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Το τέλος του καπιταλισμού................................................................................... 128

Κερδοσκοπικό παιχνίδι.........................................................................................128

Μόχλευση της αγοράς........................................................................................... 128

Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).........................................................................128

2.Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;....................................................128

Στα Golden Boys.................................................................................................... 128

Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.  X..................................................................128

Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants)...................... 128

Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου............................ 128

Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)........................................................................129

3.Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 
ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;.......................................................................129

Forwards. X(29%-70% Ι _30%Θ)............................................................................129

Futures. X(32%-70% Ι _30%Θ)...............................................................................129

Swaps. X(18%-70% Ι _30%Θ).................................................................................129

Options. X(21%-70% Ι _30%Θ).............................................................................. 129

Warrants.................................................................................................................. 129

4.Ποια είναι η άποψη σας για την πορεία του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου;............................................................................................... 129

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....129

Βελτίωση μέσω τραπεζικής αγοράς ΝΑ Ευρώπης.............................................129

5.Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 
εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;.................... 129

0-25%.  Χ..................................................................................................................129

25-50%..................................................................................................................... 129

50-75%..................................................................................................................... 129

75-100%................................................................................................................... 129

6.Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 
θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;........................... 129

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....130

Εντός 5 με 10 χρόνια..............................................................................................130

7.Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον 
τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας................................130
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Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....130

Πλέον υπάρχει άμεση αλληλεξάρτηση................................................................ 130

8.Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;.............. 130

Ακολουθεί την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας........................................... 130

1.Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;....................... 130

Η μεγαλύτερη όλων των εποχών......................................................................... 130

Το τέλος του καπιταλισμού................................................................................... 130

Κερδοσκοπικό παιχνίδι.  X................................................................................... 130

Μόχλευση της αγοράς........................................................................................... 130

Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).........................................................................130

2.Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;....................................................130

Στα Golden Boys.................................................................................................... 130

Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.  X..................................................................131

Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants)...................... 131

Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου............................ 131

Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)........................................................................131

3.Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 
ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;.......................................................................131

Forwards. X (26%, 75%Ι_25%Θ)............................................................................ 131

Futures. X (39%, 65%Ι_35%Θ)............................................................................... 131

Swaps. X (10%, 65%Ι_35%Θ).................................................................................131

Options. X (26%, 65%Ι_35%Θ)...............................................................................131

Warrants.................................................................................................................. 131

4.Ποια είναι η άποψη σας για την πορεία του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου;............................................................................................... 131

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....131

Συγχωνεύσεις, μεγαλύτερος ανταγωνισμός για όφελος των δανειοληπτών και 
προώθηση του συστήματος της παγκοσμιοποιημένης αγοράς....................... 131

5.Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 
εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;.................... 131

0-25%.  X..................................................................................................................131

25-50%..................................................................................................................... 132

50-75%..................................................................................................................... 132

75-100%................................................................................................................... 132

6.Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 
θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;........................... 132

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....132
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Χαμηλά επιτόκια, επαναλειτουργία διατραπεζικής. Η κρίση θα απομακρυνθεί 
τα τέλη του 2010..................................................................................................... 132

7.Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον 
τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας................................132

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....132

Υπάρχει άμεση ανάγκη για κρατικό παρεμβατισμό, αρκεί να μη γίνεται με 
γνώμονα πολιτικά συμφέροντα, αλλά μικροοικονομικές και μακροοικονομικές 
καταστάσεις............................................................................................................ 132

8.Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;.............. 132

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....132

Δυσοίωνη................................................................................................................ 132

Marfin Egnatia Bank...............................................................................................132

1.Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;....................... 132

Η μεγαλύτερη όλων των εποχών......................................................................... 133

Το τέλος του καπιταλισμού................................................................................... 133

Κερδοσκοπικό παιχνίδι.........................................................................................133

Μόχλευση της αγοράς.  X......................................................................................133

Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).........................................................................133

2.Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;....................................................133

Στα Golden Boys.  X...............................................................................................133

Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο....................................................................... 133

Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants)...................... 133

Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου............................ 133

Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)........................................................................133

3.Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 
ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;.......................................................................133

Forwards. X (23% 70%Ι_30%Θ)............................................................................. 133

Futures. X (44% 70%Ι_30%Θ)................................................................................ 133

Swaps. X (11% 70%Ι_30%Θ)..................................................................................133

Options. X (22% 70%Ι_30%Θ)................................................................................133

Warrants.................................................................................................................. 133

4.Ποια είναι η άποψη σας για την πορεία του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου;............................................................................................... 133

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....134

Αρνητισμός από πελάτες, χαμηλότερα επίπεδα κερδοφορίας και ανάπτυξης.
................................................................................................................................. 134

5.Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 
εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;.................... 134
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0-25%. Χ...................................................................................................................134

25-50%..................................................................................................................... 134

50-75%..................................................................................................................... 134

75-100%................................................................................................................... 134

6.Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 
θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;........................... 134

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....134

Εντός 3 ετών (βραχυπρόθεσμα)........................................................................... 134

7.Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον 
τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας................................134

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....134

Αρνητική, εκμεταλλεύσιμη από το κράτος.......................................................... 134

8.Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;.............. 134

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....134

Αγροτική Τράπεζα..................................................................................................135

1.Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;....................... 135

Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.  Χ....................................................................135

Το τέλος του καπιταλισμού................................................................................... 135

Κερδοσκοπικό παιχνίδι.........................................................................................135

Μόχλευση της αγοράς........................................................................................... 135

Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).........................................................................135

2.Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;....................................................135

Στα Golden Boys.................................................................................................... 135

Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο....................................................................... 135

Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants)...................... 135

Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.  Χ.......................135

Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)........................................................................135

3.Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 
ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;.......................................................................135

Forwards. Χ(30% 90%Ι-10%Θ)...............................................................................135

Futures. Χ(65% 90%Ι-10%Θ)..................................................................................135

Swaps...................................................................................................................... 135

Options. Χ(5% 90%Ι-10%Θ)................................................................................... 136

Warrants.................................................................................................................. 136

4.Ποια είναι η άποψη σας για την πορεία του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου;............................................................................................... 136

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....136
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Συγχωνεύσεις, λειτουργία με μεγάλο ανταγωνισμό...........................................136

5.Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 
εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;.................... 136

0-25%.  Χ..................................................................................................................136

25-50%..................................................................................................................... 136

50-75%..................................................................................................................... 136

75-100%................................................................................................................... 136

6.Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 
θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;........................... 136

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....136

Τόνωση της ρευστότητας, τέλη 2009................................................................... 136

7.Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον 
τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας................................136

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....136

8.Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;.............. 137

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....137

Ακολουθεί την παγκόσμια αγορά......................................................................... 137

Εμπορική Τράπεζα................................................................................................ 137

1.Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;....................... 137

Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.  Χ....................................................................137

Το τέλος του καπιταλισμού................................................................................... 137

Κερδοσκοπικό παιχνίδι.........................................................................................137

Μόχλευση της αγοράς........................................................................................... 137

Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).........................................................................137

2.Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;....................................................137

Στα Golden Boys.  Χ...............................................................................................137

Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο....................................................................... 137

Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants)...................... 137

Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου............................ 137

Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)........................................................................137

3.Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 
ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;.......................................................................137

Forwards. Χ(50% 80%Ι-20%Θ)...............................................................................137

Futures. Χ(25% 80%Ι_20%Θ)................................................................................. 138

Swaps. Χ(12,5% 80%Ι_20%Θ)................................................................................138

Options. Χ(12,5% 80%Ι_20%Θ)..............................................................................138

Warrants.................................................................................................................. 138
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4.Ποια είναι η άποψη σας για την πορεία του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου;............................................................................................... 138

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....138

Αρνητικές προβλέψεις, μείωση κερδοφορίας.....................................................138

5.Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 
εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;.................... 138

0-25%.  Χ..................................................................................................................138

25-50%..................................................................................................................... 138

50-75%..................................................................................................................... 138

75-100%................................................................................................................... 138

6.Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 
θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;........................... 138

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....138

7.Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον 
τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας................................138

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....139

Αρνητική σχέση, δεν πρέπει να υφίσταται, ελεύθερη λειτουργία αγοράς....... 139

8.Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;.............. 139

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....139

Παρατεταμένη ύφεση............................................................................................. 139

Τράπεζα Κύπρου................................................................................................... 139

1.Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;....................... 139

Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.  Χ....................................................................139

Το τέλος του καπιταλισμού................................................................................... 139

Κερδοσκοπικό παιχνίδι.........................................................................................139

Μόχλευση της αγοράς........................................................................................... 139

Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).........................................................................139

2.Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;....................................................139

Στα Golden Boys.................................................................................................... 139

Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο....................................................................... 139

Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants)...................... 139

Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.  Χ.......................139

Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)........................................................................140

3.Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 
ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;.......................................................................140

Forwards. Χ (32% 70%Ι_30%Θ)............................................................................. 140

Futures. Χ (38% 70%Ι_30%Θ)................................................................................ 140
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Swaps. Χ (13% 69%Ι_31%Θ)..................................................................................140

Options. Χ (17% 70%Ι_30%Θ)................................................................................140

Warrants.................................................................................................................. 140

4.Ποια είναι η άποψη σας για την πορεία του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου;............................................................................................... 140

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....140

Ευοίωνη μετά την κρίση........................................................................................ 140

5.Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 
εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;.................... 140

0-25%. Χ...................................................................................................................140

25-50%..................................................................................................................... 140

50-75%..................................................................................................................... 140

75-100%................................................................................................................... 140

6.Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 
θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;........................... 140

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....141

Σε 5 με 10 έτη.......................................................................................................... 141

7.Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον 
τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας................................141

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....141

8.Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;.............. 141

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.....141

Αρνητική, με πιθανότητα επιτήρησης η και συνδρομή του ΔΝΤ...................... 141

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο..................................................................................... 141

1.Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;....................... 141

Η μεγαλύτερη όλων των εποχών......................................................................... 141

Το τέλος του καπιταλισμού................................................................................... 141

Κερδοσκοπικό παιχνίδι.  Χ................................................................................... 141

Μόχλευση της αγοράς........................................................................................... 141

Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).........................................................................141
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Σύνοψη

Η  παρούσα  thesis έγκειται  στην  διερεύνηση  της  χρήσης  των  παράγωγων 

χρηματοοικονομικών  προϊόντων  στον  ελληνικό  χρηματοπιστωτικό  κλάδο.  Η 

συγκεκριμένη  έρευνα  μελετά  τον  τρόπο  χρήσης  των  παραγώγων  τόσο  για  ίδιο 

όφελος των τραπεζικών οργανισμών, όσο και για την χρήση των παραγώγων για 

όφελος των πελατών της τράπεζας, στη σύγχρονη ελληνική τραπεζική – αν και πλέον 

παγκοσμιοποιημένη – αγορά.

Η  παρούσα  αποτελείται  από  τις  ακόλουθες  επιμέρους  ενότητες,  οι  οποίες  θα 

οδηγήσουν σε έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα:

• Εισαγωγή:  Σε  αυτήν  την  ενότητα  παρουσιάζονται  γενικά  η  επιστήμη  της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης, τα παράγωγα και η τραπεζική αγορά.

• Λογοτεχνική  ανασκόπηση:  Στο  συγκεκριμένο  τμήμα  γίνεται  λεπτομερής 

αναφορά  στα  παράγωγα,  τη  χρήση  και  χρησιμότητα  αυτών,  τον  τρόπο 

λειτουργίας  της  τραπεζικής  αγοράς  και  της  χρήσης  των  παραγώγων  σε 

αυτήν. Επίσης, εντοπίζεται και το “κενό” που καλείται να καλύψει η παρούσα 

διπλωματική εργασία.

• Μοντέλο έρευνας: Το τρίτο μέρος της έρευνας παρουσιάζει τον τρόπο μέσω 

του οποίου θα γίνει  συλλογή των δεδομένων και θα λάβει χώρα η έρευνα 

στην  ελληνική  τραπεζική  αγορά.  Μέσω  της  δημιουργίας  του  μοντέλου 

διασφαλίζεται  η  εγκυρότητα  και  η  αξιοπιστία  των  αποτελεσμάτων  της 

διπλωματικής.

• Συλλογή  και  ανάλυση  αποτελεσμάτων:  Η  ενότητα  αναφέρεται  στα 

αποτελέσματα της διπλωματικής και την αξιολόγηση αυτών.

• Κίνητρο  για  περαιτέρω  έρευνα:  Το  γεγονός  ότι  η  παρούσα  διπλωματική 

υπόκειται  σε  χρονικούς  και  χρηματικούς  περιορισμούς  φανερώνει  ότι  η 

παρούσα διπλωματική μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για περαιτέρω έρευνα.

• Συμπεράσματα: Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζεται μια σύνοψη της έρευνας 

και τα αποτελέσματα αυτής.
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Με την  ολοκλήρωση της  διπλωματικής  ο  αναγνώστης  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να 

εκφράσει  ουσιαστική  άποψη  μέσα  από  επιστημονική  έρευνα  για  τη  χρήση  των 

παραγώγων στην ελληνική τραπεζική αγορά.

1. Εισαγωγή

1.1.Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Η χρηματοοικονομική διοίκηση αφορά τις εφαρμογές της χρηματοοικονομικής μέσα 

στην επιχείρηση, ή με άλλα λόγια αφορά τη διοίκηση των ενεργητικών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων  και  των  μετοχικών  κεφαλαίων  μιας  επιχείρησης  που  παράγει 

προϊόντα ή υπηρεσίες.1

Τα προβλήματα της χρηματοοικονομικής διοίκησης, με τα οποία ασχολείται κυρίως η 

επιχείρηση, μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

 Προβλήματα που αναφέρονται στη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική 

που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση.

 Προβλήματα που αναφέρονται στις πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα 

κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων επενδύσεων .

 Προβλήματα  που  αναφέρονται  στην  εκτίμηση  των  βραχυπρόθεσμων 

χρηματικών διαθεσίμων που έχει  ανάγκη η επιχείρηση για να εξοφλεί  τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Απώτερος στόχος και σκοπός της χρηματοοικονομικής διοίκησης είναι η «[...] άριστη 

χρησιμοποίηση  των  παραγωγικών  δυνάμεων   [...]  ιδιωτικών  επιχειρηματικών 

οικονομικών  μονάδων» 2,  αποβλέποντας  στην  μεγιστοποίηση  του  κέρδους  ενός 

1 «Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως» Πρόδρομος Ευθύμογλου 1999 σελ. 15-17 
2 «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τεύχος Α» Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος 2001 σελ. 35. 
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οργανισμού. «Το έργο ενός χρηματοοικονομικού  manager είναι η απόκτηση και η 

χρησιμοποίηση  κεφαλαίων,  έτσι  ώστε  να  μεγιστοποιείται  η  αξία  της  επιχείρησης 

[μέσα από πέντε βασικές δραστηριότητες που ονομαστικά είναι οι]:

1. Πρόβλεψη και Σχεδιασμός.

2. Σημαντικές Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις.

3. Συντονισμός και Έλεγχος.

4. Δοσοληψία με τις Χρηματοδοτικές Αγορές.

5. Διαχείριση Κινδύνου» 3.

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι χρηματοοικονομικοί  managers για την 

επίτευξη  των στόχων τους  είναι  τα  παράγωγα.  Μια  σύντομη  παρουσίαση  αυτών 

λαμβάνει χώρα στην επόμενη ενότητα.

1.2. Παράγωγα

Ένα παράγωγο είναι ένα χρηματοοικονομικό συμβόλαιο, μεταξύ δύο ή περισσότερων 

μερών που «παράγεται» από την μελλοντική αξία ενός υποκείμενου μέσου. Τέτοια 

μέσα  μπορεί  να  είναι  μετοχές,  ομόλογα,  εμπορεύματα,  συνάλλαγμα,  τραπεζικά 

δάνεια ή ένας χρηματιστηριακός δείκτης. Τα παράγωγα, παρά την αντίθετη άποψη 

που επικρατεί, είναι ένα αρκετά παλαιό οικονομικό εργαλείο4, αν και με τη μορφή που 

χρησιμοποιούνται σήμερα καθιερώθηκαν τον 17ο  αιώνα, αρχικά στην Ολλανδία και 

στη συνέχεια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης5. Μια πιο ουσιαστική προσέγγιση 

στην  ιστορία  των  παραγώγων  ακολουθεί  στο  κεφάλαιο  της  Λογοτεχνικής 

Ανασκόπησης.

3 «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τεύχος Α» Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος 2001 σελ. 45.
4 www.derivatives.gr
5 www.derivatives.gr
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Υπάρχει  πλήθος  συγγραμμάτων,  τόσο  ακαδημαϊκών  όσο  και  εμπειρικών 

συγγραφέων στα παράγωγα, ανάλυση των οποίων θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο. 

