένη 
γνώση σε χρηματοοικονομικά θέματα. Υστερούν, βέβαια, ακόμα σε σχέση με τις 
ιδιωτικές τράπεζες και κυρίως τις ξένες, που προτιμούν πλέον άτομα που
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διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο και με εξειδίκευση στην Χρηματοοικονομική για τη 
στελέχωση των αντίστοιχων τμημάτων.

Οσον αφορά την οργάνωση των υποκαταστημάτων, το 56% των τραπεζών που 
πήραν μέρος ανέφεραν ότι κάθε υποκατάστημα της τράπεζας διαθέτει το δικό του 
τμήμα ανάλυσης των πιστοδοτήσεων. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι 
περισσότερες τράπεζες που έδωσαν την παραπάνω απάντηση ήταν οι ελληνικές 
ιδιωτικές και οι ξένες που επί το πλείστον διαθέτουν ένα μόνο υποκατάστημα 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είναι λογικό αυτό το υποκατάστημα να 
προσφέρει όλο το εύρος των τραπεζικών υπηρεσιών στους πελάτες της 
τράπεζας. Αντίθετα, για τις δημόσιες τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν πλήθος 
υποκαταστημάτων, εξαρτάται από τη στελεχειακή επάνδρωση του κάθε 
υποκαταστήματος και τα εγκριτικά όρια του διευθυντή το αν θα διαθέτει το 
καθένα το δικό του τμήμα ανάλυσης των πιστοδοτήσεων. Από το παραπάνω 
ποσοστό, το 20% των τραπεζών διαθέτει το δικό του τμήμα πιστοδοτήσεων σε 
κάθε υποκατάστημα αλλά σ’ αυτό γίνονται αναλύσεις μόνο μέχρι ενός ορισμένου 
ύψους χρηματοδοτήσεων (το οποίο δεν ήθελαν μας να αποκαλύψουν οι υπεύθυνοι), 
ενώ για ποσά παραπάνω του ύψους αυτού η χρηματοοικονομική ανάλυση γίνεται 
σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης.

Αυτή η μορφή οργάνωσης κρίθηκε λειτουργική από τα στελέχη των τραπεζών που 
την εφαρμόζουν γιατί είναι πιο ευέλικτη και παρέχει αμεσότερη επαφή με τον 
πελάτη και γρήγορη ανταπόκριση στα αιτήματά του, αφού υπάρχει μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για την κίνηση του λογαριασμού του και γενικότερα την 
οικονομική του κατάσταση. Από την πλευρά τους, το 17% των τραπεζών που 
δήλωσαν ότι η ανάλυση ανεξαρτήτως ύψους χρηματοδότησης γίνεται σε επίπεδο 
περιφερειακής διεύθυνσης και το αντίστοιχο 22% των τραπεζών που μίλησαν για 
ανάλυση σε επίπεδο κεντρικής διεύθυνσης, υποστήριξαν ότι αυτή η 
“κεντροποιημένη” μορφή οργάνωσης είναι περισσότερο λειτουργική γιατί, έτσι, 
υπάρχει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του χαρτοφυλακίου της επχείρησης ενώ 
αποφεύγεται και ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποκαταστημάτων για να 
παρουσιάσουν καλύτερα αποτελέσματα.
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Για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και την εξαγωγή των 
αριθμοδεικτών, οι τράπεζες χρησιμοποιούν πακέτα software που έχουν αναπτύξει 
οι ίδιες και τα έχουν προσαρμόσει στις απαιτήσεις και τα δεδομένα τους ή στις 
περιπτώσεις των ξένων τραπεζών πρόκειται για προγράμματα που 
χρησιμοποιούνται και στα καταστήματα του εξωτερικού και έχουν προσαρμοστεί 
στα ελληνικά δεδομένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 3 δημόσιες τράπεζες 
χρησιμοποιούν το ίδιο πακέτο το οποίο ονομάζεται AVRIO και έχει αναπτυχθεί σε 
περιβάλλον EXCEL. Πρώτη που το χρησιμοποίησε ήταν η Εμπορική, τα στελέχη 
της οποίας όταν αποχώρησαν και στελέχωσαν νεοϊδρυόμενες τότε τράπεζες, 
πήραν μαζί τους και το συγκεκριμένο πακέτο.

5.7 Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων και προτάσεων

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής της ερευνητικής 
εργασίας, παρατίθενται στη συνέχεια συνοπτικά τα βασικότερα συμπεράσματα 
στα οποία καταλήξαμε. Αυτά είναι τα εξής:

α) Ολες οι τράπεζες που πήραν μέρος στην έρευνα έδωσαν θετική απάντηση όσον 
αφορά τη χρήση της χρηματοοικονοομικής ανάλυσης κατά τη λήψη των 
χρηματοδοτικών τους αποφάσεων. Το 85% μάλιστα των ερωτηθέντων απάντησε 
ότι διενεργεί χρηματοοικονομική ανάλυση ανεξαρτήτως του ύψους δανείου.

β) Η διενέργεια περιορισμένης έκτασης χρηματοοικονομικής ανάλυσης οφείλεται 
σε δύο κυρίως παράγοντες, που είναι η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και τα 
κριτήρια κόστους - ωφέλειας που λαμβάνει υπόψη της η τράπεζα.

γ) Σε περίπτωση διενέργειας εκτεταμένης χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αυτή 
περιλαμβάνει κατά σειρά σπουδαίοτητας: α) την ανάλυση δια δεικτών (το 100% 
των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα), β) την οριζόντια ανάλυση (95%), γ) 
την κάθετη ανάλυση (95%), και τέλος σε πολύ μικρότερο ποσοστό την απλή 
σύγκριση των μεταβολών δύο ισολογισμών (40%).
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δ) Είναι περιορισμένος ο αριθμός των τραπεζών (50%) που κάνουν συγκρίσεις και 
εξετάζουν σε βάθος τις διαφορές στα οικονομικά στοιχεία και τα αίτια αυτών των 
διαφορών σε σχέση με την επιχείρηση - leader του κλάδου ή και με τα στοιχεία 
που αφορούν το μέσο όρο του κλάδου.