Επί του παρόντος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται στο 

χρηματιστήριο διακρίνονται σε:

 Προθεσμιακές συναλλαγές (Futures).  Μια προθεσμιακή συναλλαγή επιβάλλει 

την υποχρέωση σε δύο συναλλασσόμενους να εκπληρώσουν μια συμφωνία 

σε μια προκαθορισμένη μελλοντική στιγμή.

 Συναλλαγές Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων (Options).  Ένα  option είναι 

μια  συμφωνία  με  την  οποία  κάποιος  έχει  το  δικαίωμα  αλλά  όχι  την 

υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει ένα αγαθό έως μια προκαθορισμένη 

ημερομηνία σε μια συγκεκριμένη τιμή6.

Επίσης, υπάρχουν παράγωγα που διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηρίου. Τέτοια 

είναι τα swaps και τα forwards, ανάλυση των οποίων θα παρουσιαστεί στις επόμενες 

ενότητες της διπλωματικής εργασίας.

Είναι φανερό ότι τα παράγωγα αποβλέπουν στην μεγιστοποίηση των κερδών ενός 

οργανισμού  μέσα  από  επενδύσεις.  Ένας  σημαντικός  τομέας  της  σύγχρονης 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς είναι ο τραπεζικός. Ο τραπεζικός κλάδος είναι άμεσα 

συνυφασμένος  με  την  ομαλή  λειτουργία  της  αγοράς  και  με  το  κέρδος  τόσο  των 

μετόχων των τραπεζών όσο και των πελατών των οργανισμών αυτών. Ακολουθεί μια 

σύντομη ανάλυση του τραπεζικού κλάδου.

1.3. Τραπεζική Αγορά

Ο  σύγχρονος  τραπεζικός  κλάδος  λειτουργεί  σε  ένα  ευμετάβλητο  και 

παγκοσμιοποιημένο  οικονομικό  περιβάλλον,  στο  οποίο  υπάρχει  ένταση  των 

6 «Περιγραφή Λειτουργίας Παραγώγων Προϊόντων» Τσαγρής 2004 σελ. 5.
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συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων, αυτοματοποίηση των υπηρεσιών, 

μεγάλος  προσανατολισμός  στην  ικανοποίηση του καταναλωτή και  προσφέρει  ένα 

μεγάλο portfolio υπηρεσιών. Οι κύριες λειτουργίες του τραπεζικού συστήματος είναι ο 

δανεισμός και η επένδυση χρημάτων, η διαχείριση και η προστασία των χρημάτων 

των πελατών, όπως επίσης και οι συμβουλές προς τους πελάτες για επενδύσεις και 

αποδόσεις.

Σημείο αναφοράς είναι ότι οι τράπεζες, ως οργανισμοί με σκοπό τη μεγιστοποίηση 

των κερδών των μετόχων τους, αποβλέπουν στο κέρδος επενδύοντας τις καταθέσεις 

τους.  Για  τη  μεγιστοποίηση  ίδιου  κέρδους  χρησιμοποιούν  τα  χρηματοοικονομικά 

εργαλεία  που  αναφέρθηκαν  προηγουμένως,  προσφέροντας  τα  επίσης  και  σε 

πελάτες, με γνώμονα την ολοκληρωμένη προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών. Αξίζει 

να  σημειωθεί  ότι  η  παροχή  συμβουλών  για  επένδυση  χρημάτων  σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι ιδιάζουσας σημασίας για τις τράπεζες, λόγω του 

ότι  αναφέρονται  σε συγκέντρωση υψηλών χρηματικών ποσών και  στο αντίστοιχο 

ρίσκο με το οποίο είναι συνδεδεμένες οι επενδύσεις αυτής της μορφής.

Οι τράπεζες στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία δεν δρουν ανεξέλεγκτα, 

αλλά υπάρχουν ρυθμίσεις  που διέπουν τη  λειτουργία  τους και  την  εποπτεία  των 

κεφαλαίων  τους.  Η  αρχική  προσπάθεια  για  την  επιβολή  κοινών  κανόνων  στις 

τράπεζες διεθνώς έγινε με τη συμφωνία της Βασιλείας Ι (1988), μέσω της οποίας 

απαιτείται  από  τις  τράπεζες  να  διαχωρίσουν  τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  τις 

υποχρεώσεις τους σε κατηγορίες κινδύνου και σε κάθε κατηγορία να δοθεί στάθμιση, 

ώστε να καθοριστεί η συνολική έκθεσή της σε κίνδυνο. Η επόμενη κίνηση θέσπισης 

κοινών κανόνων έγινε πρόσφατα με τη συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ (2007), μέσα από 

την οποία απαιτείται συνεχής εσωτερική αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο και 

αντίστοιχη προσαρμογή στα απαιτούμενα κεφάλαια.
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Ολοκληρωμένη ανάλυση της λειτουργίας του τραπεζικού κλάδου και της χρήσης των 

παραγώγων σε αυτόν ακολουθεί σε επόμενο τμήμα της λογοτεχνικής ανασκόπησης, 

η οποία αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο.

2. Λογοτεχνική Ανασκόπηση

2.1. Ιστορική Αναδρομή Παραγώγων

Τα παράγωγα ως οικονομικά εργαλεία εμφανίστηκαν το 3.500 π.Χ. όταν οι Φοίνικες 

εμπορεύονταν  προϊόντα  και  οι  συμφωνίες  τους  βασιζόταν  στην  αγοραπωλησία 

μελλοντικών ημερομηνιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχαία Ελλάδα γύρω στο 

330  π.Χ.  ο  Θαλής  χρησιμοποιώντας  τη  γνώση  της  αστρολογίας  προέβλεψε  μία 

ανθηρή συγκομιδή ελιάς για την επόμενη άνοιξη. Υπήρχε μεγάλη προσφορά στην 

αγορά για ελαιοτριβεία το χειμώνα. Ο Θαλής εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό, μιας 

και ο ανταγωνισμός δεν υπήρχε καν το χειμώνα και διαπραγματεύτηκε τις τιμές των 

ελαιοτριβείων  προκαταβάλλοντας  ένα  μικρό  ποσό  για  την  επιλογή  (option)  να 

χρησιμοποιήσει  τα ελαιοτριβεία την άνοιξη.  Η πρόβλεψή του ήταν σωστή και  την 

εποχή  της  άνοιξης  η  συγκομιδή  ήταν  τεράστια  με  αποτέλεσμα  η  ζήτηση  για  τα 

ελαιοτριβεία  να  φτάσει  στο  αποκορύφωμα  δίνοντας  στο  Θαλή  τη  δυνατότητα  να 

ενοικιάσει τα ελαιοτριβεία σε πολύ μεγαλύτερες τιμές από αυτές που ο ίδιος τα είχε 

κλείσει.

Τον 17ο αιώνα τα παράγωγα ξαναεμφανίζονται στην Ολλανδία κατά την εποχή της 

τρέλας  της  τουλίπας.  Οι  παραγωγοί  και  οι  αγοραστές  κλείνανε  συμφωνίες  με 

προκαταβολές με σκοπό να αγοράσουν και να πουλήσουν σε μελλοντική ημερομηνία 
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συγκεκριμένους  τύπους  τουλίπας,  προκειμένου  να  αντισταθμίσουν  (hedge)  το 

κίνδυνό τους στη περίπτωση που η συγκομιδή ήταν φτωχή. 

Οι  αγοραστές  τουλιπών αγόραζαν  δικαιώματα  αγοράς  (call options), το  δικαίωμα 

δηλαδή να αγοράσουν τουλίπες σε μία συγκεκριμένη τιμή σε μία προκαθορισμένη 

μελλοντική ημερομηνία για να ασφαλίσουν τις θέσεις τους εάν οι τιμές στην αγορά 

αυξάνονταν σημαντικά.

Οι παραγωγοί αγόραζαν δικαιώματα πώλησης (put options), το δικαίωμα δηλαδή να 

πουλήσουν τη  συγκομιδή τους σε μία  συγκεκριμένη τιμή σε μία προκαθορισμένη 

μελλοντική  ημερομηνία,  για  να  είναι  ασφαλισμένοι  σε  περίπτωση  που  οι  τιμές 

μειωνόταν σημαντικά.  Oι Xρ. Aλεξάκης - M. Ξανθάκης, οι οποίοι ασχολούνται από 

χρηματοοικονομική  άποψη  με  την  τουλιπομανία  («Συμπεριφορική 

Xρηματοοικονομική»),  σημειώνουν χαρακτηριστικά: «H τουλίπα έγινε σύμβολο της 

αφροσύνης, καθώς η εφήμερη ομορφιά της θεωρήθηκε ότι αποτελεί μια γοητευτική 

αυταπάτη για τον απρόσεκτο επενδυτή7.

Η  επόμενη  χρήση  των  παραγώγων  παρουσιάζεται  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  και 

συγκεκριμένα το έτος 1711, με την επιχείρηση της Νότιας Θάλασσας. Η Εταιρεία της 

Νότιας Θάλασσας ιδρύθηκε το 1711 για να επιδοθεί στο εμπόριο, κυρίως σκλάβων, 

με τη Λατινική Αμερική. Οι μετοχές της άρχισαν να γίνονται ανάρπαστες, επειδή οι 

επενδυτές πίστευαν ότι η εταιρεία θα εξασφάλιζε το μονοπώλιο στο εμπόριο με τη 

Λατινική Αμερική. Η αξία των μετοχών της συνέχισε να ανεβαίνει και η επιτυχία της 

γέννησε  άλλες  100  εταιρείες,  οι  οποίες  ήλπιζαν  ότι  θα  επωφελούνταν  από  την 

ανοδική  πορεία  των  τιμών.  Οι  μετοχές  της  Νότιας  Θάλασσας  συνέχισαν  να 

ανεβαίνουν:  από τις  128 στερλίνες  τον  Ιανουάριο  του 1720 ξεπέρασαν τις  1.000 

στερλίνες τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Το τέλος δεν άργησε να έρθει.  Άρχισε 

όταν  τα  ανώτατα  στελέχη  της  εταιρείας  πούλησαν  τις  μετοχές  τους  για  να 

7 «Η τουλίπα "έφτιαξε" την πρώτη «φούσκα»» Ημερησία 14/12/2008.
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εκταμιεύσουν τα κέρδη τους και κορυφώθηκε στο τέλος του 1720, όταν οι μετοχές 

άξιζαν  μόλις  124  στερλίνες.  Οι  αγανακτισμένοι  επενδυτές  έκαναν  δημόσιες 

συγκεντρώσεις  και  ζητούσαν  την  παραδειγματική  τιμωρία  των  υπευθύνων  της 

Εταιρείας της Νότιας Θάλασσας8.

Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής  μετά  τη  δημιουργία  του  New  York  Stock 

Exchange το 1790, οι επενδυτές είχαν την ανάγκη της ύπαρξης ενός οργανωμένου 

χρηματιστηρίου  παραγώγων.  Οι  χρηματιστηριακές  εταιρίες  της  Wall  Street, 

προκειμένου να αποφύγουν τις  δυσάρεστες  εκπλήξεις  που δημιουργήθηκαν στην 

Ευρώπη, δημοσίευσαν προτάσεις πάνω στις συναλλαγές παραγώγων για το ευρύ 

επενδυτικό κοινό.  Στις αρχές του 1900 τα παράγωγα συναλλασσόταν μεταξύ των 

ενδιαφερομένων  αντισυμβαλλομένων  over  the  counter,  δηλαδή  όχι  στο  πάτωμα 

συγκεκριμένου  χρηματιστηρίου,  αλλά  σε  ένα  οργανωμένο  δίκτυο  μεγάλων 

επενδυτών.  

Αν και υπήρξαν πολλές προσπάθειες για να αναπτυχθεί η αγορά των παραγώγων 

μέχρι και τις αρχές του 1900, ο όγκος των συναλλαγών ήταν μικρός και αυτό διότι οι 

τότε επενδυτές τα χρησιμοποιούσαν για κερδοσκοπικούς λόγους περισσότερο, με 

αποτέλεσμα πολλοί κερδοσκόποι να αθετούν στις υποχρεώσεις τους9. 

Από  το  χρονικό  σημείο  αυτό  και  έπειτα  άρχισε  η  πιο  ουσιαστική  χρήση  των 

παραγώγων στις χρηματιστηριακές αγορές όλου του κόσμου, από τις πιο εξελιγμένες 

στις  εξελισσόμενες,  μια  εκ  των  οποίων  ήταν  –  έστω  και  με  μεγάλη  χρονική 

καθυστέρηση – και η ελληνική αγορά. Στην ελληνική αγορά, τα παράγωγα γίνανε 

γνωστά μετά το 1997 με την δημιουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών 

(Νόμος 2533/97).

8 «Η ιστορία των Κραχ» Το Βήμα 04/02/2001.
9 www.derivatives.gr
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Το  πρώτο  παράγωγο  που  δημιουργήθηκε  ήταν  το  Συμβόλαιο  Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης  (Futures)  στον  FTSE/20  που  άρχισε  να  διαπραγματεύεται  στις  27 

Αυγούστου 1999. Στις 14 Ιανουαρίου του 2000 έκανε την πρεμιέρα του το Συμβόλαιο 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης  στο δεκαετές ομόλογο. Μετά την επιτυχία και των δύο 

ακολούθησε και το Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/40 στις 28 

Ιανουαρίου του 2000.

Το  Σεπτέμβριο  του  2000 το  πρώτο  Δικαίωμα  Προαίρεσης  (Option)  έκανε  την 

εμφάνισή του στο  δείκτη  FTSE 20,  ενώ τον  Ιούνιο  του  2001 ακολούθησε και  το 

Δικαίωμα Προαίρεσης (Option) στο Mid 40.

Το  Νοέμβριο  του  2001  εισήχθησαν  τα  Μετοχικά Συμβόλαια  Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης  στις  μετοχές  του  ΟΤΕ,  Εθνικής  Τράπεζας  Ελλάδος,  3Ε  και  τότε 

Panafon (σημερινή Vodafone). Τον Απρίλιο του 2002 ακολούθησαν τα μετοχικά ΣΜΕ 

στις Alpha Bank και Intracom.

Στις  31 Αυγούστου 2002,  το  Χρηματιστήριο  Αξιών  Αθηνών και  το  Χρηματιστήριο 

Παραγώγων  Αθηνών  συγχωνεύτηκαν  με  τη  νέα  επωνυμία  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ  Α.Ε. με  σκοπό  την  υποστήριξη  και  παρακολούθηση  συναλλαγών  επί 

κινητών αξιών και παραγώγων προϊόντων, λοιπών χρηματιστηριακών προϊόντων, τη 

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη προστασία του επενδυτικού 

κοινού, καθώς και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα10.

Μετά  από μια  ιστορική  παρουσίαση των παραγώγων,  ακολουθεί  μια  λεπτομερής 

παρουσίαση αυτών.

2.2. Τα Παράγωγα

10 www.derivatives.gr
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Παράγωγο προϊόν είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών, του αγοραστή και του 

πωλητή. Η συμφωνία αυτή μπορεί  να συνδέεται  με μετοχές, ομόλογα,  ομολογίες, 

συναλλάγματα, εμπορεύματα και δείκτες, τα οποία ονομάζονται υποκείμενες αξίες. 

Έτσι, η τιμή ενός παράγωγου προϊόντος εξαρτάται από την τιμή των πρωτογενών 

προϊόντων (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.) και από δείκτες. Με απλά λόγια, όταν κάποιος 

επενδυτής αγοράζει ένα παράγωγο προϊόν, στην ουσία αγοράζει την πρόβλεψη για 

μια μελλοντική τιμή μίας μετοχής, ομολογίας, ξένου νομίσματος ή δείκτη. Τα γνωστά 

παράγωγα  προϊόντα  που  διαπραγματεύονται  διεθνώς  είναι  τα  προθεσμιακά 

συμβόλαια  (futures),  τα  δικαιώματα  (options)  και  οι  ανταλλαγές  (swaps).  Τα 

τελευταία, δηλαδή τα swaps, είναι η συμφωνία μεταξύ δύο μερών που ονομάζονται 

αντισυμβαλλόμενοι  για να ανταλλάξουν χρηματορροές σε μία  ή και  περισσότερες 

περιόδους στο μέλλον. Οι ανταλλαγές αυτές, οι οποίες ήδη πραγματοποιούνται στην 

Ελλάδα μεταξύ των τραπεζών, δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήρια παραγώγων 

προϊόντων.  Τα  futures  και  τα  options,  τα  οποία  διαπραγματεύονται  στο  ελληνικό 

Χρηματιστήριο Παραγώγων από την έναρξή του το καλοκαίρι [2007], βασίζονται σε 

μια προθεσμιακή συναλλαγή (forward), η οποία επιβάλλει την υποχρέωση σε δύο 

συναλλασσόμενους  να  εκπληρώσουν  μια  συμφωνία  σε  μια  προκαθορισμένη 

μελλοντική στιγμή11.

Τα παράγωγα προϊόντα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των θεσμικών επενδυτών, 

καθώς τους  δίνουν  τη  δυνατότητα  να  αναπτύξουν προηγμένες  αρχές  διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου, αυξομειώνοντας τον βαθμό κινδύνου που αυτό ενσωματώνει. Με τη 

χρήση των παραγώγων προϊόντων ένας πεπειραμένος επαγγελματίας διαχειριστής 

χαρτοφυλακίου μπορεί να αυξήσει την απόδοση των κεφαλαίων που διαχειρίζεται ή, 

όταν το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι διαφορετικό, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα 

με  τη  μείωση ή  την  ελαχιστοποίηση του κινδύνου να  προστατεύσει  την  αξία  του 

χαρτοφυλακίου του ή να περιορίσει τις χαμένες ευκαιρίες επένδυσης. 

11 «Τι είναι τα παράγωγα;» Καθημερινη 01/03/2007.
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Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλές 

και περίπλοκες. Το αποτέλεσμα, όμως, για κάθε περίπτωση είναι συγκεκριμένο και 

το όφελος που θα προκύψει μπορεί να προκαθορισθεί, με προφανείς τις ευνοϊκές 

επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην απόδοση ή στη σταθερότητα του χαρτοφυλακίου, 

ανάλογα  με  το  επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Με  τις  κατάλληλες,  λοιπόν,  κινήσεις  ο 

θεσμικός επενδυτής μπορεί να προστατεύσει το χαρτοφυλάκιό του από μελλοντική 

πτώση του γενικού δείκτη τιμών ή αύξηση των επιτοκίων, να διατηρήσει σταθερό το 

επίπεδο ρίσκου που αναλαμβάνει με τις κινήσεις του, να αυξήσει ή να μειώσει την 

ευαισθησία  ενός  χαρτοφυλακίου  στις  ενδεχόμενες  μεταβολές  των  επιτοκίων,  να 

επιτύχει  καλύτερη κατανομή των διαχειριζόμενων κεφαλαίων μεταξύ εναλλακτικών 

μορφών επενδύσεων κλπ12. 

Παράγωγο προϊόν θεωρείται μια διμερής σύμβαση της οποίας η αξία εξαρτάται από 

την  αξία  ενός  υποκείμενου  περιουσιακού  στοιχείου  ή  ενός  δείκτη.  Η  τιμή  του 

παράγωγου  προϊόντος  συνδέεται  με  την  εξέλιξη  της  τιμής  άλλων,  πρωτογενών 

προϊόντων. Έτσι, τα παράγωγα προϊόντα αναφέρονται σε μετοχές, δείκτες μετοχών, 

ομολογίες,  συνάλλαγμα  ή  εμπορεύματα.  Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  αγοράς 

παραγώγων  προϊόντων  οφείλεται  στο  ότι  μπορούν  να  θεωρηθούν  εργαλεία 

σταθεροποίησης,  εξομάλυνσης  και  περιορισμού  των  κινδύνων  των  οικονομικών 

συναλλαγών, αλλά και μέσα εξασφάλισης αποδόσεων εκ μέρους των επενδυτών. Τα 

χρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα που τελούν υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο 

μιας  οργανωμένης  αγοράς  έχουν  δύο  κρίσιμα  χαρακτηριστικά:  πρώτον,  είναι 

συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ ενός μέλους και της οργανωμένης αγοράς και, 

κατά  συνέπεια,  ο  πιστωτικός  κίνδυνος  της  συναλλαγής  αναλαμβάνεται  από  την 

αγορά και  τα χρηματιστηριακά συμβόλαια έχουν την «εγγύηση» της αγοράς στην 

οποία  υπόκεινται  προς  διαπραγμάτευση·  δεύτερον,  κάθε  προϊόν  έχει  τα  ίδια 

χαρακτηριστικά  και  αυτή  η  τυποποίηση  τα  καθιστά  ανταλλάξιμα,  τους  προσδίδει 

12 «Αγώνας Δρόμου για τα Ελληνικά Παράγωγα» Το Βήμα 26/07/1998.
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ρευστότητα  και  δυνατότητα  συμψηφισμού,  αντίθετα  με  ό,τι  ισχύει  σε  παράγωγα 

προϊόντα που δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένες αγορές13.

Οι κύριες μορφές των παραγώγων είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards), τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τα δικαιώματα προαίρεσης (options), 

τα ομολογοποιημένα δικαιώματα (warrants) και οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps)14.

2.2.1. Forward

“Ένα forward είναι μια συναλλαγή στην οποία οι δυο συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να 

αγοράσουν ή να πουλήσουν μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός υποκείμενου αγαθού 

σε  συγκεκριμένη  ημερομηνία  και  τιμή”15.  Το  βασικό  στοιχείο  μιας  προθεσμιακής 

συναλλαγής  είναι  ότι  εισάγεται  μια  χρονική  υστέρηση μεταξύ  της  συμφωνίας  του 

συμβολαίου και της εκπλήρωσής του. Η συναλλαγή είναι ιδιωτική, πολλές φορές δεν 

δημοσιοποιείται, η ποσότητα και η ημερομηνία παράδοσης είναι διαπραγματεύσιμα, 

το αντίτιμο του συμβολαίου καταβάλλεται στη λήξη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα 

παράδειγμα ενός προθεσμιακού συμβολαίου.

Ένας αγρότης καλλιεργεί  ένα μόνο προϊόν,  π.χ.  σιτάρι,  και  όλο το εισόδημά του 

εξαρτάται από την τιμή του σιταριού. Ο αγρότης αντιμετωπίζει έναν τεράστιο κίνδυνο 

που  προέρχεται  από  την  πολύ  ευμετάβλητη  τιμή  του  σιταριού.  Μια  ενδεχόμενη 

σημαντική πτώση στην τιμή του σιταριού, ως τη στιγμή που η σοδειά θα είναι έτοιμη, 

μπορεί να επιφέρει οικονομική καταστροφή για τον αγρότη. 

Από την άλλη πλευρά, έχουμε τον ιδιοκτήτη ενός μύλου σιταριού ο οποίος πρέπει να 

προμηθευτεί σιτάρι, όταν η σοδειά θα είναι έτοιμη. Αυτός αντιμετωπίζει έναν μεγάλο 

κίνδυνο σημαντικής μείωσης των κερδών του από μια ενδεχόμενη άνοδο της τιμής 

του σιταριού, ώσπου η σοδειά να είναι έτοιμη. Και οι δύο παραπάνω πλευρές έχουν 

13 «8 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τια Παράγωγα Προϊόντα» Το Βήμα 22/11/1998.
14 «Διαχείριση και Μετακύλιση Κινδύνου στα Παράγωγα» Το Βήμα 26/11/2000.
15« Περιγραφή Λειτουργίας Παραγώγων Προϊόντων» Τσαγρής 2004 σελ. 6.
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τη  δυνατότητα  να  ελαχιστοποιήσουν  τους  κινδύνους  που  αντιμετωπίζουν.  Αυτό 

μπορεί να γίνει με μια απλή συμφωνία: ο παραγωγός να συμφωνήσει σήμερα με τον 

ιδιοκτήτη του μύλου να παραδώσει ο πρώτος στον δεύτερο συγκεκριμένη ποσότητα 

σιταριού όταν η σοδειά θα είναι έτοιμη, π.χ. σε έξι μήνες, και σε συγκεκριμένη τιμή η 

οποία  συμφωνείτε σήμερα.  Την  ημέρα  της  συμφωνίας  δεν  γίνεται  ανταλλαγή 

χρημάτων. Παράδοση του προϊόντος και πληρωμή θα γίνουν σε έξι μήνες, όπως 

συμφωνήθηκε.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  και  οι  δύο  πλευρές  ελαχιστοποίησαν  τους 

κινδύνους που αρχικά αντιμετώπιζαν. 

Το παραπάνω forward καταδεικνύει ανάγλυφα το σημαντικότερο ίσως όφελος των 

παραγώγων: τη διαχείριση και τη μετακύλιση κινδύνων. Ένα ακόμη σημαντικό όφελος 

είναι  ότι  τα  παράγωγα  παρέχουν  στο  επενδυτικό  κοινό  προβλέψιμες  τιμές  που 

συντελούν στην πληροφόρηση της αγοράς για την πραγματική αξία των επενδυτικών 

στοιχείων, καθώς και για τη μελλοντική κατεύθυνση της οικονομίας. Τα παράγωγα 

αναπτύχθηκαν αρχικά στην αγορά εμπορευμάτων και εν συνεχεία στο συνάλλαγμα, 

στα επιτόκια και στις αγορές μετοχών. Τα τελευταία 20 χρόνια η ανάπτυξή τους ήταν 

ραγδαία και σχετίζεται με την ικανοποίηση που παρέχουν σε ουσιαστικές   απλές ή 

πιο πολύπλοκες  επιχειρηματικές ανάγκες16. 

2.2.2. Future

“Ένα  future είναι  μια  αυστηρή  συμφωνία  μεταξύ  δύο  πλευρών  για  την  αγορά  ή 

πώληση ενός υποκείμενου αγαθού σε καθορισμένη ποσότητα, τιμή και ημερομηνία 

αγοράς  ή  πώλησης”17.  Τα  futures εκκαθαρίζονται  καθημερινά  και  έχουν 

τυποποιημένες ποσότητες συναλλαγής και ημερομηνίες παράδοσης. Οι συναλλαγές 

είναι  δημόσιες  και  γνωστοποιούνται  αμέσως  σε  όλους  τους  συμμετέχοντες  στην 

16« Διαχείριση και Μετακύλιση Κινδύνου στα Παράγωγα» Το Βήμα 26/11/2000.
17« Περιγραφή Λειτουργίας Παραγώγων Προϊόντων» Τσαγρής 2004 σελ. 7. 
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αγορά, ενώ κατά κύριο λόγο η θέση κλείνεται πριν από τη λήξη. Για την καλύτερη 

κατανόηση ενός future παρουσιάζεται στη συνέχεια ένα παράδειγμα.

Σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης καφεκοπτείου θα χρειαστεί  μια 

προκαθορισμένη ποσότητα κόκκων καφέ σε έξι μήνες, καθώς πιστεύει ότι η τιμή του 

θα αυξηθεί. Από την άλλη, ένας ιδιοκτήτης φυτείας καφέ αναμένει ότι η τιμή του καφέ 

για  τη  σοδειά  που  θα  πάρει  σε  έξι  μήνες  θα  μειωθεί.  Και  οι  δύο  έχουν  κοινό 

ενδιαφέρον  για  μια  σταθερή  εξέλιξη  της  τιμής  του  καφέ.  Ο  ιδιοκτήτης  του 

καφεκοπτείου  και  ο  ιδιοκτήτης  της  φυτείας  καταλήγουν  σε  μια  προθεσμιακή 

συναλλαγή: συμφωνούν σήμερα για την παράδοση μιας καθορισμένης ποσότητας 

κόκκων  καφέ  με  μια  προκαθορισμένη  τιμή  και  σε  μια  συγκεκριμένη  μελλοντική 

ημερομηνία. Έτσι και οι  δύο έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τον κίνδυνό 

τους. Το βασικό, δηλαδή, στοιχείο της προθεσμιακής συναλλαγής είναι ότι υπάρχει 

μια χρονική υστέρηση μεταξύ της συμφωνίας του συμβολαίου και της εκπλήρωσής 

του18.

Με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορεί κάποιος επενδυτής να κερδίσει σε 

περιόδους  πτώσης,  αν  προβλέψει  εγκαίρως  την  μείωση  των  τιμών  στο 

χρηματιστήριο πουλώντας το συμβόλαιό του. Αυτή είναι η κυριότερη στρατηγική που 

ακολουθείται. Είναι φανερό, συνεπώς, ότι ο επενδυτής λαμβάνει θέση πώλησης, αν 

θεωρεί ότι η τιμή του υποκείμενου προϊόντος θα μειωθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν 

αναμένει  ότι  η  πτώση  των  τιμών  θα  διαρκέσει  μικρό  χρονικό  διάστημα,  είναι 

προτιμότερο να διατηρήσει  το χαρτοφυλάκιό του και  να πάρει  θέση πώλησης σε 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

2.2.3. Option

18 « Ιδρυτές ο Χαμουραμπί και ο Αριστοτέλης» Το Βήμα 26/11/2000.
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“Ένα option είναι μια συμφωνία με την οποία κάποιος έχει το δικαίωμα αλλά όχι την 

υποχρέωση  να  αγοράσει  ή  να  πουλήσει  ένα  αγαθό  έως  μια  προκαθορισμένη 

ημερομηνία σε μια συγκεκριμένη τιμή”19. Λόγω του γεγονότος ότι το  option δίνει τη 

δυνατότητα σε έναν επενδυτή να μην το εξασκήσει,  ο  αγοραστής πληρώνει  στον 

πωλητή μια επιπλέον τιμή που ονομάζεται  premium. Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι 

δικαιωμάτων  προαίρεσης  το  ευρωπαϊκό,  που  ασκείται  μόνο  στην  ημερομηνία 

εκπνοής και το αμερικάνικο, το οποίο δύναται να εξασκηθεί ανά πάσα χρονική στιγμή 

μέχρι  την  ημερομηνία εκπνοής  του  option.  Στη  συνέχεια  παρατίθεται  παράδειγμα 

λειτουργίας ενός option.

Ένα συμβόλαιο  δικαιωμάτων  προαίρεσης  ή  δικαιωμάτων  είναι  μια  συμφωνία  για 

μελλοντική εκπλήρωση, που δίνει σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να 

ζητήσει την εκπλήρωση της συμφωνίας από το άλλο μέρος, μέχρι ενός μελλοντικού 

χρονικού σημείου ή αποκλειστικά με την πάροδο αυτής της περιόδου. 

Κατά συνέπεια, όταν ο ιδιοκτήτης ενός καφεκοπτείου και ο ιδιοκτήτης μιας φυτείας 

καφέ καταλήγουν σε μια τέτοια συμφωνία, τότε ο πρώτος μπορεί να αγοράσει από 

τον  ιδιοκτήτη  της  φυτείας  το  δικαίωμα  να  απαιτήσει  την  παράδοση  μιας 

προκαθορισμένης ποσότητας κόκκων καφέ, σε μια προκαθορισμένη τιμή, την τιμή 

εξάσκησης (exercise price) , μέσα στο/ή με το πέρας του χρονικού διαστήματος που 

έχει προκαθοριστεί. 

Αν ο ιδιοκτήτης του καφεκοπτείου χρειάζεται  πράγματι  σε έξι  μήνες τους κόκκους 

καφέ και θεωρεί την προκαθορισμένη τιμή εξάσκησης συμφέρουσα, θα εξασκήσει το 

δικαίωμά του και θα αγοράσει τον καφέ. Αν αποφασίσει το αντίθετο, τότε το δικαίωμά 

του εκπνέει. Φυσικά, αυτή η «δυνατότητα για επιλογή» του καφέ έχει το κόστος της, 

την τιμή του δικαιώματος (option premium). 

19« Περιγραφή Λειτουργίας Παραγώγων Προϊόντων» Τσαγρής 2004 σελ. 10.
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Αντίστοιχα με το δικαίωμα αγοράς (call option ή call), οι συμβαλλόμενοι μπορούν να 

συμφωνήσουν  σε  δικαίωμα  πώλησης  (put  option  ή  put).  

Βασικά στοιχεία των δικαιωμάτων (options) 

Με τα συμβόλαια δικαιωμάτων η θέση αγοράς είναι η θέση του συναλλασσόμενου 

που αποκτά τη δυνατότητα να εξασκήσει ένα δικαίωμα και πληρώνει την τιμή του 

δικαιώματος  (premium).  Ο  συναλλασσόμενος  δεν  έχει  καμία  άλλη  υποχρέωση. 

Μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα ως ή και το τέλος της περιόδου που ορίζει  το 

συμβόλαιο ή μπορεί να αφήσει το δικαίωμα να εκπνεύσει. Αυτός ο συναλλασσόμενος 

είναι ο «κάτοχος του δικαιώματος» (buyer/holder). 