ε) Τόσο τα ποιοτικά στοιχεία (π.χ. φορέας της επιχείρησης, όνομα της 
επιχείρησης στην αγορά), όσο και τα ποσοτικά στοιχεία δηλ. η χρηματοοικονομική 
της κατάσταση, αλλά και οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις παίζουν εξίσου 
σημαντικό ρόλο κατά τη λήψη των χρηματοδοτικών αποφάσεων των τραπεζών. 
Πιο συγκεκριμένα, το 60% των ελληνικών δημοσίων τραπεζών δείχνει ιδιαίτερη 
προτίμηση στις προσφερόμενες εξασφαλίσεις ως κριτηρίου χρηματοδότησης, ενώ 
το 80% των ελληνικών και ξένων ιδιωτικών τραπεζών θεωρούν ως εξίσου 
σημαντικά κριτήρια χρηματοδότησης τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά 
στοιχεία της επιχείρησης.

στ) Τα πιο διαδεδομένα είδη εξασφαλίσεων που ζητούνται είναι η ολική ή μερική 
δέσμευση μετρητών ή οποιαδήποτε άλλης μορφής κατάθεση, εμπράγματες 
εξασφαλίσεις, όπως προσημειώσεις σε ακίνητα (π.χ. διαμερίσματα, οικόπεδα των 
οποίων η πραγματική αξία προσδιορίζεται από έναν εκτιμητή) και αξιόγραφα, 
κυρίως μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας.

ζ) Οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων χωρίς την κάλυψή τους με οποιαδήποτε 
μορφή εξασφάλισης καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου των 
τραπεζών και αυτό γιατί λίγες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και που μπορούν με μόνα τα οικονομικά 
τους στοιχεία και την επιτυχημένη διαχρονική πορεία τους να αποτελέσουν 
εγγύηση για την ομαλή και απρόσκοπτη αποπληρωμή του δανείου.

η) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (77%) θεωρεί το ρόλο των 
αριθμοδεικτών αρκετά σημαντικό, ενώ κατά μέσο όρο χρησιμοποιούνται 11 βασικοί 
δείκτες κατά τη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.

θ) Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης κατατάσσονται στην πρώτη θέση ως προς 
την σπουδαιότητά τους από το 66% των ερωτηθέντων, οι δείκτες ρευστότητας
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από το 61%, οι δείκτες αποδοτικότητας από το 27%, οι δείκτες δραστηριότητας 
από το 16%, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες δεν θεωρούνται από καμμία 
τράπεζα ως οι πιο σημαντικοί, αντίθετα οι τράπεζες πολύ σπάνια τους λαμβάνουν 
υπόψη τους κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

ι) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στα 
αποτελέσματα του υπολογισμού κυρίως των δεικτών ρευστότητας, 
δραστηριότητας και αποδοτικότητας εξαιτίας των διαφορετικών μεθόδων 
αποτίμησης των αποθεμάτων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Οπως τονίσαμε 
και παραπάνω και μέσω του παραδείγματος που παραθέσαμε, αυτή η τακτική 
αποδείχτηκε λανθασμένη, αν και δεν οφείλεται μόνο σε παράλειψη των τραπεζών 
αλλά και στην απροθυμία πολλές φορές των επιχειρήσεων να παρέχουν τέτοιου 
είδους πληροφόρηση.

ια) Ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης όχι 
μόνο ανάμεσα στους υπόλοιπους δείκτες της κατηγορίας όπου ανήκει αλλά και 
ανάμεσα στους δείκτες όλων των κατηγοριών.

ιβ) Το μεγαλύτερο ποσοστό (45%) των τραπεζών δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
κατάσταση ροής διαθεσίμων (cash flow), ενώ από το ποσοστό αυτό το 57% 
αντιπροσωπεύουν οι ξένες ιδιωτικές τράπεζες.

ιγ) Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των αριθμοδεικτών, όπως προκύπουν από 
τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι: 1) μη αξιοπιστία λογιστικών στοιχείων, 2) 
μη απεικόνιση της εποχικότητας, 3) οι αριθμοδείκτες είναι ενδεικτικοί και όχι 
αποδεικτικοί και 4) υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης του ποσοστού πληθωρισμού 
στα οικονομικά στοιχεία ενός έτους ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα 
του προηγούμενου έτους. Τα παραπάνω προβλήματα ξεπερνιούνται: 1) 
λαμβάνοντας υπόψη και άλλα στοιχεία όπως τα ποιοτικά κατά τη διαδικασία 
λήψης της χρηματοδοτικής απόφασης, 2) εξετάζοντας και τις μεταβολές στα 
απόλυτα μεγέθη και όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών μέσω των δεικτών 
και 3) συγκεντρώνοντας και πληροφορίες από την αγορά σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση και τη θέση της επιχείρησης σε αυτήν.
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ιδ) Οι τράπεζες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις παρακάτω πηγές πληροφόρησης: 
πιστοποιητικά ορκωτών λογιστών (100% των ερωτηθέντων), προσαρτήματα 
(92%), δημοσιεύματα τύπου (88%), και συνθήκες του αντίστοιχου κλάδου (88%).

ιε) Για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και την εξαγωγή των 
αριθμοδεικτών, οι τράπεζες χρησιμοποιούν πακέτα software που έχουν αναπτύξει 
οι ίδιες και τα έχουν προσαρμόσει στις απαιτήσεις και τα δεδομένα τους ή στις 
περιπτώσεις των ξένων τραπεζών πρόκειται για προγράμματα που 
χρησιμοποιούνται και στα καταστήματα του εξωτερικού και έχουν προσαρμοστεί 
στα ελληνικά δεδομένα.