Η θέση πώλησης είναι η θέση του συναλλασσόμενου που πουλάει το δικαίωμα και 

σύμφωνα  με  το  συμβόλαιο  λαμβάνει  την  τιμή  του  δικαιώματος  (premium). 

Παραχωρώντας στον έχοντα θέση αγοράς το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει, 

αυτός  ο  συναλλασσόμενος  αναλαμβάνει  να  παραδώσει  ή  να  αποκτήσει  τον 

υποκείμενο  τίτλο,  αν  αυτό  ζητηθεί  από  τον  κάτοχο  του  δικαιώματος.  Αυτός  ο 

συναλλασσόμενος ονομάζεται «πωλητής του δικαιώματος» (writer/seller). 

Τα δύο είδη συμβολαίων δικαιωμάτων είναι: 

* Δικαίωμα αγοράς = Το δικαίωμα να αποκτήσει το υποκείμενο. 

* Δικαίωμα πώλησης = Το δικαίωμα να πουλήσει το υποκείμενο20. 

Ο συνδυασμός από έναν επενδυτή αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων μειώνει το 

ρίσκο της επένδυσής του και  αυξάνει  –ταυτόχρονα-  το  δυνητικό  του κέρδος.  Στη 

συνέχεια  ακολουθεί  ανάλυση  και  παρουσίαση  ενός  ακόμα  εργαλείου  των 

παραγώγων, των ομολογοποιημένων δικαιωμάτων.

20« Τι είναι τα Παράγωγα» Το Βήμα 19/09/1999.
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2.2.4. Warrant

Ένα warrant, όπως και ένα δικαίωμα προαίρεσης, (option) δίνει στον κάτοχό του το 

δικαίωμα,  αλλά  όχι  την  υποχρέωση,  να  αγοράσει  ένα  υποκείμενο  χρεόγραφο σε 

ορισμένη τιμή και ποσότητα σε μία ορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον. Η διαφορά 

είναι  ότι  το  warrant  σε  αντίθεση  με  ένα  option  που  είναι  εισηγμένο  προϊόν  ενός 

οργανωμένου χρηματιστηρίου παραγώγων, εκδίδεται από ένα εκδότη, ο οποίος στη 

συνέχεια μπορεί να το εισάγει προς διαπραγμάτευση σε μία αγορά αξιών21.

Υπάρχουν δύο είδη warrant, τα call warrants ή μακροπρόθεσμο δικαίωμα αγοράς, 

που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει από τον εκδότη το συγκεκριμένο 

υποκείμενο χρεόγραφο και τα put warrants, που δίνουν το δικαίωμα πώλησης του 

υποκειμένου, πάντα σε προκαθορισμένη , ποσότητα και χρόνο.

Τα warrants  έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία  λήξης,  και  όπως και  τα  δικαιώματα 

προαίρεσης (options) διακρίνονται σε Αμερικανικού τύπου, όταν το δικαίωμα μπορεί 

να  εξασκηθεί  ανά  πάσα  στιγμή  πριν  από τη  λήξη  τους  ή  Ευρωπαϊκού,  όταν  το 

δικαίωμα μπορεί να εξασκηθεί μόνο κατά την ημερομηνία λήξης.

Κάθε warrant αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό υποκείμενων μετοχών, καλαθιού 

μετοχών, μονάδων δείκτη ή και άλλου τύπου εργαλεία που διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένη αγορά, όπως ισοτιμίες νομισμάτων ή μονάδες αγαθών όπως μέταλλα ή 

πετρέλαιο.

Άλλο στοιχείο ενός warrant είναι η τιμή εξάσκησης (stike price). Αυτή αντιστοιχεί στο 

ποσό  που  πρέπει  να  πληρώσει  ο  κάτοχος  κατά  την  στιγμή  εξάσκησης  του 

δικαιώματος που του παρέχει  το warrant,  ώστε να περιέλθει  στην κατοχή του το 

υποκείμενο  χρεόγραφο.  Τα  warrants,  λοιπόν,  μοιάζουν  πολύ  στα  δικαιώματα 

προαίρεσης (options) με κύρια διαφορά ότι αγοράζονται και πωλούνται σαν μετοχές 

σε αγορές αξιών και η εκκαθάρισή τους είναι ανάλογη (Hull, 2006) 22.

21 « Καινοτόμα Επενδυτικά Εργαλεία στις Χρηματιστηριακές Αγορές» Θάνου, σελ.2
22 « Options, Futures and other Derivatives» Hull 2006.
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Το  τελευταίο  εργαλείο  των  παραγώγων  είναι  οι  συμφωνίες  ανταλλαγής  και 

παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.

2.2.5. Swap

“Το  swap είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών να ανταλλάξουν ένα παρόμοιο 

αγαθό  ή  υποχρέωση ίσης  χρηματικής  αξίας  σε  μια  συγκεκριμένη  ημερομηνία  με 

προκαθορισμένους  όρους”23.  Υπάρχουν  δυο  βασικές  μορφές  συμφωνιών 

ανταλλαγής,  οι  επιτοκιακές  και  οι  συναλλαγματικές.  Τα  swaps χρησιμεύουν  για 

αντιστάθμιση  κινδύνων  επιτοκιακής  ή  συναλλαγματικής  φύσης,  αξιοποίηση 

συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  που  δύναται  να  βρίσκεται  σε  έναν  οργανισμό  που 

δραστηριοποιείται σε διαφορετική αγορά, εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και των 

πληροφοριών από οικονομίες κλίμακας και στην υπέρβαση θεσμικών εμποδίων στις 

αγορές χρήματος.

“Μια  συμφωνία ανταλλαγής  επιτοκίων είναι  μια  συμφωνία  μεταξύ δυο  μερών για 

περιοδική ανταλλαγή χρηματικών ροών, οι οποίες υπολογίζονται σε κοινό νόμισμα 

αλλά  σε  διαφορετική  βάση,  δηλαδή  το  ένα  μέρος  της  συμφωνίας  μπορεί  να 

πραγματοποιεί στο άλλο πληρωμές στηριζόμενο σε σταθερό επιτόκιο, ενώ το άλλο 

σε  κυμαινόμενο”24.  Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  των  επιτοκιακών  συμφωνιών 

ανταλλαγής  είναι  η  ημέρα  συναλλαγής,  η  ημέρα  καθορισμού,  η  ημέρα 

ενεργοποίησης, η ημέρα πληρωμής και η ημέρα λήξης,

Αναφορικά  με  τα  swaps συναλλαγματικής  φύσης  “Μια  συμφωνία  ανταλλαγής 

συναλλάγματος αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε δυο μέλη κατά την οποία κάθε 

μέλος πραγματοποιεί περιοδικές πληρωμές στο άλλο, βάσει κάποιου επιτοκίου, σε 

23« Περιγραφή Λειτουργίας Παραγώγων Προϊόντων» Τσαγρής 2004 σελ. 12.
24 « Αντιστάθμιση Πιστωτικών Κινδύνων» Παπαδοπούλου 2007 σελ. 14.
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προκαθορισμένες  χρονικές  στιγμές,  οι  οποίες  πληρωμές  γίνονται  όμως  σε 

διαφορετικά νομίσματα και όπου, τουλάχιστον στη λήξη υπάρχει πάντα ανταλλαγή 

κεφαλαίου αν όχι και κατά την ημέρα ενεργοποίησης”25.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των παραγώγων ακολουθεί μια επισκόπηση 

των επενδυτικών αυτών εργαλείων στην ελληνική χρηματαγορά.

2.3. Τα Παράγωγα στην Ελληνική Χρηματαγορά

Η  επίσημη  και  οργανωμένη  αγορά  παράγωγων  προϊόντων  στην  Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με το νόμο 2533/97, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Για την οργάνωση, 

τη  λειτουργία  και  την  ανάπτυξη  της  αγοράς  αρχικά  ιδρύθηκε  το  Χρηματιστήριο 

Παραγώγων  Αθηνών  Α.Ε.  (Χ.Π.Α.)  και  η  Εταιρία  Εκκαθάρισης  Συναλλαγών  Επί 

Παραγώγων Α.Ε. (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.). Στη συνέχεια το Χ.Π.Α. συγχωνεύτηκε με το Χ.Α.Α. 

δημιουργώντας το Χ.Α. Ο ρόλος της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. είναι η οργάνωση 

και  υποστήριξη  των  συναλλαγών  στη  χρηματιστηριακή  αγορά  παραγώγων  και  η 

παροχή του συστήματος συναλλαγών26.

Η ύπαρξη οργανωμένης αγοράς παραγώγων αναβαθμίζει και καθιστά ελκυστικότερη 

την  ελληνική  κεφαλαιαγορά,  αφού  δίδεται  πλέον  η  δυνατότητα  συνδυασμού  των 

επενδύσεων σε μετοχές με αντίστοιχες θέσεις στα παράγωγα προϊόντα της Αγοράς 

Παραγώγων,  με  σκοπό  τον  περιορισμό  του  συνολικού  κινδύνου  ή  την  ανάληψη 

κινδύνου για υψηλότερες αποδόσεις.

Η ελληνική αγορά παραγώγων είναι  ηλεκτρονική. Υποστηρίζεται από ένα πλήρως 

αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, στο οποίο έχουν πρόσβαση 

25« Αντιστάθμιση Πιστωτικών Κινδύνων» Παπαδοπούλου 2007 σελ. 36.
26 « Το ΧΑ δημιουργεί την αγορά παραγώγων στην Ελλάδα» σελ.1
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τα Μέλη Διαπραγμάτευσης. Η Αγορά Παραγώγων εισήγαγε πρώτο στην ελληνική 

κεφαλαιαγορά το θεσμό των Ειδικών Διαπραγματευτών (Market Makers) για κάθε 

προϊόν, οι οποίοι προάγουν τη ρευστότητα, μειώνουν το κόστος των συναλλαγών και 

περιορίζουν  τα  ανοίγματα  (spreads)  των  τιμών.  Ο  θεσμός  αυτός  λειτουργεί  με 

επιτυχία σε όλες τις οργανωμένες αγορές παραγώγων.

Το Χ.Π.Α., ξεκίνησε με μία σειρά από προϊόντα, όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) στους δείκτες FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE Mid 40, τα Σ.Μ.Ε. 

σε δεκαετές Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, τα Δικαιώματα Προαίρεσης στους 

δείκτες  FTSE/ASE-20 και  FTSE/ASE Mid 40,  Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές 

καθώς  και  τα  Συμβόλαια  Δανεισμού  Τίτλων.  Με  τα  προϊόντα  αυτά  κάλυψε  μία 

επενδυτική ανάγκη η οποία υπήρχε, αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να 

γίνεται  ιδιαίτερα  επιτακτική.

Κατά αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα στους επενδυτές να αντισταθμίσουν 

τους  κινδύνους  των  επενδύσεών  τους,  αλλά  και  να  αυξήσουν  περαιτέρω  τις 

αποδόσεις  τους.

Στις  17  Ιουλίου  2002  πραγματοποιήθηκαν  οι  Γενικές  Συνελεύσεις  των  εταιριών 

Χρηματιστήριο  Αξιών  Αθηνών Α.Ε.  και  Χρηματιστήριο  Παραγώγων Αθηνών Α.Ε., 

στις  οποίες  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  συγχώνευσης  των  δύο  εταιριών,  καθώς  και  η 

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. Η 

επωνυμία της νέας εταιρίας θα είναι Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Η συγχώνευση των 

δύο χρηματιστηρίων συνδέεται με τις ενέργειες περαιτέρω ορθολογικοποίησης του 

ομίλου  της  εταιρίας  Ελληνικά  Χρηματιστήρια  Α.Ε.  Συμμετοχών  (ΕΧΑΕ),  η  οποία 

ελέγχει κατά 100% και τις δύο εταιρίες. Η συγχώνευση Χ.Α.Α και Χ.Π.Α. εντάσσεται 

στο  πλαίσιο  της  διεθνούς  πρακτικής  που διαμορφώνεται  και  η  οποία  οδηγεί  στη 

συνένωση  των  αγορών  αξιών  και  παραγώγων.  Σκοπός  της  νέας  εταιρίας 
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Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. θα είναι η οργάνωση, υποστήριξη και παρακολούθηση 

των  συναλλαγών  επί  κινητών  αξιών,  παράγωγων  προϊόντων  και  λοιπών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς 

και  η  προστασία  του  επενδυτικού  κοινού,  καθώς  και  κάθε  άλλη  συναφής 

δραστηριότητα.

Με  τη  Γενική  Συνέλευση  του  Χ.Π.Α.  που  πραγματοποιήθηκε  στις  17-07-2002 

αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του «Χρηματιστηρίου Παραγώγων 

Αθηνών  Α.Ε.»  από  το  «Χρηματιστήριο  Αξιών  Αθηνών  Α.Ε.».  Οι  διαδικασίες  της 

συγχώνευσης  ολοκληρώθηκαν  και  τυπικά  με  την  υπ’αριθμ.  Κ2-10999/30-08-02 

απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  η  επωνυμία  της  νέας  εταιρίας  είναι 

«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.».

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. της Αγοράς Παραγώγων 

υπάρχουν πληροφορίες από την έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς και 

προσφέρονται στρατηγικές που δύναται να ακολουθήσουν οι επενδυτές προκειμένου 

να  μεγιστοποιήσουν  τα  κέρδη  τους.  Λόγω  του  γεγονότος  ότι  η  ανάλυση  των 

στρατηγικών  των  παραγώγων  δεν  βρίσκεται  στα  άμεσα  πλαίσια  και  όρια  της 

παρούσας διπλωματικής, δεν υφίσταται μια ενδελεχής ανάλυση αυτών.

Τα παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο XΠΑ έχουν ως υποκείμενη άξια 

μετοχές, δείκτες μετοχών και ομόλογα. Αναλυτικά έχουμε: 

Futures (Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης)

  Στον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE ASE 20 (F20) 

  Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE ASE MID 40 (F40) 

  Στην μετοχή της ΕΤΕ (SF-ΕΤΕ) 

  Στην μετοχή της ALPHA (SF-ALPHA) 
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  Στην μετοχή του OTE (SF-OTE) 

  Στην μετοχή της PANF (SF-PANF) 

  Στην μετοχή της ΕΕΕΚ (SF-EEEK) 

  Στην μετοχή της ΙΝΤRK (SF-INTRK) 

  Στην Συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου (CF-EURUSD) 

Options (Δικαιώματα Προαίρεσης)

  Στον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE ASE 20 (Ο20) 

  Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE ASE MID 40 (Ο40) 

  Στην μετοχή της ALPHA (SO-ALPHA) 

  Στην μετοχή της ΕΤΕ (SO-ΕΤΕ) 

  Στην μετοχή της ΙΝΤΚΑ (SO-INTKA) 

  Στην μετοχή του OTE (SO-OTE)

Η  λειτουργία  της  Αγοράς  Παραγώγων  του  Χ.Α.  Α.Ε.  προσφέρει  στην  ελληνική 

οικονομία  διεύρυνση  των  επιλογών  των  επενδυτών  με  νέα  χρηματοοικονομικά 

προϊόντα, παροχή μέσων για επιμερισμό, συγκέντρωση και αντιστάθμιση κινδύνου, 

μείωση του κόστους  συναλλαγών,  αύξηση της  ρευστότητας  στην  αγορά,  παροχή 

νέων εργαλείων για την επίλυση συμβατικών προβλημάτων και πληροφόρησης, ενώ 

κάνει αποτελεσματικότερη την κατανομή των οικονομικών πόρων.

Με  την  ολοκλήρωση  της  παρουσίασης  των  παραγώγων  στην  Ελληνική 

Χρηματαγορά,  στη  συνέχεια  ακολουθεί  μια  ενότητα  στην  οποία  παρουσιάζονται 

υφιστάμενες  κρίσεις  για  τη  χρησιμότητα  και  την  αποτελεσματικότητα  των 

χρηματοοικονομικών αυτών εργαλείων.
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2.4. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Παραγώγων

Όπως κάθε δύναμη της φύσης που προκαλεί τη δράση και την αντίδραση και έχει 

διττό  χαρακτήρα,  έτσι  και  τα  παράγωγα  παρουσιάζουν  πλεονεκτήματα  και 

μειονεκτήματα στον τρόπο λειτουργίας τους και χρησιμότητας τους. Υπάρχουν τόσο 

στον  ακαδημαϊκό  χώρο  όσο  και  στην  αγορά  υπέρμαχοι  και  πολέμιοι  των 

χρηματοδοτικών  αυτών  εργαλείων,  που  είτε  τα  εκθειάζουν  είτε  τα  θεωρούν 

ακρογωνιαίο λίθο κάθε οικονομικής καταστροφής. Η αλήθεια βρίσκεται  στη χρυσή 

τομή των δύο απόψεων, παρουσιάζοντας τα παράγωγα ως έχουν, δηλαδή ως απλά 

οικονομικά  επενδυτικά  εργαλεία.  Για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  έρευνας 

εξετάζονται τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τα μειονεκτήματα των παραγώγων.

2.4.1 Πλεονεκτήματα των Παραγώγων

Τα βασικά πλεονεκτήματα των παραγώγων είναι ότι η χρήση τους συμβάλλει στην 

αντιστάθμιση  του  κινδύνου  ενός  επενδυτικού  χαρτοφυλακίου  και  ότι  δύνανται  να 

προσφέρουν μεγάλες αποδόσεις σε υποθετικές επενδύσεις. Είναι γεγονός ότι επειδή 

τα παράγωγα σχετίζονται με τη “[…] μόχλευση που πολλαπλασιάζει την απόδοση 

του επενδυμένου κεφαλαίου , [ενδείκνυται για] την εκμετάλλευση όλων των τάσεων 

της αγοράς”27. Επίσης, είναι φανερό ότι μπορεί να επέλθει η επίτευξη μεγαλύτερων 

κερδών μέσω επενδύσεων χαμηλών χρηματικών ποσών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιόδους στασιμότητας της χρηματιστηριακής αγοράς τα 

παράγωγα μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη. Αυτό οφείλεται και πάλι στη 

μόχλευση και  στο χρηματικό ποσό το οποίο είναι  υποχρεωμένος να δεσμεύσει  ο 

επενδυτής  για  μια  θέση  αγοράς  ή  πώλησης  σε  ένα  συμβόλαιο  μελλοντικής 

27 « Αντιστάθμιση του Συστηματικού Κινδύνου Ενός Χαρτοφυλακίου με Συμβόλαια Μελλοντικής 
Εκπλήρωσης» Γεωργιάδης 2002, σελ. 7.
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εκπλήρωσης.  Η φύση και  ο  τρόπος λειτουργίας και  χρησιμότητας των εργαλείων 

αυτών  συμβάλλει  δραστικά  στη  δημιουργία  μεγάλου  εύρους  σε  ένα  επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο και συνεπώς αντισταθμίζει το ρίσκο της επένδυσης.

Η δημιουργία  και  έναρξη λειτουργίας  του ΧΠΑ τον  Αύγουστο  του 1999 ήταν  μια 

«επανάσταση» για την ελληνική αγορά και έλυσε όλα τα παραπάνω προβλήματα. 

Ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό, αποτελεί έναν βασικό επενδυτικό βραχίονα και 

προϋπόθεση για την αναβάθμιση της αγοράς. Τα οφέλη για τους επενδυτές είναι 

πολλά: 

• Δυνατότητα διαχείρισης και μετακύλισης κινδύνου από θέσεις στην τρέχουσα 

αγορά. Αυτό αποτελεί και τη βασικότερη χρήση των παραγώγων. 

• Διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών. 

• Διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων. 

• Περιορισμός  του  πιστωτικού  κινδύνου.  Εκμετάλλευση  διαφορών  μεταξύ 

τρέχουσας και προθεσμιακής αγοράς. 

• Δυνατότητα του επενδυτή για πραγματοποίηση κερδών σε ανοδική, σταθερή 

αλλά και καθοδική αγορά. 

• Υπάρχουν  όμως  και  γενικότερα  οφέλη  από  την  αγορά  παραγώγων 

προϊόντων: 

• Παροχή εργαλείων για επιμερισμό, συγκέντρωση και αντιστάθμιση κινδύνου. 

• Αύξηση ρευστότητας στην αγορά. 

• Η τρέχουσα αγορά γίνεται πιο αποτελεσματική. 

• Παροχή μέσων για επίλυση συμβατικών επενδυτικών προβλημάτων. 
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• Αποτελεσματικότερη κατανομή οικονομικών πόρων. 

• Η ελληνική αγορά καθίσταται πιο ελκυστική σε θεσμικούς επενδυτές28. 

Σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει αναφορά είναι το ότι τα συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης συνδυάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

 συμμετέχουν  στην  άνοδο  ή  στην  πτώση  της  αγοράς  μετοχών  μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης σε μία μόνο συναλλαγή, χωρίς να χρειάζεται να διαλέξουν 

συγκεκριμένες μετοχές, 

 προστατεύουν δυναμικά την αξία των χαρτοφυλακίων τους στην περίπτωση 

μιας πτωτικής αγοράς, 

 προστατεύονται  από  έκθεση  σε  μακροπρόθεσμα  επιτόκια  της  ελληνικής 

χρηματαγοράς, 

 επενδύουν με βάση τις προβλέψεις τους για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια της 

ελληνικής χρηματαγοράς, 

 μεταβάλλουν τη σύνθεση χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος, 

 μεταβάλλουν  την  ευαισθησία  χαρτοφυλακίων  σταθερού  εισοδήματος  σε 

αυξομειώσεις επιτοκίων, 

 εκμεταλλεύονται  περιπτώσεις  δυνατότητας  εξισορροπητικής  κερδοσκοπίας 

εξασφαλίζοντας κέρδος χωρίς κίνδυνο, 

 χρησιμοποιούν  το  μοχλευμένο  αποτέλεσμα  του  λογαριασμού  περιθωρίου 

ασφάλισης στο οποίο βασίζεται το ΣΜΕ, 

 απολαμβάνουν μειωμένες προμήθειες συναλλαγών, 

28 « Μύθοι και Πραγματικότητα στα Παράγωγα» Το Βήμα 24/12/2000.
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 απολαμβάνουν  μεγάλη  ρευστότητα  στις  συναλλαγές  τους  λόγω  της 

τυποποίησης των συμβολαίων, και 

 απολαμβάνουν  μικρότερα  ανοίγματα  τιμών  σε  σύγκριση  με  αυτά  της 

υποκείμενης αγοράς29. 

Συγκεκριμένα  στα  παράγωγα  ακινήτων  “[…]Παράλληλα,  σημειώνουν  ότι  τα 

πλεονεκτήματα  του  προϊόντος  υποδεικνύουν  διαρκές  ισχυρό  momentum. 

Συγκεκριμένα,  συμπληρωματικά,  τα  παράγωγα  ακινήτων  παρέχουν  μια  ευέλικτη 

μέθοδο επένδυσης σ’ ένα χαρτοφυλάκιο με ευρύτατη σύνδεση με δείκτες, σε σχετικά 

χαμηλό κόστος. Λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχονται τόσο στους αγοραστές, 

όσο  και  στους  πωλητές,  οι  αγορές  στα  παράγωγα  ακινήτων  είναι  σχεδόν 

"καταδικασμένα" να αποτελέσουν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική”30

.

Πέραν  τούτου,  στην  αγορά  παραγώγων  ακινήτων  “[…]Μια  απλή  εξήγηση  της 

ύπαρξης των παραγώγων είναι η δυνατότητα την οποία δίνουν στους επενδυτές να 

μεταφέρουν και να διαχειρίζονται το επενδυτικό ρίσκο. Με άλλα λόγια, τα παράγωγα 

επιτρέπουν τη μεταφορά του ρίσκου από τους επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να 

μειώσουν το ρίσκο τους σε αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν περισσότερο. 

Εδώ και  δύο  περίπου  χρόνια  [2003]  έχουν  ξεκινήσει  να  διαπραγματεύονται  στα 

χρηματιστήρια  παραγώγων του  Λονδίνου  και  του  Σικάγου  μελλοντικά  συμβόλαια, 

futures, πάνω σε δείκτες ακινήτων, όπως ο δείκτης Halifax Τιμών Ακινήτων Μεγάλης 

Βρετανίας.  Νέα  συμβόλαια  ετοιμάζονται,  επίσης  για  αγορές  όπως η  Ολλανδία,  η 

Γαλλία και η Ισπανία, για τις οποίες υπάρχουν αξιόπιστοι δείκτης τιμών ακινήτων. Τα 

συμβόλαια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αναλάβουν θέσεις, είτε 

στην  άνοδο  είτε  στην  πτώση  των  τιμών  των  ακινήτων.  Παράλληλα,  έχουν 

δημιουργηθεί  και  συμβόλαια  swaps,  όπου  οι  επενδυτές  ανταλλάσσουν  τις 

29« Τι σημαίνουν για τον επενδυτή τα νέα παράγωγα προϊόντα» Το Βήμα 13/12/2000.
30« Η Προέλαση των Παραγώγων Ακινήτων στην Ευρώπη» www  .  capital  .  gr   15/06/2007.
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μελλοντικές  αποδόσεις  του  δείκτη  των  ακινήτων,  έναντι  ενός  σταθερού  ή 

κυμαινόμενου  επιτοκίου.  Σε  σύγκριση  με  την  απευθείας  αγορά  ακινήτων,  τα 

παραπάνω παράγωγα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Κατ’ αρχάς βασίζονται σε 

δείκτες ακινήτων, παρακάμπτοντας το πρόβλημα της έκθεσης του επενδυτή σε ένα 

μεμονωμένο ακίνητο και επιτρέπουν τη διασπορά του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, 

καθώς υπάρχει σειρά δεικτών για διάφορες γεωγραφικές περιοχές, επιτρέπουν στους 

επενδυτές να επικεντρώνονται αποτελεσματικά στις περιοχές τις οποίες κρίνουν ως 

πλέον  ενδιαφέρουσες.  Το  κόστος  των  παραγώγων  αυτών  είναι  αμελητέο  σε 

σύγκριση με το κόστος της αγοραπωλησίας ενός ακινήτου και δεν ξεπερνάει το 0,5% 

της αξίας του συμβολαίου. Επιπλέον, επιτρέπουν την ανάληψη θέσεων για ορισμένο 

μόνο χρονικό διάστημα, όπως και θέσεις οι οποίες αντισταθμίζουν το ρίσκο ενός ήδη 

υπάρχοντος χαρτοφυλακίου ακινήτων σε περιόδους στις οποίες προβλέπεται πτώση 

των  τιμών  τους.  Τέλος,  σε  αντίθεση  με  την  απευθείας  αγορά  ενός  ακινήτου,  τα 

παράγωγα επιτρέπουν σε έναν επενδυτή ο οποίος πιστεύει, για παράδειγμα, ότι η 

αγορά  είναι  υπερτιμημένη  να  κερδοσκοπήσει  στο  ενδεχόμενο  πτώσης.  Ενώ  σε 

βραχυπρόθεσμο  επίπεδο  τα  επιτόκια  διαμορφώνουν  τη  δυναμική  στην  αγορά 

ακινήτων, οι  βασικοί  μακροπρόθεσμοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

ζήτηση και άρα η μελλοντική τιμή τους είναι δημογραφικοί, με κυρίαρχο τον αριθμό 

των νοικοκυριών και την εξέλιξή του”31.

Είναι  φανερό,  λοιπόν,  ότι  τα  παράγωγα  ανεξαρτήτως  αγοράς  στην  οποία 

χρησιμοποιούνται μπορούν να συμβάλλουν δραστικά στην μείωση του επενδυτικού 

κινδύνου και στην αύξηση του δυνητικού κέρδους μιας επένδυσης, εφόσον μάλιστα 

δεν  απευθύνονται  ως  προϊόντα  μόνο  σε  θεσμικούς  επενδυτές.  Στον  αντίποδα, 

βέβαια,  του  εξωραϊσμού  των  παραγώγων  υπάρχουν  και  οι  απόψεις  που 

υποστηρίζουν τον αρνητικό χαρακτήρα και αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει η 

χρησιμοποίηση των εργαλείων αυτών.

31«Παράγωγα Ακινήτων για Κερδοσκοπία και Διαχείριση Επενδυτικού Ρίσκου» Καθημερινή 
06/11/2005.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 46



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

2.4.2. Μειονεκτήματα των Παραγώγων 

Στα  μειονεκτήματα  θα  αναφέρουμε  το  γεγονός  του  υψηλού  ρίσκου,  το  οποίο 

οφείλεται στη μόχλευση αλλά και στο γεγονός ότι έχουν ημερομηνία λήξης, οπότε η 

αξία ενός warrant μειώνεται όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης. Επίσης, ο κάτοχος 

warrant σε αντίθεση με τον κάτοχο μιας μετοχής, δεν εισπράττει μερίσματα και δεν 

έχει δικαίωμα ψήφου. Ακόμα, η μη οργανωμένη αγορά παραγωγών “[…] είναι ότι δεν 

έχει  επαρκή  διαφάνεια,  δεν  ελέγχεται,  δεν  υπακούει  σε  επαρκείς  προληπτικούς 

κανόνες  και  κανονισμούς,  δεν  υπάρχει  όργανο  να  εγκρίνει  τα  προϊόντα  που 

διαπραγματεύονται, ούτε όργανο να περιορίζει  τις τοποθετήσεις σε αυτή, ενώ δεν 

υπάρχει  οργανισμός  εκκαθάρισης  να  εγγυηθεί  τις  συναλλαγές  και  επομένως,  δεν 

αντιμετωπίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος”32.

Αξίζει να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι “[…]Αυτή η στρατηγική [των δικαιωμάτων 

προαίρεσης] έχει όμως και μειονεκτήματα, διότι ο επενδυτής καλείται στην άνοδο της 

αγοράς να καταβάλλει μετρητά χρήματα ώστε να καλύψει τις απώλειες που έχει στα 

συμβόλαια.  Βλέπουμε  εδώ  ότι  ενώ  το  αποτέλεσμα  της  αντιστάθμισης  είναι 

εξισορροπημένο (δηλ. μηδέν), αυτή η στρατηγική είναι δυνατή μόνο για επενδυτές με 

αρκετά αποθέματα μετρητών”33.

Είναι  γεγονός  ότι  τα  παράγωγα  έχουν  κερδοσκοπικό  χαρακτήρα  και 

χρησιμοποιούνται από managers με γνώμονα το κέρδος. Η υπέρμετρη χρήση αυτών 

και η πίστη στις δυνάμεις των manager μπορεί να αποβεί μοιραία για την απόδοση 

των εργαλείων αυτών και να οδηγήσει σε κρίση τόσο συγκεκριμένους οργανισμούς, 

όσο και ολόκληρους κλάδους της αγοράς. Ο Γουόρεν Μπάφετ είναι ένας από τους 

ελάχιστους  ανθρώπους  που  έγιναν  πλουσιότεροι  σε  αυτή  τη  φάση  της 

χρηματοοικονομικής καταστροφής. Μάλιστα εκτόπισε για πρώτη φορά μετά από 15 

χρόνια τον Μπιλ Γκέιτς της Microsoft από την κορυφή της λίστας του «Forbes» με 

32http://www.adex.ase.gr/AdexHomeGR/proposal/faq/faq1/
33«Δικαιώματα με μικρότερο Κίνδυνο» Το Βήμα 08/10/2000.
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τους  πλουσιότερους  ανθρώπους.  Στον  Μπάφετ  δεν  άρεσαν  ποτέ  οι  μόδες  και 

απέφευγε τόσο την τεχνολογική φούσκα του τέλους της δεκαετίας του 1990 όσο και 

τη  νέα  φούσκα  αυτής  της  δεκαετίας.  Είχε  χαρακτηρίσει  τα  πιστωτικά  παράγωγα 

(CDS- Credit default swaps) «όπλα μαζικής καταστροφής» και είχε διατάξει εγκαίρως 

τις εταιρίες του να αποσυρθούν από τέτοιες τοποθετήσεις. Στις δύσκολες ώρες μετά 

την κατάρρευση της Lehman, ο Μπάφετ έσπευσε να επενδύσει στην Goldman Sachs 

με τρόπο που ουσιαστικά αποτέλεσε το πρότυπο για το βρετανικό σχέδιο Μπράουν 

(δηλαδή  όχι  διάσωση  άνευ  όρων).