ιστ) Οσον αφορά τη στελέχωση των τμημάτων πιστοδοτήσεων, είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές τράπεζες, κυρίως στις δημόσιες, υπάρχουν και 
άτομα που διαθέτουν απλά μόρφωση επιπέδου Γενικού Λυκείου, ενώ οι γνώσεις 
τους σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης περιορίζονται σε αυτές που έχουν 
αποκτήσει ασχολούμενοι με το συγκεκριμένο αντικείμενο εμπειρικά.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα και γνωρίζοντας ότι υπάρχει ήδη 
διαμορφωμένη η τάση, προτείνεται όπως οι διοικήσεις των δημοσίων κυρίως 
τραπεζών να προβαίνουν πλέον στην πρόσληψη ατόμων με μόρφωση 
Πανεπιστημιακού επιπέδου στις Οικονομικές Επιστήμες, αλλά και ειδικότερα 
ατόμων που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο με εξειδίκευση στην 
Χρηματοοικονομική για τη στελέχωση των τμημάτων πιστοδοτήσεων. Με τον 
τρόπο αυτό, και αφού τα στελέχη αυτά δεχθούν και τις ανάλογες κατευθύνσεις 
από τις διοικήσεις των τραπεζών ως προς την εφαρμοστέα χρηματοδοτική 
πολιτική, οι αποφάσεις χρηματοδοτήσεων θα βασίζονται σε καθαρά επιστημονικά 
κριτήρια. Αλλά, και τα άτομα που θα παραμείνουν στα συγκεκριμένα τμήματα και 
δεν διαθέτουν θεωρητικές γνώσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης παρά μόνο 
εμπειρικές, θα πρέπει να παρακολουθήσουν κατάλληλα επιμορφωτικά σεμινάρια 
ώστε να αντιληφθούν σε βάθος τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 
και να την εφαρμόζουν διαθέτοντας πλέον και το θεωρητικό υπόβαθρο.

Στα παραπάνω πλαίσια της επιμόρφωσης των στελεχών των πιστοδοτικών 
τμημάτων, θα πρέπει να ενταχθεί και η ενημέρωσή τους όσον αφορά τις
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σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στον υπολογισμό ορισμένων 
κατηγοριών δεικτών ως συνέπεια της εφαρμογής από τις επιχειρήσεις 
διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων τους (LIFO, FIFO και η 
μέθοδος της μέσης σταθμικής τιμής). Για να είναι επομένως συγκρίσιμοι οι 
αριθμοδείκτες μεταξύ των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται εξομάλυνση των 
στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης και 
στη συνέχεια να πραγματοποιείται η δια δεικτών ανάλυση.

Με την παραπάνω συνοπτική αναφορά στα συμπεράσματα, ολοκληρώνεται η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήσαμε στα 
πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας. Στο Παράρτημα 4, βρίσκονται 
συννημένα όλα τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώσαμε ενώ φροντίσαμε να 
σεβαστούμε την επιθυμία των ερωτηθέντων και κρατήσαμε καλυμμένα τα ονόματα 
των τραπεζών και των αντίστοιχων ατόμων με τα οποία ήρθαμε σε επαφή. Στο 
επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στους περιορισμούς της ερευνητικής 
εργασίας και σε προτάσεις για παραπέρα έρευνα και μελέτη.
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Κεφαλαίο β
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στις αδυναμίες και τους 
περιορισμούς αυτής της ερευνητικής εργασίας, εξετάζεται δηλαδή κατά πόσο τα 
συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι ισχυρά, αν έχουν γενική εφαρμογή 
κ.λ.π. Επιχειρείται παράλληλα μέσα από αυτούς τους περιορισμούς να προκύψουν 
νέες ιδέες και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και να δοθούν ερεθίσματα για τη 
μελλοντική κάλυψη πτυχών του θέματος των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων που 
δεν ήταν δυνατόν να ερευνηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι περιορισμοί της εργασίας εντοπίζονται στα εξής:

> Από τις 46 ελληνικές και ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον 
ελληνικό χώρο αυτή τη στιγμή, οι 33 μόνο διαθέτουν κάποιο υποκατάστημα στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ από αυτές τις 33, οι 8 δεν δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των επιχειρηματικών χορηγήσεων (είτε δεν διαθέτουν ειδικό τμήμα, είτε η 
δραστηριότητά τους είναι πολύ περιορισμένη). Αν και δεν συμπεριελήφθησαν στο 
δείγμα και τράπεζες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην πόλη της 
Αθήνας, πιστεύουμε όμως, ότι τελικά το δείγμα μας είναι αντιπροσωπευτικό και 
ότι από τη μελέτη του καταλήξαμε τελικά σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με 
τον πληθυσμό, το σύνολο δηλαδή των ελληνικών και ξένων τραπεζών. Γιατί όπως 
ειπώθηκε από τους ερωτηθέντες τα υποκαταστήματα της Θεσσαλονίκης 
εφαρμόζουν βασικά τις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες με τα κεντρικά τους 
καταστήματα σχετικά με τη δια δεικτών ανάλυση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.

> Από τις υπόλοιπες 25 τράπεζες που αποτελούν και το υπό εξέταση 
πληθυσμιακό υποσύνολο της έρευνας μας, καταλήξαμε τελικά σε ένα δείγμα 18 
τραπεζών, κυρίως γιατί οι υπεύθυνοι χορηγήσεων των υπολοίπων 7 δεν δέχθηκαν
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να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο μας, λόγω σχετικών απαγορεύσεων από τις 
δοικήσεις των τραπεζών τους.

> Παρ’ όλα τα μέτρα που πάρθηκαν όπως, ευγένεια στην αρχική προσέγγιση, 
καλή εμφάνιση, επιλογή κατάλληλων για τους ερωτώμενους ωρών, χαμόγελα, 
κλπ., ένα μικρό ποσοστό δεν δέχθηκε να απαντήσει σε ορισμένες από τις 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, για τις οποίες θεώρησε ότι η απάντησή του θα 
είχε πιθανόν δυσμενείς επιπτώσεις στην επαγγελματική του πορεία σε 
περίπτωση δημοσίευσης των ερωτηματολογίων (αν και όλοι οι ερωτώμενοι έλαβαν 
τη διαβεβαίωση για το αντίθετο).

> Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει κάθε 
ερευνητική εργασία που περιλαμβάνει τη χρήση ερωτηματολογίου-προσωπικής 
συνέντευξης (αυτά αναφέρονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 4).