Αντίθετα,  ο  Μπέρναντ  Μάντοφ  ήταν  ο  άνθρωπος  που  κατάφερε  να  κάνει 

φτωχότερους πολλούς πλούσιους ανθρώπους οργανώνοντας τη μεγαλύτερη σε αξία 

(50  δισ.  δολάρια)  και  διάρκεια  (δεκαετίες)  «πυραμίδα».  Συγκέντρωσε  σταδιακά 

αμύθητα κεφάλαια πληρώνοντας στους παλαιούς επενδυτές υψηλές αποδόσεις από 

τα  χρήματα  που  έφερναν  οι  νέοι.  Χάρη  στις  υψηλές  διασυνδέσεις  του  και  τη 

θρησκευτικού τύπου πίστη των πελατών του στις  ικανότητές του,  δεν ελήφθησαν 

υπόψη  οι  έγκαιρες  προειδοποιήσεις  που  είχαν  γίνει  τόσο  προς  την  αμερικανική 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εμπιστευτικά από έμπειρα στελέχη της αγοράς όσο 

και  δημοσίως  από  άρθρα  στον  οικονομικό  Τύπο.  Συνήθως  οι  «πυραμίδες» 

καταρρέουν σύντομα λόγω της απληστίας των εμπνευστών τους. Ο Μάντοφ φαίνεται 

ότι κατάφερε να ελέγξει τόσο τη δική του όσο και των άλλων, αλλά το τέλος είναι 

πάντα αναπόφευκτο34.

Είναι  γεγονός ότι  στη  σύγχρονη οικονομική κρίση που διανύει  το  τρέχον χρονικό 

διάστημα  “Το  ισλαμικό  τραπεζικό  σύστημα  μοιάζει  να  έχει  αποφύγει  τις  δεινές 

επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, χάρη στους ιδιότυπους κανόνες του, 

που απαγορεύουν τις επισφαλείς επενδύσεις, κύριο αίτιο της παρούσας πιστωτικής 

κρίσης.  Οι  ειδικοί,  όμως,  εκτιμούν ότι  εξαιτίας της προτίμησης που επιδεικνύει  σε 

επενδύσεις ακινήτων και στην καταναλωτική πίστη, το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα 

34«Τα Πρόσωπα που αναδείχτηκαν μέσα από την Κρίση» Ελεύθερος Τύπος 28/12/2008.
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με  ετήσιο  τζίρο  ενός  τρις.  δολαρίων,  μπορεί  να  υποστεί  καίριο  πλήγμα,  εάν  η 

παγκόσμια  αναταραχή  συνεχισθεί  και  η  αξία  της  ακίνητης  αυτής  περιουσίας 

υποχωρήσει”35.

Ο επενδυτικός τραπεζίτης Φίλιξ Ροχάτιν, που διέσωσε τη Νέα Υόρκη από οικονομική 

κατάρρευση τη  δεκαετία  του  '70,  χαρακτηρίζει  τα  παράγωγα  εν  δυνάμει  "βόμβες 

υδρογόνου". 

Είναι,  επίσης,  αλήθεια  πως  ο  πρώην  κεντρικός  τραπεζίτης  Ά.  Γκρίνσπαν  για 

περισσότερο από δέκα χρόνια πρόβαλε διαφωνίες κάθε φορά που το Κογκρέσο ή η 

Ουόλ  Στριτ  έστρεφαν  την  προσοχή  τους  στα  παράγωγα,  ζητώντας  έλεγχο  της 

αγοράς.  

Συνεπώς,  η  λογική  χρήση  των  παραγώγων  μπορεί  να  συμβάλλει  δραστικά  στη 

μείωση των επενδυτικών κινδύνων που εμφανίζουν και φανερώνεται ότι η αύξηση 

της χρησιμότητας των παραγώγων επικεντρώνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο.

Βασικό επιχείρημα των επικριτών είναι ότι οι ‘’μεγάλοι παίκτες’’ παίρνουν short θέσεις 

στα  παράγωγα  και  στη  συνέχεια  πουλούν  επιθετικά  μετοχές  που 

συμπεριλαμβάνονται στους 2 δείκτες (FTSE/ASE 20, FTSE/ASE Mid 40) ώστε να 

πέσει η υποκείμενη αγορά, να τροφοδοτήσει με τον τρόπο αυτό περαιτέρω πτώση 

στα παράγωγα και έτσι αυτοί να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη από τα παράγωγα, 

αλλά και να αγοράσουν τις μετοχές πιο φθηνά.

Η Αγορά όμως, ακολουθεί τους δικούς της νόμους και αυτό που όλοι προσπαθούν 

να προβλέψουν είναι  η  βραχυπρόθεσμη ή έστω μεσοπρόθεσμη πορεία  της.  Εάν 

κάποιοι δεν πιστεύουν ότι θα ανακάμψει στο άμεσο διάστημα, γιατί δεν θα πρέπει να 

έχουν  τη  δυνατότητα  να  επωφεληθούν  από  την  πρόβλεψη  αυτή;  Αυτοί  είναι  οι 

λεγόμενοι  speculators,  που αποτελούν απαραίτητο συστατικό κάθε αναπτυγμένης 

αγοράς και  προσδίδουν βάθος και  ρευστότητα.  Αυτό  δεν σημαίνει, όμως,  ότι  θα 

35«Γλιτώνουν την Οικονομική Κρίση οι Ισλαμικές Τράπεζες» Καθημερινή 20/10/2008.
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επιχειρήσουν να διαμορφώσουν την πορεία της Αγοράς (υψηλοί κίνδυνοι και κόστη) 

ή ακόμη, ότι θα μπορούν να το κάνουν αυτό.

Τελικό συμπέρασμα είναι ότι  οι δύο αγορές (ΧΑΑ - ΧΠΑ) αλληλοεπηρεάζονται και 

αυτό δεν είναι μυστικό. Σε όλες τις αναπτυγμένες αγορές (που διαπραγματεύονται τα 

παράγωγα εδώ και πολλά χρόνια) έχει αποδειχθεί ότι πότε προηγείται η αγορά των 

μετοχών και ακολουθεί η αγορά των παραγώγων και πότε συμβαίνει το αντίθετο. Δεν 

είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι πολλοί αναλυτές και διαχειριστές παρακολουθούν 

με  προσοχή  τις  διακυμάνσεις  των  futures  στο  Nasdaq  και  το  Dow  Jones, 

προκειμένου  να  προβλέψουν  πως  θ’  ανοίξει  το  χρηματιστήριο.  Αυτό  δεν  είναι 

αντίθετο με τη θεωρία και σίγουρα δεν είναι παράνομο.

Είναι, όμως, σημαντικό να αντιληφθούν όλοι ότι δεν παίζονται παιχνίδια εις βάρος 

τους,  ότι  δεν  ευθύνεται  πάντα  κάποιος  άλλος  για  τις  πράξεις  τους,  ότι  τελικά  οι 

επενδυτές  χρειάζονται  τα  παράγωγα για  να  αντισταθμίσουν  τον  κίνδυνο  της 

υποκείμενης  αγοράς  ή  για  να  μεγιστοποιήσουν  τις  αποδόσεις  τους.  Σίγουρα,  τα 

προϊόντα αυτά δεν είναι  εργαλεία που απευθύνονται  σε όλους,  οι  επενδυτές των 

παραγώγων, όμως, δεν αποτελούν κλειστή κοινωνία που συνωμοτεί εις βάρος των 

μικρομετόχων36.

Ολοκληρώνοντας  την  εξέταση  των  πλεονεκτημάτων  και  των  μειονεκτημάτων  των 

παραγώγων,  το  επόμενο  μέρος  της  λογοτεχνικής  ανασκόπησης  αναφέρεται  στη 

λειτουργία της τραπεζικής αγοράς και τη χρήση των παραγώγων σε αυτήν.

2.5.Η Τραπεζική Αγορά

2.5.1. Η Ελληνική Τραπεζική Αγορά

36«Η άδικη δαιμονοποίηση των Παραγώγων» Κυριακίδου 2002.
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Στην εισαγωγή του βιβλίου “The New Economics of Banking” 37 μεταφέρεται έκφραση 

που  έχει  δημοσιευτεί  στο  Business Week ότι  «Οι  τραπεζικές  εργασίες  είναι 

απαραίτητες σε μια σύγχρονη αγορά. Οι τράπεζες όχι!». Το γεγονός αυτό φανερώνει 

το  διττό  χαρακτήρα  των  τραπεζών  στη  σύγχρονη  παγκόσμια  αγορά,  που  κατά 

γράμμα εφαρμόζεται και στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 65 τράπεζες38 και  ευθύνονται  για 67.113 θέσεις 

εργασίας στον Ελλαδικό χώρο. Είκοσι εκ των 65 πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν έδρα 

την Ελλάδα και 29 είναι καταστήματα αλλοδαπής, καθώς επίσης υπάρχουν και 16 

συνεταιριστικές τράπεζες. Η είσοδος της χώρας τόσο στην ΕΕ όσο και στην ΟΝΕ 

επηρέασαν σημαντικά και ουσιαστικά τη λειτουργία ξένων τραπεζών στην ελληνική 

αγορά, βλέποντας οι ξένοι επενδυτές πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις μέσω και της 

Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση 

των ξένων τραπεζικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Από το 1921, όταν εμφανίστηκε η πρώτη ξένη τράπεζα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, ο 

χάρτης έχει αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά. Η πρώτη ξένη τράπεζα που ήρθε στην 

Ελλάδα ήταν η American Express, η οποία σήμερα συνεχίζει την παρουσία της με 3 

καταστήματα, ενώ αρκετές εργασίες, όπως οι πιστωτικές κάρτες, προωθούνται μέσω 

συνεργασιών (Alpha Bank). Η δεύτερη τράπεζα από το εξωτερικό ήταν η Citibank, η 

οποία  συνεχίζει  και  σήμερα  τη  λειτουργία  της  στην  Ελλάδα  και  μάλιστα  με 

δυναμικούς  ρυθμούς,  κατέχοντας  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  αγοράς  από  πλευράς 

ενεργητικού,  χορηγήσεων  και  καταθέσεων,  μετά  την  Τράπεζα  Κύπρου,  η  οποία 

εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα αρκετά αργότερα (1990).

Ακολούθησε «εισβολή» ξένων τραπεζών στη δεκαετία του 1980 (Banque National De 

Paris, Barclays Bank, Midland, Credit Commercial De France, Bayerische, Societe 

37« The New Economics of Banking» (Llewellyn 1999)
38http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/generalbanknet07.pdf
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Generale, Banque Paribas, Arab Bank), μερικές εκ των οποίων σήμερα δεν έχουν 

υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή η δραστηριότητά τους είναι αρκετά περιορισμένη.

Αρκετές από τις ξένες τράπεζες που σήμερα δεν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

άμεσα ή που έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την παρουσία τους προέρχονται από τη 

δεκαετία του 1970.  Τη δεκαετία του 1970  εμφανίστηκαν στην Ελλάδα οι National 

Westminster Bank, Bank of America, ABN Amro Bank, Royal Bank of Scotland, Bank 

of Nova Scotia, ANZ Gridlays, The Chase Manhattan Bank, Bank Saderat Iran κλπ.

Από τότε μέχρι σήμερα μερικές ελληνικές τράπεζες έγιναν ξένες και αρκετές ξένες 

δεν  υπάρχουν.  Ενδεικτικά  αναφέρεται  η  εξαγορά  της  Novabank  (νυν  Millennium 

Bank)  από  την  πορτογαλική  BCP  και  της  Γενικής  Τράπεζας  από  τη  Societe 

Generale.  Επίσης,  σημαντική  είναι  η  παρουσία  της  Credit  Agricole  μέσω  της 

Εμπορικής  Τράπεζας,  αλλά  και  η  «φυγή»  της  Deutsche  Bank  από  το  μετοχικό 

κεφάλαιο της EFG Eurobank Ergasias.

Σήμερα οι φήμες οργιάζουν γύρω από συμφωνίες και εξαγορές μεταξύ ελληνικών και 

ξένων τραπεζών. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως 

αυτό της BNP για μεγάλες ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες. Από τη μια η συγκέντρωση 

του  ελληνικού  τραπεζικού συστήματος  σε  μεγάλες  τράπεζες  και  από την  άλλη  η 

επέκταση  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  στο  ελπιδοφόρο  από  άποψη  κερδών  των 

Βαλκανίων, φέρνουν αναγκαίες αλλαγές. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη μικρή, 

αλλά σταδιακή μείωση των μεριδίων των ελληνικών τραπεζών στην εγχώρια αγορά.

Στην ελληνική αγορά αυξήθηκε ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων, κυρίως, λόγω 

της εγκατάστασης υποκαταστημάτων τραπεζών από χώρες της ΕΕ και γενικότερα, 

τα  τελευταία  χρόνια  παρουσιάζει  ελαφρώς ανοδική  τάση  με  μικρές  διακυμάνσεις. 

Αντίθετα,  όπως  παρατηρεί  ο  Διοικητής  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στην  Ετήσια 

Έκθεσή  του,  στις  περισσότερες  χώρες  της  ΕΕ  η  τάση  στον  τομέα  αυτόν  είναι 

πτωτική.  Σε  αυτό  έχουν  συντελέσει  και  οι  εξαγορές  και  συγχωνεύσεις  που 
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παρατηρήθηκαν διεθνώς, αλλά και η προσπάθεια εξορθολογισμού και προσαρμογής 

των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των επιμέρους χωρών στα νέα δεδομένα που 

προέκυψαν από τη δημιουργία της ΟΝΕ. 

Οι  ξένες  τράπεζες  στην  Ελλάδα  αποβλέπουν  στο  να  αποκομίσουν  δύο  κύρια 

στοιχεία:

«Πρώτον,  να  επωφεληθούν  από μια  αγορά που  παρουσιάζει  μεγάλους  ρυθμούς 

πιστωτικής επέκτασης και που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης

Δεύτερον,  να δημιουργήσουν στην  Ελλάδα την  έδρα τους  για  την  επέκταση των 

δραστηριοτήτων  τους  στα  Βαλκάνια.  Το  «πέρασμα»  από  την  Ελλάδα  αποτελεί 

γεωγραφικό  αλλά  και  εκπαιδευτικό  όφελος,  καθώς  οι  ελληνικές  τράπεζες  έχουν 

αποκτήσει μεγαλύτερη τεχνογνωσία και είναι πιο κοντά στην κουλτούρα των λαών 

στη γύρω περιοχή.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς η δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών 

στα Βαλκάνια με στόχο τη διεύρυνση των πηγών κερδοφορίας τους, ακολουθώντας 

τις διεθνείς τάσεις. Κατά το 2004 μετά την προσπάθεια συμπίεσης του κόστους τους 

στο εσωτερικό τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν σε επανεξέταση των 

δραστηριοτήτων τους  στο εξωτερικό.  'Έτσι,  παρατηρείται  τάση αναδίπλωσης των 

ελληνικών τραπεζών από αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών με 

οριακά  αποτελέσματα  και  επέκτασής  σε  αγορές  που  προσφέρουν  υψηλότερες 

αποδόσεις  και  χαρακτηρίζονται  από  καλύτερες  προοπτικές  ανάπτυξης» 39.  Στη 

συνέχεια  ακολουθεί  μια  παρουσίαση  του  τρόπου  λειτουργίας  του  ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια.

Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες στη σύγχρονη αγορά ευθύνονται και συμβάλλουν στην 

ομαλή λειτουργία της. Οι τράπεζες διακινούν το χρήμα στην αγορά τόσο μέσω των 

δανειοδοτήσεων όσο και των καταθέσεων. Η διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων και 

39http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_100144_21/02/2006_146250
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χορηγήσεων ευθύνονται για το κέρδος των τραπεζικών οργανισμών. Με την πάροδο 

των  ετών  και  τη  διεθνοποίηση  των  αγορών  επέρχονται  συχνά  μεταβολές  της 

τραπεζικής αγοράς, προκειμένου να εναρμονιστούν με την παγκόσμια αγορά και να 

διατηρήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προνόμια προς τους πελάτες τους. 

Ακολουθεί  μια  ιστορική  ανάλυση από  τις  αρχές  τις  δεκαετίας  του  1980  μέχρι  τη 

σύγχρονη εποχή.

Κατά τη διάρκεια του 1984 συνεχίστηκαν η λήψη σειράς μέτρων που απέβλεπαν 

στην  απλοποίηση  και  εκλογίκευση  των  πιστωτικών  κανόνων,  στο  άνοιγμα  του 

τραπεζικού συστήματος σε νέες κατηγορίες εργασιών και πελατών, στην εξασφάλιση 

καλύτερης  πρόσβασης  των  μικρομεσαίων  μεταποιητικών  επιχειρήσεων  στην 

τραπεζική χρηματοδότηση, στη μεταφορά ευθύνης και πρωτοβουλίας στις τράπεζες 

για την επιλογή των χρηματοδοτήσεων τους, στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της 

λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών 

αγορών.

Η προσπάθεια για την εκλογίκευση της διάρθρωσης των επιτοκίων συνεχίστηκε και 

το  1985,  με  στόχους  την  αποτελεσματικότερη  κατανομή  και  χρησιμοποίηση  των 

αποταμιεύσεων που διοχετεύονται στην οικονομία μέσω του τραπεζικού συστήματος 

και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της ρευστότητας της οικονομίας. Για την επίτευξη 

των  στόχων  αυτών,  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  έλαβε  ορισμένα  μέτρα  προς  την 

κατεύθυνση  αυτή.  Αυτό  έγινε  τότε  διότι  η  ύπαρξη  επιτοκίων  χορηγήσεων 

χαμηλότερων από το επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου δημιουργούσε κίνητρο για 

διοχέτευση τραπεζικών πιστώσεων σε καταθέσεις ή σε τραπεζικά ομόλογα.

Επίσης,  πραγματοποιήθηκε  σειρά  αλλαγών  στα  επιτόκια  (αύξηση  επιτοκίων 

βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης βιοτεχνιών, ενοποίηση επιτοκίων δανεισμού των 

οργανισμών που ασκούσανε την κρατική παρέμβαση για τη στήριξη αγροτικών τιμών 

κλπ).  Οι  προσαρμογές  αυτές  ήταν  αναγκαστικές  για  την  εξασφάλιση  ομαλής 
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λειτουργίας  του  πιστωτικού  συστήματος  αλλά  και  για  την  ενίσχυση  της 

αποτελεσματικότητας  της  πολιτικής  για  τη  σταθεροποίηση  της  οικονομίας.  Η 

ενοποίηση  των  επιτοκίων  επέτρεψε  την  κατάργηση  σειράς  πιστωτικών  κανόνων 

ελέγχου  που  ήταν  αναγκαίοι  για  τη  διασφάλιση  της  χρησιμοποίησης  των 

χαμηλότοκων (για την εποχή εκείνη) πιστώσεων για τους σκοπούς για τους οποίους 

προσφέρονταν.

Από το  φθινόπωρο  του  1985  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  έλαβε  σειρά  μέτρων  στα 

πλαίσια  της  οικονομικής  σταθεροποίησης  που  απέβλεπαν  στον  έλεγχο  της 

ρευστότητας και  της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών και  στην ενίσχυση της 

νομισματικής πολιτικής. Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των 

τραπεζικών επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα ήταν η καθιέρωση από το Νοέμβριο 

του 1985 ενός ελάχιστου επιτοκίου 16% στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές πιστώσεις, 

ενώ τον Ιούνιο του 1986 αποφασίστηκε η καθιέρωση ενός ελάχιστου επιτοκίου 15% 

και  στις  τραπεζικές  χρηματοδοτήσεις  μέσης  και  μακράς  διάρκειας.  Παράλληλα, 

ελήφθησαν μέτρα, ώστε να γίνει δαπανηρή η άντληση κεφαλαίων για τις εμπορικές 

τράπεζες  από την  Τράπεζα της  Ελλάδος (επιτόκια  19,5-27%).  Η  προσφορά των 

συγκεκριμένων  επιτοκίων  έγινε  με  γνώμονα  την  δημιουργία  ελκυστικών 

προϋποθέσεων  για  την  είσοδο  και  λειτουργία  ευρωπαϊκών  οργανισμών  στην 

ελληνική αγορά, τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και στη βιομηχανία.

Παρ' όλα αυτά, η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ήταν ακόμα 

στην  αρχή.   Η  χρησιμοποίηση  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  για  την  άσκηση 

οικονομικής  πολιτικής  για  πολλά  χρόνια  φαίνεται  ξεκάθαρα  από  άπειρες 

επισημάνσεις  στις  Ετήσιες  Εκθέσεις  του  Διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος. 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά που γίνεται στην Ετήσια Έκθεση του 1986, δηλαδή 

περίπου ένα έτος μετά την έναρξη της  σταδιακής απελευθέρωσης του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος. Στην Έκθεση αναφέρεται: «Το νομισματικό πρόγραμμα του 

1986  επιδιώκει  να  συμβάλει  στην  πραγματοποίηση  στόχων  της  οικονομικής 
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πολιτικής και ειδικότερα στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και στη βελτίωση του 

ισοζυγίου  πληρωμών».  Και  προσδιορίζονται  στόχοι  για  την  καθαρή  εγχώρια 

πιστωτική επέκταση (τότε 17%), για την αύξηση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό 

τομέα και δημόσιο τομέα κλπ.

Τα  επόμενα  έτη  έγιναν  βήματα  προς  την  κατεύθυνση  της  απελευθέρωσης  των 

τραπεζικών  επιτοκίων  και  της  κατάργησης  πολλών  πιστωτικών  περιορισμών  και 

ελέγχων  που  περιόριζαν  την  ελευθερία  των  τραπεζών  να  επιλέγουν  τις 

χρηματοδοτήσεις τους. Φυσικό επακόλουθο των μέτρων που έλαβε η Τράπεζα της 

Ελλάδος ήταν να περιοριστούν τα διοικητικά καθοριζόμενα επιτόκια σε λίγες μόνο 

κατηγορίες  τραπεζικών  χορηγήσεων  και  καταθέσεων,  κυρίως  στο  επιτόκιο  των 

καταθέσεων ταμιευτηρίου, στα ειδικά επιτόκια των χορηγήσεων προς μεταποιητικές 

επιχειρήσεις μικρό και μεσαίου μεγέθους και στα επιτόκια ορισμένων προγραμμάτων 

κοινωνικής κατοικίας. Ωστόσο, παρέμενε βασικό εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό του 

πιστωτικού συστήματος η δέσμευση υψηλών ποσοστών διαθεσίμων των εμπορικών 

τραπεζών  για  τη  χρηματοδότηση  του  δημόσιου  τομέα,  όπως  και  αδρανοποίηση 

σημαντικών  διαθεσίμων  των  τραπεζών  αυτών  που  προορίζονται  για  τη 

χρηματοδότηση των μικρού και μεσαίου μεγέθους μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος επιταχύνθηκε ακόμα περισσότερο το 

1989, όταν ολοκληρώθηκε η κατάργηση του συστήματος εξειδικευμένων πιστωτικών 

κανόνων και περιορισμών και δόθηκε στις τράπεζες η δυνατότητα να χρηματοδοτούν 

όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας με όρους και προϋποθέσεις 

που καθορίζουν οι ίδιες. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες να ρυθμίζουν 

δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε πελάτες τους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται 

ορθές τραπεζικές αρχές. Τα πρώτα νέα τραπεζικά προϊόντα βγαίνουν στην αγορά.

 Στη διάρκεια του 1993 και τους πρώτους μήνες του 1994 ολοκληρώθηκε σχεδόν η 

διαδικασία απελευθέρωσης του πιστωτικού συστήματος και των επιτοκίων που είχε 
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αρχίσει στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Μερικές από τις «καινοτομίες» της εποχής 

ήταν:  καταργήθηκε  η  υποχρέωση  των  τραπεζών  να  επενδύουν  μέρος  των 

διαθεσίμων τους σε έντοκα γραμμάτια, ενώ καταργήθηκε το διοικητικά καθοριζόμενο 

ελάχιστο επιτόκιο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου.  Επίσης,  καταργήθηκαν πιστωτικοί 

περιορισμοί υπό την έννοια ότι οι τράπεζες μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν σχεδόν 

όλους τους κλάδους της οικονομίας, ενώ καταργήθηκαν οι περισσότεροι περιορισμοί 

σε ό,τι  αφορά στον διοικητικό καθορισμό των επιτοκίων. Τον Ιανουάριο του 1994 

έγινε  ένα  ακόμα  βήμα  προς  την  απελευθέρωση  της  καταναλωτικής  πίστης  και 

ορίστηκε  ως  ανώτατο  ποσό  χρηματοδότησης  κατά  άτομο  τα  8  εκατ.  δραχμές. 

Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια για την πλήρη απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης.

Το πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση της κίνησης των 

βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων το Μάιο του 1994.

Το 1999 θα περάσει στην ιστορία του τραπεζικού μας συστήματος ως η χρονιά των 

κοσμογονικών  αλλαγών  που  μετέβαλαν  τη  φυσιογνωμία  του,  αναδιέταξαν  το 

δυναμικό  του  και  δημιούργησαν  νέους  προωθητικούς  παράγοντες  ανάπτυξης  και 

αναδιάρθρωσής του. Στην αφετηρία των αλλαγών αυτών βρίσκονται οι εντυπωσιακές 

εξαγορές  και  συγχωνεύσεις  τραπεζικών  ιδρυμάτων  της  τελευταίας  διετίας,  στις 

οποίες πρωτοστάτησαν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Τράπεζα Πίστεως, η Eurobank 

και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες και πέτυχαν να μεγεθύνουν και το ενεργητικό τους 

αλλά και τα μερίδια ελέγχου της αγοράς. 

Παρ'  ότι  όμως οι  μεγεθύνσεις  αυτές ισχυροποίησαν αναμφισβήτητα τις  κορυφαίες 

μας  τράπεζες,  δεν  έλυσαν  αυτομάτως  και  το  πρόβλημα  ανταγωνιστικότητας  του 

ελληνικού  τραπεζικού  συστήματος  που  παραμένει  οξύ  εν  όψει  της  ένταξης  της 

οικονομίας μας στη ζώνη του ευρώ. Τόσο σε επίπεδο ιδιοκτησίας όσο και κυρίως σε 

επίπεδο νοοτροπίας, συμπεριφοράς και κανόνων λειτουργίας. Η ανταγωνιστικότητα 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 57



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

θα  συμβαδίσει  επίσης  με  την  ολοκλήρωση  της  απελευθέρωσης  της  τραπεζικής 

αγοράς  από  διοικητικές  ρυθμίσεις  και  παρεμβάσεις,  πολλές  από  τις  οποίες 

παραμένουν  εν  ισχύ  και  σήμερα  και  αναστέλλουν  τον  εκσυγχρονισμό  των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Σημαντικός  ανασταλτικός  για  την  ανάπτυξη  παράγοντας  υπήρξε,  επίσης,  και  το 

υψηλό επίπεδο επιτοκίων που ιστορικά επικρατούσε στην Ελλάδα.  Πρώτον,  γιατί 

επέτρεπαν  μεγάλο  περιθώριο  κέρδους  από  απλές  εργασίες,  ενώ  παράλληλα 

συντηρούσαν  υψηλά  λειτουργικά  έξοδα  και,  δεύτερον,  γιατί  ενθάρρυναν  την 

επένδυση των  κεφαλαίων  των  τραπεζών  σε  κρατικά  χρεόγραφα  που  συνδύαζαν 

υψηλές αποδόσεις με μηδενικό περίπου κίνδυνο. 

Τα  προβλήματα  ανταγωνιστικότητας  συγκαλύφτηκαν,  επίσης,  από  τη  θεαματική 

αύξηση  της  κερδοφορίας  τους  τα  τελευταία  χρόνια,  η  οποία  σε  σημαντικό  όμως 

βαθμό  προήλθε  από  χρηματιστηριακές  υπεραξίες  και  όχι  από  εξυγίανση  του 

λειτουργικού κόστους. Τα υψηλά κέρδη, πάντως, προκάλεσαν ευφορία που ανέβαλε 

επιβεβλημένες αλλαγές στις μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας των τραπεζών. Η 

βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  πρέπει  να  ξεκινήσει  από  την  αύξηση  της 

αποδοτικότητας του τραπεζικού συστήματος, που με τη σειρά της θα κριθεί από την 

ικανότητά του να μειώσει τα υψηλά λειτουργικά του έξοδα. 

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις μπορούν να επιδράσουν θετικά στα έξοδα λειτουργίας 

των  εγχώριων  ιδρυμάτων,  αλλά  αυτό  απαιτεί  συγκεκριμένες  ενέργειες  και 

προσπάθεια  από τις  διοικήσεις  τους.  Η καθυστέρηση στη λειτουργική  ενοποίηση 

εμπεριέχει  τον κίνδυνο να αυξηθούν αντί  να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα από 

υπερκάλυψη  υπηρεσιών  και  δικτύου  κτλ.,  άρα  η  επιτάχυνση  των  διαδικασιών 

ενοποίησης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απολύτως απαραίτητη. 

Σε ευρύτερα πλαίσια ο ανταγωνισμός αφορά τη διάρθρωση όλου του κλάδου, από το 

εποπτικό  πλαίσιο  ως  τα  μεγέθη,  τις  δομές  και  τον  αριθμό  των  ιδρυμάτων.  Ο 
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επερχόμενος πανευρωπαϊκός ανταγωνισμός απαιτεί τράπεζες όχι μόνο με σημαντικά 

μεγέθη, αλλά με εύρος προϊόντων και υπηρεσιών, ποιότητα στην εξυπηρέτηση και 

ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες, με αιχμή αυτές 

του ιδιωτικού τομέα, έχουν κάνει δυναμικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στη 

βελτίωση  της  ανταγωνιστικής  θέσης  των  εγχώριων  τραπεζών  συνέβαλε  και  η 

σύναψη συμμαχιών με μεγάλες αλλοδαπές τράπεζες και η ιδιωτικοποίηση κρατικών 

τραπεζών. 

Η  συμμετοχή  αλλοδαπών  τραπεζών  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  εγχώριων  τραπεζών 

βοηθά  στην  ανάπτυξη  των  απαιτούμενων  μεγεθών  αλλά  και  στην  εισαγωγή 

καινοτόμων  προϊόντων,  συστημάτων  και  λειτουργιών.  Η  απεμπλοκή  των  μικρών 

τραπεζών από το κράτος συμβάλλει,  επιπλέον,  στην τόνωση του ενδοτραπεζικού 

ανταγωνισμού. 

Παρά  τις  θετικές  αυτές  εξελίξεις,  όμως,  απαιτούνται  και  άλλες  προσπάθειες 

βελτίωσης  σε  τομείς  όπου  οι  ελληνικές  τράπεζες  υστερούν  έναντι  των  μεγάλων 

ευρωπαϊκών, όπως η κεφαλαιακή ισχύς, η εφαρμογή νέων λειτουργικών σχημάτων 

και η ανάπτυξη νέων εργασιών. 

Η  κεφαλαιακή  ενίσχυση  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  πρέπει  να  συνεχισθεί:  η 

μεγέθυνση των ιδρυμάτων απαιτεί και αντίστοιχη μεγέθυνση της κεφαλαιακής τους 

βάσης.  Παρ'  όλες  τις  μεγάλες  αυξήσεις  κεφαλαίου  που  διενήργησαν  πρόσφατα 

σχεδόν σύσσωμες οι εγχώριες τράπεζες, οι κεφαλαιακές βάσεις τους παραμένουν 

μικρές συγκριτικά με αυτές των ευρωπαίων ανταγωνιστών τους. 

Η  εισαγωγή  νέων  οργανωτικών  συστημάτων  και  η  περαιτέρω  ανάπτυξη  της 

μηχανογραφικής  υποδομής  είναι  κρίσιμης  σημασίας  για  τη  βελτίωση  της 

ανταγωνιστικότητας, και ειδικά για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Στο ίδιο 

πνεύμα απαιτείται  και  η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, που είναι  ζωτικής 
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σημασίας για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις τράπεζες που 

ελέγχονται ή ελέγχονταν από τον δημόσιο τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι μικρές τράπεζες λειτουργούν με ένα 

συγκριτικό  πλεονέκτημα έναντι  των μεγαλύτερων τους  ανταγωνιστών:  το  μέγεθος 

τους επιτρέπει την ταχεία λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση σύγχρονης κουλτούρας 

και την άμεση υλοποίηση τεχνολογικών εξελίξεων. Ο βαθμός, όμως, στον οποίο θα 

μπορέσουν  να  αξιοποιήσουν  τα  πλεονεκτήματα  αυτά  θα  κριθεί  από  τον  ρυθμό 

κεφαλαιακής ενίσχυσής τους αλλά και από τις κινήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών. 

Από την ανωτέρω ανάλυση, παρ' όλο που είναι αρκετά συνοπτική και δεν επιχειρεί 

να  εξαντλήσει  σε  βάθος  τις  δυσχέρειες  των  ελληνικών  τραπεζών,  προκύπτει  η 

ανάγκη  να  συνδυασθεί  η  μεγέθυνση  των  τραπεζών  με  τη  βελτίωση  και  την 

αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους. Για να καταστούν πραγματικά ανταγωνιστικές 

έναντι  των  αλλοδαπών  ανταγωνιστών  τους  πρέπει  να  επενδύσουν  σε  νέα 

συστήματα, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στη δημιουργία νέων προϊόντων 

και  υπηρεσιών  υψηλής  ποιότητας,  ειδάλλως  υπάρχει  κίνδυνος  η  μεγέθυνση  των 

μεγεθών τους να προκαλέσει αντίστοιχη μεγέθυνση και των δυσκολιών τους.