Τέλος, μέσα από τους παραπάνω περιορισμούς δίδονται ερεθίσματα και 
προκύπτουν ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω, πιο εκτεταμένη έρευνα. Πιο 
συγκεκριμένα, θα μπορούσε κάποιος:

> να συμπεριλάβει στο δείγμα του και τράπεζες που δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στην πόλη της Αθήνας, έτσι ώστε το δείγμα να είναι πιο 
αντιπροσωπευτικό

να απευθυνθεί σε διαφορετικά υποκαταστήματα τραπεζών (όσες τράπεζες 
διαθέτουν παραπάνω από ένα) της ίδιας περιοχής ή και άλλων πόλεων, έτσι ώστε 
να καταγραφούν τυχόν διαφοροποιήσεις στις πολιτικές και τα κριτήρια 
χρηματοδοτήσεων που εφαρμόζουν τα υποκαταστήματα της ίδιας τράπεζας που 
αναπτύσσουν δράση σε διαφορετικές περιοχές, και να γίνει μια προσπάθεια να 
εξηγηθούν τα αίτια αυτών των διαφοροποιήσεων.

> χρησιμοποιώντας ένα σχετικά μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα τραπεζών, 
να εξετάσει ορισμένες περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων που 
βασίστηκαν στη χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων, να 
μελετήσει τους αριθμοδείκτες εκείνους στους οποίους βασίστηκαν οι
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χρηματοδοτικές αποφάσεις και να αξιολογήσει κατά πόσο οι αποφάσεις αυτές 
αποδείχτηκαν τελικά επιτυχημένες ή αντίθετα, αν οι προβλέψεις στις οποίες 
βασίστηκαν για τη μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων αποδείχτηκαν 
εσφαλμένες. Παράλληλα, θα μπορούσαν να εξεταστούν οι παράγοντες που τελικά 
συνετέλεσαν στην αποτυχία αυτών των χρηματοδοτικών αποφάσεων, δηλαδή αν 
αυτό το γεγονός οφείλεται σε λάθος εκτίμηση και ερμηνεία ορισμένων 
αριθμοδεικτών, σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τα ποιοτικά στοιχεία 
των επιχειρήσεων (π.χ. έλλειψη διάδοχης κατάστασης, αποχώρηση έμπειρου 
προσωπικού κλπ.) ή τέλος, σε παράγοντες που έχουν σχέση με τον ανταγωνισμό 
και τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τράπεζα:.......................................................................................................

Ετος ίδρυσης :...............................................................................................

Απασχολούμενο προσωπικό : Ελλάδα.................................Θεσσαλονίκη

Ιδιοκτησιακό καθεστώς : Δημόσια........................................Ιδιωτική........

Συμμετοχή μετόχων : Ελληνες........................................ Αλλοδαποί.......

Μέγεθος τράπεζας (με βάση το συνολικό ενεργητικό της):.....................

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Χορηγήσεων :..........................

Χρόνια απασχόλησης στη συγκεκριμένη θέση :....................

Σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης :................

Αριθμός ατόμων που στελεχώνουν το τμήμα Χορηγήσεων :
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1. Προβαίνετε σε χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης που 

πρόκειται να χρηματοδοτήσετε προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης;...................

Αν όχι
2. Γιατί κρίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο;

3. Αφού δεν προβαίνετε σε χρηματοοικονομική ανάλυση, σε ποια κριτήρια δίνετε ιδιαίτερη 

βαρύτητα κατά τη λήψη της χρηματοδοτικής απόφασης; Να αναφερθούν κατά σειρά σπουδαιότητας 
(από το 1-4 δίνοντας το 1 στο κριτήριο που εσείς θεωρείτε σπουδαιότερο)

α. Ποιοτικά στοιχεία, όπως φορέας της επιχείρησης, οργάνωση και στελέχωση κλπ.

β. Αναμενόμενη απόδοση

γ. Προσφερόμενες εξασφαλίσεις

δ. Αλλα......................................................................................................................................

4. Πιστεύετε ότι τα παραπάνω κριτήρια που χρησιμοποιείτε σας οδηγούν σε αντικειμενικές 

αποφάσεις;........................................................................................................................................................

Αν ναι
5. Λέγεται ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘80, οι ελληνικές τράπεζες δεν προέβαιναν σε 

χρηματοοικονομική ανάλυση αλλά βασίζονταν στις προσφερόμενες εξασφαλίσεις, στα ποιοτικά 

στοιχεία μιας επιχείρησης (π.χ. χαρακτήρας επιχειρηματία), στις προσωπικές γνωριμίες του 

φορέα της και στην αναμενόμενη απόδοση για την τράπεζα. Ισχύει αυτό για την τράπεζά σας, από 
αυτά που είστε σε θέση να γνωρίζετε;..........................................................................................................

6. Αν ναι, σε ποιο από τα παραπάνω δίνατε ιδιαίτερη βαρύτητα; (Να τα αναφέρετε κατά σειρά 

σπουδαιότητας)................................................................................................................................................

7. Σε ποιους λόγους πιστεύετε ότι οφειλόταν τότε η επικράτηση των παραπάνω κριτηρίων στις 
χρηματοδοτικές αποφάσεις;...........................................................................................................................
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δ. Πότε τοποθετείτε για την τράπεζά σας χρονικά την έναρξη χρήσης της χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης ως βασικού κριτήριου στη διαδικασία λήψης των χρηματοδοτικών αποφάσεων;..................

9. Πιστεύετε ότι οι τράπεζες στο παρελθόν δεχόντουσαν ή ακόμα και σήμερα δέχονται πολιτικές 
πιέσεις κατά τη λήψη των χρηματοδοτικών τους αποφάσεων και σε ποιο βαθμό;................................

10. Μέχρι ποιου ύψους δανείου δεν διενεργείται χρηματοοικονομική ανάλυση ή η ανάλυση αυτή είναι 

περιορισμένης έκτασης;..................................................................................................................................

11. Αν είναι περιορισμένης έκτασης, να γίνετε πιο συγκεκριμένος ως προς το είδος της ανάλυσης:

12. Η παραπάνω απόφασή σας για μη διενέργεια χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή για διενέργεια 

αλλά σε περιορισμένη έκταση οφείλεται σε (αναφέρετε κατά σειρά σπουδαιότητας):

α. Κριτήρια κόστους - ωφέλειας για την τράπεζα

β. Ελλειψη αξιόπιστων στοιχείων όσον αφορά τις μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις

γ. Σε άλλους λόγους (Αναφέρετέ τους).............................................................................

13. Τι περιλαμβάνει η χρηματοοικονομική ανάλυση που διενεργείτε λόγω ποσού (βάλτε σε κύκλο 

τα είδη της ανάλυσης που διενεργείτε);

α) απλή σύγκριση των μεταβολών δύο ισολογισμών β) οριζόντια ανάλυση 

γ) κάθετη ανάλυση δ) ανάλυση δια δεικτών

14. Δίνετε την ίδια βαρύτητα σε καθένα από τα παραπάνω είδη ή σε κάποιο Ια από αυτά δίνετε

μεγαλύτερη βαρύτητα;....................................................................................................................................

15. Πόση χρονική περίοδο καλύπτει η χρηματοοικονομική ανάλυση; 

α) 2 έτη β) 3 έτη γ) 5 έτη δ) άλλη περίοδο
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16. Η ανάλυση διενεργείται:

α. μόνο κατά το στάδιο της πρωταρχικής απόφασης για χρηματοδότηση 
β. κατά το στάδιο της απόφασης για την ανανέωση της χρηματοδότησης (συνήθως μία φορά 

το χρόνο)

γ. σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μικρότερα του έτους, π.χ. κάθε τρίμηνο 

δ. κάθε φορά που πολιτικές αποφάσεις, συγκυρίες, απρόσμενα γεγονότα έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στις επιχειρήσεις κάποιου κλάδου

17. Η διενεργούμενη χρηματοοικονομική ανάλυση αφορά τη διαχρονική πορεία: 

α) της επιχείρησης αυτής καθευατής β) σε σχέση με το leader του κλάδου

18. Αν η ανάλυση αυτή αφορά τη διαχρονική πορεία της επιχείρησης αυτής καθεαυτής με τι 

συγκρίνονται οι αντίστοιχοι δείκτες:

α) με το μέσο όρο του κλάδου β) με κάποιο άλλο μέτρο σύγκρισης (standard) γ) με τίποτα

19. Η τράπεζά σας δίνει βαρύτητα στα λεγάμενα κοινωνικά κριτήρια (περιφερειακή ανάπτυξη,

αύξηση εξαγωγών, προώθηση νέων τεχνολογιών); Αν όχι, γιατί;...............................................................

20. Εφόσον χρησιμοποιείτε κάποιο ή όλα από τα παρακάτω κριτήρια, να δώσετε το ποσοστό 
βαρύτητας (από 1-100%) που έχει το καθένα από αυτά στη λήψη της χρηματοδοτικής απόφασης 

{βάλετε παύλα (-) σε αυτό/ά τα κριτήρια που δεν χρησιμοποείτε καθόλου}:

Ποιοτικά στοιχεία της επιχείρησης

Ποσοτικά στοιχεία της επιχείρησης

Προσφερόμενες εξασφαλίσεις

Αναμενόμενη απόδοση για την τράπεζα

Κοινωνικά κριτήρια

Αλλα, όπως...........................................................................

21. Ειδικότερα με τις εξασφαλίσεις, ποιες είναι εκείνες οι μορφές που ζητούνται συνηθέστερα από 

την τράπεζά σας για την κάλυψη των χρηματοδοτήσεων;..........................................................................

22. Γνωρίζετε αν η τράπεζά σας προβαίνει σε χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων χωρίς την κάλυψή

τους με ανάλογες εξασφαλίσεις;....................................................................................................................

23. Αν ναι, τι ποσοστό του συνολικού αριθμού των παρεχόμενων δανείων αποτελούν τα δάνεια

χωρίς εξασφαλίσεις;........................................................................................................................................
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

24. Πόσο σημαντικό θεωρείται σήμερα το ρόλο των αριθμοδεικτών στη λήψη της χρηματοδοτικής
απόφασης και γιατί;.........................................................................................................................................

Πολύ σημαντικός 5 4 3 2 1 Καθόλου σημαντικός

25. Πόσους συνολικά αριθμοδείκτες χρησιμοποιείτε στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής
ανάλυσης;..........................................................................................................................................................

26. Δίνετε την ίδια βαρύτητα σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δεικτών (ρευστότητας, 

δραστηριότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρηματιστηριακοί) ;........................

26α. Αν ναι, γιατί;

26β. Αν όχι, να τις κατατάξετε ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητά τους (από το 1-5 δίνοντας το 

1 σε αυτήν που εσείς θεωρείτε σπουδαιότερη)

Ρευστότητας (Liquidity ratios)

Δραστηριότητας (Activity ratios)

Αποδοτικότητας (Profitability ratios)

Κεφαλαιακής διάρθωσης (Financial structure ratios)

Χρηματιστηριακοί (Investment ratios)

27. Για ποιο λόγο θεωρείται την παραπάνω συγκεκριμένη κατηγορία δεικτών πιο σημαντική;

Σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δεικτών, κατατάξτε τους δείκτες της αντίστοιχης 

κατηγορίας ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητάς τους και ορίστε τους με βάση τα στοιχεία που 

λαμβάνετε υπόψη σας κατά τον υπολογισμό τους;
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28. Ρευστότητας {να τους κατατάξετε από το 1-4 δίνοντας το 1 σε αυτόν που εσείς θεωρείτε 
σπουδαιότερο και παύλα (-) σε αυτόν που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου}

Γενικής ρευστότητας (Current ratio) 
Υπολογισμός:

Αμεσης ρευστότητας (Quick ratio) 
Υπολογισμός:

Ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio) 
Υπολογισμός:

Αμυντικού χρονικού διαστήματος (Defensive interval ratio) 
Υπολογισμός:

Αλλος /Αλλοι.......
Υπολογισμός:

29. Δραστηριότητας - Ρευστότητας {να τους κατατάξετε από το 1-9 δίνοντας το 1 σε αυτόν που 

εσείς θεωρείτε σπουδαιότερο και παύλα (-) σε αυτόν που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου}

Ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables turnover ratio) 
Υπολογισμός:

Ημέρες εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables turnover ratio in days) 
Υπολογισμός:

Ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories turnover ratio)
Υπολογισμός:

Ημέρες κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories turnover ratio in days)
Υπολογισμός:

Ημέρες πληρωμής προμηθευτών 
Υπολογισμός:

Ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης (Working capital turnover ratio) 
Υπολογισμός:

Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset turnover ratio) 
Υπολογισμός:

Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Fixed asset turnover ratio) 
Υπολογισμός:

Ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner’s equity turnover ratio) 
Υπολογισμός:

Αλλος/Αλλοι..........
Υπολογισμός:
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30. Εφόσον γίνεται σύγκριση με κάποια άλλη επιχείρηση π.χ. leader του κλάδου, λαμβάνετε υπόψη 
τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους σχετικούς δείκτες ρευστότητας-δραστηριότητας η 

διαφορετική μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων π.χ. FIFO έναντι μέσου σταθμικού όρου;....................

30α. Αν όχι, γιατί;

30β. Αν ναι, πως ακριβώς;

31. Αποδοτικότητας {να τους κατατάξετε από το 1-5 δίνοντας το 1 σε αυτόν που εσείς θεωρείτε 

σπουδαιότερο και παύλα (-) σε αυτόν που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου}

Μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους (Gross profit margin) 
Υπολογισμός:

Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (Net profit margin)
Υπολογισμός:

Αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων * (Return on total capital employed) 
Υπολογισμός:

Αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on total assets)
Υπολογισμός:

Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on net worth) 
Υπολογισμός:

Αλλος/Αλλοι..........
Υπολογισμός:

32. Στους παραπάνω δείκτες αποδοτικότητας, πως υπολογίζετε τα κέρδη χρήσεως (να βάλετε σε
κύκλο τον τρόπο υπολογισμού που λαμβάνετε υπόψη):
α) αποτελέσματα εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων

β) αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ αποσβέσεων
γ) αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

δ) αποτελέσματα/κέρδη χρήσεως μετά τους φόρους

* ή λειτουργικό ενεργητικό (ενεργητικό υποστηρικτικό των πωλήσεων)
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33. Κεφαλαιακήο διάρθρωσης κπι βιώσιμοι 

αυτόν που εσείς θεωρείτε σπουδαιότερο)

(να τους κατατάξετε από το 1-5 δίνοντας το 1 σε

Ιδια προς συνολικά κεφάλαια (Ratio of owner’s equity to total assets) 
Υπολογισμός:

Ιδια προς δανειακά κεφάλαια (Ratio of owner’s equity to total liabilities) 
Υπολογισμός:

Ιδια κεφάλαια προς πάγια (Ratio of owner’s equity to fixed assets) 
Υπολογισμός:

Κυκλοφ. ενεργητικό προς συνολ. υποχρεώσεις (Current assets to total liabilities) 
Υπολογισμός:

Κάλυψης τόκων (Number of times interest earned) 
Υπολογισμός:

Αλλος/Αλλοι:....................
Υπολογισμός:

34. Κατατάσσετε τις Προβλέψεις του ισολογισμού στο ίδιο ή στο ξένο κεφάλαιο;

35. Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της επιχείρησης δεν έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου, το μη 

καταβληθέν κεφάλαιο περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης κατά τον υπολογισμό 

των αντίστοιχων δεικτών ή όχι;.....................................................................................................................

36. Λαμβάνετε υπόψη τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής και άρα την τρέχουσα αξία του ιδίου 

κεφαλαίου κατά τον υπολογισμό των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας;.............

37. Χρηματιστηριακοί (να τους κατατάξετε από το 1-4 δίνοντας το 1 σε αυτόν που εσείς θεωρείτε 

σπουδαιότερο και παύλα σε αυτόν που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου)

Τα κατά μετοχή κέρδη (Earnings per share)
Υπολογισμός:

Το κατά μετοχή μέρισμα (Dividends per share) 
Υπολογισμός:

Η μερισματική απόδοση (Dividend yield) 
Υπολογισμός:

0 λόγος τιμής προς κέρδη κατά μετοχή (Price earnings ratio) 
Υπολογισμός:

Αλλος/Αλλοι:...............
Υπολογισμός:
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38. Εκτός από τους δείκτες, λαμβάνετε υπόψη κάποια άλλα “εργαλεία" της χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης, όπως η κατάσταση ροής διαθεσίμων (cash flow);......................................................................

39. Αν ναι, ποια είναι η βαρύτητά τους σε σύγκριση με τους αριθμοδείκτες (μεγαλύτερη, μικρότερη 

ή ίδια);................................................................................................................................................................

40. Καταρτίζετε προύπολογιστικές καταστάσεις ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης;

41. Εξάγετε με βάση τις παραπάνω καταστάσεις τους αντίστοιχους δείκτες, και ποια η βαρύτητα 

που δίνετε σ' αυτούς σε σχέση με τους δείκτες που βγάζετε με βάση τα ιστορικά στοιχεία 

(μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίδια);......................................................................................................................

42. Αν είναι μεγαλύτερη, γιατί;

43. Χρησιμοποείτε τους αριθμοδείκτες στην τροφοδότηση στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης με 

σκοπό τον προσδιορισμό της μελλοντικής θέσης της επιχείρησης;..........................................................

44. Με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία σας, ποια είναι τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της δια 

δεικτών ανάλυσης και τι κάνετε για να τα ξεπεράσετε;.............................................................................
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

45. Ποιες από τις παρακάτω πηγές πληροφοριών χρησιμοποιείτε στα πλαίσια της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση ή μη κάποιας 
επιχείρησης;

α) Γενικές συνθήκες οικονομίας
β) Συνθήκες αντίστοιχου κλάδου

γ) Δημοσιεύματα ημερήσιου/περιοδικού τύπου
δ) Πιστοποιητικά ορκωτών λογιστών

ε) Προσαρτήματα
στ) Απολογισμός τέλους χρήσεως

ζ) Αλλες πηγές:..........................................................................................................................................

46. Σε ποιες από τις παραπάνω πηγές πληροφοριών δίνετε τη μεγαλύτερη βαρύτητα;........................

47. Εκπονεί η ίδια η τράπεζά σας μελέτες ως προς α) την πορεία της οικονομίας γενικότερα και 

β) τις προοπτικές του κάθε κλάδου ειδικότερα;............................................................................................

48. Χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο πακέτο (software) για την ανάλυση των λογιστικών 

καταστάσεων και την εξαγωγή των αριθμοδεικτών;....................................................................................

49. Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα που ασχολείται με την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων (credit 

analysts) και την προετοιμασία χρηματοδοτικών προτάσεων, και αν ναι, από πόσα άτομα 

αποτελείται;......................................................................................................................................................

50. Είναι επανδρωμένο με άτομα που διαθέτουν την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση, και πιο 

συγκεκριμένα, πόσα από τα άτομα αυτά διαθέτουν γνώσεις 

α. σε επίπεδο Πανεπιστημίου 

β. σε επίπεδο MASTER 

γ. σε επίπεδο Γενικού Λυκείου
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51. Κάθε υποκατάστημα της τράπεζας διαθέτει το δικό του τμήμα ανάλυσης των πιστοδοτήσεων 
ή η ανάλυση αυτή διενεργείται από ένα τμήμα που έχει την έδρα του στην:

α) περιφερειακή διεύθυνση.................

β) κεντρική διεύθυνση....................

52. Από ποιο ύψος δανείου και πάνω η ανάλυση γίνεται:
α) περιφερειακή διεύθυνση:......................

β) κεντρική διεύθυνση:.........................

53. Αναφορικά με την ερώτηση 51, πιστεύετε ότι η διάρθρωση αυτή είναι λειτουργική και γιατί;

52. Αν όχι, τι θα είχατε να προτείνετε ώστε να γίνει πιο λειτουργική;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΧΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Ί01995 (ΕΚΑΤ, ΔΡΧ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ενεργητικό
1995

Χορηγήσεις
1995

Καταθέσεις
1995

Χορηγήσεις/
Ενεργητικό

(%)

Χορηγήσεις/
Καταθέσεις

(%)
1. Εθνική 8.358.734 1.716.207 6.502.924 20,53 26,39

2. Αγροτική 3.515.393 2.071.679 2.867.568 58,93 72,25

3. Εμπορική 2.670.102 893.443 2.070.011 33,46 43,16

4. Alpha Πίστεως 2.075.284 719.853 1.533.068 34,69 46,96

5. Κτηματική 2.013.588 804.697 1.355.464 39,96 59,37

6. Ιονική 1.576.809 392.480 1.170.834 24,89 33,52

7. ΕΤΒΑ 1.430.468 610.111 243.746 42,65 250,31

8. Εργασίας 1.010.478 308.506 760.500 30,53 40,57

9. Γενική 328.786 145.753 262.631 44,33 55,50

10. Κρήτης 310,925 166.625 278.857 53,59 59,75

11. Μακεδ. Θράκης 317.430 156.692 259.887 49,36 60,29

12. Ευρωεπενδυτική 265.291 63.973 122.775 42,11 52,11

13. Xiosbank 199.357 81.284 166.194 40,77 48,91

14. Κεντρ. Ελλάδος 121.860 53.328 98.562 43,76 54,11

15. Interbank 161.634 68.649 141.895 42,47 48,38

16. Πειραιώς 139.441 67.223 93.635 48,21 71,79

17. Αθηνών 104.020 45.733 92.730 43,97 49,32

18. Αττικής 97.827 51.910 74.688 53,06 69,50

19. Εγνατία 92.707 42.166 80.372 45,48 52,46

20. Δωρική 37.489 17.822 24.831 47,54 71,77

21. Ευρ. Λαϊκή 77.283 17.218 61.332 22,28 28,07

22. Aspis 35.556 14.998 42.028 42,18 62,42

23. Credit-Lyonnais 145.284 27.757 39.648 19,11 70,01

24. ΕΤΕΒΑ 92.376 35.527 4.675 38,46 759,94

25. Στεγαστική 100.928 70.866 85.534 70,21 82,85
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ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1. Citibank 848.872 156.544 612.700 18,44 25,55

2. Nat. Westminster 479.331 42.405 355.023 8,85 11,94

3. Bank of America 402.027 23.700 8.673 5,90 273,26

4. BNP 342.159 65.146 24.377 19,04 267,24

5. Barclays 287.139 132.627 112.488 46,19 117,90

6. Midland 265.539 90.961 143.313 34,26 63,47

7. ABN-AMRO 217.665 88.114 115.611 40,48 76,22

8. American Express 188.573 36.016 141.494 19,10 25,45

9. R. Bank of Scotland 167.457 107.887 60.870 64,43 177,24

10. CCF 151.035 47.290 15.933 31,31 296,81

11. Bank of Cyprus 140.523 80.572 72.313 57,34 11,42

12. Bayerische VB 135.903 30.739 4.221 22,62 728,24

13. Bank of N. Scotia 133.366 78.858 64.382 59,13 122,48

14. Sciete Generale 129.718 55.344 23.841 42,66 232,14

15. Banque Paribas 95.251 21.786 6.944 22,87 313,74

16. ANZ-Grlndlays 66.064 16.160 34.960 24,46 46,22

17. Chase Man httan 64.408 7.206 46.535 11,19 15,49

18. Arab Bank 42.601 24.301 16.144 57,04 150,53

19. Inst. Ba nc. Paolo 27.871 10.260 1.651 36,81 621,44

20. Saderat Iran 59.99 546 430 9,10 126,98

21. ING Bnk 1.805 5 334 0,28 1,50

Σύνολο 54.751.406 18.405.467 38.695.015 33,62 47,57

Πηγή: Ενωση Ελληνικών Τραπεζών
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
(σύμφωνα με την έρευνα των PEMC, 1975)

RETURN ON FINANCIAL CAPITAL SHORT-TERM CASH INVETORY RECEIVABLE

INVESTMENT LEVERAGE TURNOVER LIQUIDITY POSITION TURNOVER TURNOVER
Total income / 
sales

Debt / Net 
plant

Cash flow / 
Sales

Current liabilities 
/ Net worth

* Cash / Total 
assets

Current assets 
/ Sales

* Receivables / 
Inventory

Cash Ftow / 
Total assets

* Debt / Total 
capital

Current assets 
/ Total assets

* Current assets 
/Current liabilities

Cash / Current 
liabilities

* Inventory / 
Sales

Inventory /
Current assets

Cash Flow / Net 
Worth

Total liabilities 
/ Net worth

Quick assets / 
Total assets

Inventory /
Working capital

Cash / sales Sales /
Working Capital

* Receivables / 
Sales

Total income / 
Total assets

Total assets / 
Net worth

Net worth / 
Sales

* Quick assets / 
Current liabilities

* Cash / Fund 
expenditures

* Cost of goods 
sold / Inventory

Quick assets / 
Sales

Net income / 
Total assets

* Debt / Total 
assets

* Sales / Total 
assets

Current liabilities 
/ Total assets

* Net income / 
Net worth

Total liabilities 
/ Total assets

* Sales / Net 
plant

Earnings before 
interest and
taxes / Total 
assets

Sales / Total 
capital

Earnings before 
interest and
taxes / Sales

Cash fbw / Total 
capital

* Total income i 
Total capital

* Ol δείκτες που είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί για κάθε ομάδα

Πηγή: “The Analysis and Use of Financial Statements”, των G. White, A. Sondhi και D. Fried, John Wiley and Sons, Inc. 
New York, 1994, σελ. 247.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΕΙΚΤΗ

ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ 1η ΘΕΣΗ 2η ΘΕΣΗ 3η ΘΕΣΗ

100% Γενική ρευστότητα 78% 16% 6%

89% Αμεση ρευστότητα 81% 19% -

10% Ταμειακή ρευστότητα - - 10%

- Αμυντικού χρονικού διαστήματος - - -

22% Ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων 50% 25% 25%

78% Ημέρες εισπράξεως απαιτήσεων 86% 7% 7%

17% Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων 67% 23% -

78% Ημέρες κυκλοφορίας αποθεμάτων 86% 7% 7%

83% Ημέρες πληρωμής προμηθευτών 76% 6% 6%

45% Ταχύτητα κεφαλαίου κίνησης 12% 88% -

17% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 33% 33% 33%

- Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων - - -

11% Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 50% - 50%

89% Μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 81% 13% 6%

89% Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 25% 63% 6%

- Αποδοτικότητα απασχολ. κεφαλαίων - - -

28% Αποδοτικότητα ενεργητικού 20% 40% 40%

83% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 20% 20% 53%

39% Ίδια προς συνολικά κεφάλαια 57% 43% -

95% Ίδια προς δανειακά κεφάλαια 88% 12% -

17% Ίδια κεφάλαια προς πάγια :Ρ·; 67% 33%

22% Κυκλοφ. ενεργητικό προς συνολ. υποχρ. - 50% 25%

72% Κάλυψη τόκων - 46% 38%

- Τα κατά μετοχή κέρδη - - -

Το κατά μετοχή μέρισμα - - -

- Η μερισματική απόδοση - - -

- 0 λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή - - -
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σε εκατ. δρχ. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων

1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990

Πωλήσεις 5061 5940 6551 7672 100% 100% 100% 100%

Κόστος Πωληθέντων 1443 1526 1550 1778 29% 26% 24% 23%

Διοικητικά & Λειτουργικά 
έξοδα 1682 1878 2013 2388 33% 32% 31% 31%

Ερευνα & Ανάπτυξη 566 669 751 854 11% 11% 11% 11%

Λειτουργικά αποτελέσματα 1370 1867 2237 2652 27% 31% 34% 35%

Αλλα έσοδα 35 4 47 47 1% 0% 1% 1%

Αποτελέσματα προ φόρων 1405 1871 2284 2699 28% 31% 35% 35%

Προβλέψεις για φόρους 499 664 788 918 10% 11% 12% 12%

906 1207 1496 1781 18% 20% 23% 23%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σε εκατ. δρχ. Με βάση το έτος 1987

1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990

Πωλήσεις 5061 5940 6551 7672 100% 117% 129% 1520%

Κόστος Πωληθέντων 1443 1526 1550 1778 100% 106% 107% 123%

Διοικητικά & Λειτουργικά 
έξοδα 1682 1878 2013 2388 100% 112% 120% 142%

Ερευνα & Ανάπτυξη 566 669 751 854 100% 118% 133% 151%

Λειτουργικά αποτελέσματα 1370 1867 2237 2652 100% 136% 163% 194%

Αλλα έσοδα 35 4 47 47 100% 11% 134% 134%

Αποτελέσματα προ φόρων 1405 1871 2284 2699 100% 133% 163% 192%

Προβλέψεις για φόρους 499 664 788 918 100% 133% 158% 184%

906 1207 1496 1781 100% 133% 165% 197%

Πηγή: “The Analysis and Use of Financial Statements”, των G. White, A. Sondhi και D. Fried, John Wiley and 
Sons, Inc. New York, 1994, σελ. 206.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 Ποιοτικά κριτήρια f| Ποσοτικά κριτήρια 8 Εξασφαλίσεις
| Απόδοση f§ Κοινωνικά κριτήρια
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ΒΑΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Πολύ σημαντικοί 
Σημαντικοί

Αρκετά σημαντικοί
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

13 - 15 Δείκτες 
7-9 Δείκτες

10 - 12 Δείκτες
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Κατηγορίες Δεικτών

Αποδοτικότητας
Δραστηριότητας

Κεφ. Διάρθρωσης 

Ρευστότητας
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

100

80

60

40

Αηοδ 15. Κεφ.

Η Ιηθέση
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| 4η θέση ||| 3η θέση

Αποδ. Ενερ\.

HI 2η θέση
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

5η θέση 4η θέση 3η θέση 2η θέση 1η θέση
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ CASH FLOW 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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Ιδια βαρύτητα 
Μικρότερη βαρύτητα 
Μεγαλύτερη βαρύτητα
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ CASH FLOW 
ANA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μεγαλύτερη βαρύτητα 
Μικρότερη βαρύτητα 
Ιδια βαρύτητα
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---- -----—---- -----

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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