Από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1990  έως  και  τη  σημερινή  εποχή,  οι  τράπεζες 

ακολουθούν  πορεία  εναρμόνισης  με  τα  ευρωπαϊκά  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα. 

Μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ και την υιοθέτηση του Euro ως νομισματικής 

μονάδας, η ελληνική τραπεζική αγορά ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις οδηγίες της 

ΕΚΤ  αλλά  παρόλα’  αυτά,  διατηρεί  δικαίωμα  διαφοροποίησης  επιτοκίων  από  τα 

υφιστάμενα πλαίσια, προκειμένου να προωθεί τον ανταγωνισμό.

Κατά το έτος 2006 το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα βρισκόταν σε μεταβατική 

περίοδο με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές 

και οι επεκτάσεις στο εξωτερικό κυριαρχούσαν την επικαιρότητα. Η Εθνική διείσδυσε 

στην Τουρκία με την εξαγορά της Finansbank, η Εurobank εξαγόρασε το 99,34% της 
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Ουκρανικής  Universal  Bank  ενώ  η  Εθνική  Τράπεζα  είχε  κάνει  πρόταση  για  την 

εξαγορά του Ρουμανικού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Μοντέλα  αξιολόγησης  πιστοληπτικού  κινδύνου,  μοντέλα  αποτίμησης  μετοχών, 

scoring  models  κλπ  αποτελούν  τη  βάση  για  τον  ποιοτικό  εξ’  ορθολογισμό  των 

τραπεζικών  χαρτοφυλακίων.  Η  αλόγιστη  έκδοση  δανείων,  χωρίς  την  ποιοτική 

αξιολόγηση του κινδύνου των πελατών, οδήγησε πολλές τράπεζες στην αναθεώρηση 

των  ποιοτικών  κριτηρίων  για  μια  απλή  πίστωση.  Η  χρήση  των  τραπεζών  στη 

σύγχρονη  αγορά  πολύ  συχνά  εκφράζει  πολιτικές  κινήσεις,  μέσω  οδηγιών  που 

θεσπίζει το Υπουργείο Οικονομικών προς αυτές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

σύγχρονοι  καταναλωτές.  Η μη ορθή χρήση των τραπεζών από το  κράτος,  και  η 

άμεση εμπλοκή του τελευταίου στην τραπεζική αγορά ενίοτε δυσχεραίνει και ενίοτε 

απλοποιεί τη λειτουργία της αγοράς.

«Α posteriori, η μείωση του ηθικού κινδύνου (moral hazard) αλλά και της δυσμενούς 

επιλογής (adverse  selection)  έχουν  μπει  για  τα  καλά  στην  καθημερινότητα  των 

ελληνικών τραπεζών. Άλλωστε οι μεγάλοι ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης που έχουν 

παρατηρηθεί  τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  δημιουργήσει  φόβους  στην  Τράπεζα  της 

Ελλάδος για  την δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων των νοικοκυριών. 

Έτσι,  κύριο  μέλημα  όλων  των  τραπεζών  είναι  η  ποιοτική  αναβάθμιση  του 

χαρτοφυλακίου τους ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι  επισφάλειες,  γεγονός που έχει 

επισημανθεί ιδιαίτερα και στους πυλώνες της Βασιλείας II.

Με άλλα λόγια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα «εκσυγχρονίζεται» και ενσωματώνει 

τα στοιχεία των ευρωπαϊκών αναπτυγμένων τραπεζικών λειτουργιών. Οδεύει, όπως 

θα έλεγε και ένας υποστηρικτής της θεωρίας των ορθολογικών προσδοκιών, στην 

ορθολογικοποίησή του, στην υιοθέτηση της συμπεριφοράς του «homo economicus», 

στην ενσωμάτωση των εμπειριών και των λαθών του παρελθόντος στις μελλοντικές 

αποφάσεις» 40.

40http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_100001_21/07/2006_159599
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Αποτελεί  γενικά παραδεκτή αρχή, ότι  η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, πολιτική και ο βαθμός ανάπτυξης του ίδιου του πιστωτικού συστήματος, 

επηρεάζουν καθοριστικά την κατανομή και το κόστος των πιστώσεων και κεφαλαίων 

ανάμεσα στους διάφορους τομείς της οικονομίας (μεταποίηση - υπηρεσίες, ιδιώτες - 

δημόσιο - κοινωνικός τομέας, κέντρο - περιφέρεια). Γι’ αυτό και το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα  αποτελεί  βασικό  εργαλείο  για  την  άσκηση  της  συνολικής  οικονομικής 

πολιτικής  από  την  εκάστοτε  κυβέρνηση.  Στα  πλαίσια  του  χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, οι Τράπεζες βρίσκονται στο κέντρο του συστήματος, αφού ως γνωστό 

έχουν  την  ικανότητα  να  μεταβάλλουν  την  προσφορά  χρήματος  μιας  χώρας,  να 

επιδρούν  στην  αγοραστική  δύναμη,  να  ενοποιούν  την  οικονομική  διαδικασία  της 

παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης.

Την  τελευταία  10ετία,  και  στα  πλαίσια  της  παγκοσμιοποίησης  της  οικονομίας, 

σημειώθηκαν  σημαντικές  αλλαγές  στις  αγορές  χρήματος  και  κεφαλαίων,  με 

σημαντικότερες την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και την ενοποίηση των 

χρηματοπιστωτικών  αγορών.  Ιδιαίτερα  στον  χώρο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  οι 

τράπεζες αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις και αλλαγές με τα νέα δεδομένα 

της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ, αλλαγές που έχουν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος και δημιουργούν 

ιδιαίτερα έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες. Οι εξελίξεις υποχρεώνουν τις τράπεζες 

να προβούν σε αναδιάρθρωση της επιχειρηματικής τους δομής και σε επανεξέταση 

της στρατηγικής  τους,  με  αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και  φάσματος  και 

μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Η κυρίαρχη τάση, που υπάρχει, είναι: 

• οι  εξαγορές  και  συγχωνεύσεις  για  την  δημιουργία  μεγάλων 

χρηματοοικονομικών ομίλων, έτοιμων να ανταγωνισθούν αποτελεσματικά σε 

διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η απόκτηση ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, 
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τα μεγάλα δίκτυα, η ικανότητα προσφοράς πακέτων προϊόντων σε ελκυστικές 

τιμές 

• ενίσχυση του ρόλου των μικρότερων, σύγχρονων και ευέλικτων τραπεζών, με 

παραγωγή  εξειδικευμένου  φάσματος  νεωτεριστικών  προϊόντων  και 

υπηρεσιών, παράλληλα  με την διασύνδεση του δικτύου τους με μεγαλύτερες 

χρηματοοικονομικές  μονάδες  και  διατραπεζικά  δίκτυα.  Η  νέα  τεχνολογία 

προσφέρει  αυτονόμηση  στην  επεξεργασία  των  πληροφοριών  και  κατ΄ 

επέκταση  αύξηση  της  χρησιμότητας  του  χρήστη,  ευελιξία  και 

προσαρμοστικότητα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχει ιδιαίτερη σημασία για το συνδικαλιστικό κίνημα η 

κατανόηση των  παραμέτρων που  διαμορφώνουν  το  νέο  σκηνικό.  Στο  πρόσφατο 

παρελθόν η "παγκοσμιοποίηση" στο τραπεζικό σύστημα συνδεόταν κυρίως με την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των "πολυεθνικών πελατών" των Τραπεζών. Στη συνέχεια 

επεκτάθηκε  με  ταχείς  ρυθμούς  σε  όσες  χώρες  και  οικονομίες  προσφέρουν  τις 

κατάλληλα  απελευθερωμένες  αγορές  (ενιαία  Ευρωπαϊκή  αγορά,  χώρες  NAFTA, 

North  American  Free  Trade  Agreement),  χώρες  ΝΑ  Ασίας  και  Ιαπωνία).  Η  ίδια 

διαδικασία αντικατοπτρίζεται στη λειτουργία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, 

τις κρίσεις των οποίων παρακολουθούμε όλο και συχνότερα με αλληλεπίδραση σε 

όλες τις χώρες (domino effect). Βασικό γεγονός για την κατανόηση των μελλοντικών 

εξελίξεων είναι η πρόσφατη ρύθμιση για την εξαφάνιση του προστατευτισμού των 

χρηματοοικονομικών αγορών. Τον Δεκέμβριο του 1997, αποφασίστηκε στη Γενεύη 

από τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Εμπορίου (ΠΟΕ),  η  απελευθέρωση των  διεθνών 

χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών.  Η  συμφωνία  αυτή  επηρεάζει  102  χώρες,  ενώ  η 

υλοποίησή  της  θα  ξεκινήσει  από  τον  Φεβρουάριο  του  1999  και  αναμένεται  να 

συμβάλλει  στην  αναδιαμόρφωση  της  παγκόσμιας  αγοράς  χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών και να επηρεάσει εξίσου την μορφολογία των εγχώριων αγορών.
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Η συμφωνία αφορά το 95% της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

(Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματιστηριακές αγορές, κίνηση κεφαλαίων, κ.ά.). Η αγορά 

αυτή  έχει  τεράστια  μεγέθη της  τάξης  των $17,8  τρις  σε  χρεόγραφα,  $38 τρις  σε 

δάνεια,  $2,2 σε παραγωγή ασφαλίστρων και  $1,2 τρις  σε  ημερήσιες  συναλλαγές 

συναλλάγματος. Η διάσταση των αλλαγών που θα προκύψουν, καθώς θα πέσουν 

ολοκληρωτικά  τα  σύνορα  των  συναλλαγών,  προφανώς  θα  προδιαγράψουν  ένα 

τελείως  διαφορετικό  περιβάλλον,  τις  επιπτώσεις  του  οποίου  δεν  μπορούμε  με 

ευκολία να μαντέψουμε και το οποίο θα καθορίσει το τοπίο του επόμενου αιώνα.

Ως  συνολική  εικόνα  από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1980  καταβλήθηκαν 

συστηματικές  προσπάθειες  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  ελληνικού  τραπεζικού 

συστήματος,  το  οποίο  χαρακτηριζόταν  μέχρι  τότε  από  έντονες  στρεβλώσεις  και 

εγγενείς  αδυναμίες.  Κωδικοποιημένα,  οι  βασικοί  παράγοντες που συνέβαλαν,  την 

τελευταία δεκαετία, στο μετασχηματισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και 

την  προσαρμογή  του  στις  συνθήκες  που  διαμορφώνονται  στην  ενοποιημένη 

ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική Αγορά είναι: 

Η  Θεσμική  Απελευθέρωση  του  τραπεζικού  συστήματος,  με  την  κατάργηση  των 

διοικητικών περιορισμών στις τιμές, τις ποσότητες και τη διάρθρωση του Πιστωτικού 

Τομέα.  Η μεταβολή του Πλαισίου Κανόνων και εποπτείας των τραπεζών, με την 

απορρύθμιση βασικών πτυχών λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.  Η ενίσχυση 

των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και η επίτευξη μακροοικονομικής 

σταθερότητας,  με  την  εμφάνιση  και  διατήρηση  χαμηλών  επιτοκίων,  τόσο  σε 

ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους. 

Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των επικοινωνιών και της Πληροφορικής, 

η αυξανόμενη ενοποίηση των διεθνών Αγορών χρήματος και Κεφαλαίου, καθώς και 

οι  μεταβολές των αναγκών των επιχειρήσεων και  των νοικοκυριών για  τραπεζικά 

προϊόντα  και  υπηρεσίες.   Αυτές  οι  θεμελιώδεις  δυνάμεις  μεταμόρφωσαν  τον 
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χρηματοοικονομικό  τομέα,  διαμόρφωσαν  το  περιβάλλον  λειτουργίας  των 

χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  στην  Ελλάδα,  ενώ  επέδρασαν  καθοριστικά  στην 

ενίσχυση του επιπέδου Ανταγωνισμού της ελληνικής τραπεζικής Αγοράς. Παρά την 

ενίσχυση όμως, διαχρονικά, του επιπέδου Ανταγωνισμού της ελληνικής τραπεζικής 

Αγοράς, πολλοί, οικονομολόγοι και μη, θεωρούν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 

τόνωσης  αυτού,  με  αφορμή  κυρίως  τη  μεγάλη  διαφορά  που  παρατηρείται  στα 

επιτόκια  χορηγήσεων  -  καταθέσεων  και  το  ύψος  των  προμηθειών  που 

απολαμβάνουν οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Έτσι, το καθαρό 

περιθώριο επιτοκίου, δηλαδή ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους (εσόδων 

από  τόκους,  κυρίως  των  χορηγήσεων,  μείον  έξοδα  για  τόκους,  κυρίως  των 

καταθέσεων) ως προς το σύνολο του μέσου ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 2,8% το 

2005, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, 2005). Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσφατη δήλωση του κυρίου Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στην 

Credit  Agricole,  για την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ανταγωνισμού της ελληνικής 

τραπεζικής Αγοράς. 

Εκτός  όμως  της  απλής  σύγκρισης  του  ύψους  των  επιτοκίων  χορηγήσεων  - 

καταθέσεων,  στη  διεθνή  επιστημονική  βιβλιογραφία  έχουν  αναπτυχθεί  δύο 

μεθοδολογίες  που  μελετούν  και  αξιολογούν  το  επίπεδο  του  Ανταγωνισμού  που 

χαρακτηρίζει μία τραπεζική Αγορά. Η μία προσέγγιση στηρίζεται στις εργασίες των 

Bresnahan (1982) και Lau (1982), ενώ η άλλη σε αυτή των Panzar και Rosse (1987). 

Και τα δύο υποδείγματα ενσωματώνουν μία παράμετρο που χαρακτηρίζει τη δομή 

της  Αγοράς  και  είναι  στατικά  ως  προς  τις  μεταβλητές  που  χρησιμοποιούν  στην 

εμπειρική ανάλυση.

Η εφαρμογή αυτών των δύο μοντέλων στη στατική και δυναμική τους μορφή στο 

ελληνικό  Τραπεζικό  Σύστημα  κατά  την  περίοδο  1993-2004,  καταδεικνύει  την 

αναγκαιότητα ενίσχυσης του επιπέδου ανταγωνισμού. 
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Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα δύο στατικά υποδείγματα κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι 

το ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα εμφανίζει στοιχεία μονοπωλιακού ανταγωνισμού, τα 

αντίστοιχα  δυναμικά  υποδείγματα  αποκαλύπτουν  την  ύπαρξη  κάποιων 

ολιγοπωλιακών  χαρακτηριστικών  (οι  τιμές  δηλαδή  διαμορφώνονται  σημαντικά 

υψηλότερα από το οριακό κόστος παραγωγής). 

Αυτό το συμπέρασμα μπορεί εν μέρει να αντανακλά τον έντονα δυναμικό χαρακτήρα 

του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο.  Κατά 

συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω τόνωση του ανταγωνισμού του ελληνικού 

Τραπεζικού Συστήματος,  με  την είσοδο νέων και ισχυρών τραπεζικών ιδρυμάτων 

στην τραπεζική Αγορά και τη διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, πάντως, συγκρινόμενο με τα τραπεζικά συστήματα 

των 25 κρατών-μελών, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και, όπως 

σημειώνεται,  πρόκειται  για  χαρακτηριστικό  που  συναντάται  έντονα  στις  αγορές 

μικρού μεγέθους. Με 62 συνολικά πιστωτικά ιδρύματα, η Ελλάδα κατατάσσεται 18η 

στην  κατάταξη  των  μεγαλύτερων  αγορών  των  25  κρατών-μελών,  λίγο  πριν  την 

Τσεχία,  την  Εσθονία,  τη  Λετονία,  τη  Λιθουανία,  τη  Μάλτα  τη  Σλοβενία  και  τη 

Σλοβακία.

Με πληθυσμό 179.290 ατόμων ανά πιστωτικό ίδρυμα έναντι 51.407 στην Ευρωζώνη 

και 54.996 στην Ευρώπη των «25», η Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες με υπεράριθμο 

προσωπικό  ούτε  με  υπεράριθμο  δίκτυο,  ενισχύοντας  την  άποψη  ότι  η 

αναποτελεσματικότητα  του  ελληνικού  τραπεζικού  συστήματος  δεν  είναι  θέμα 

αριθμητικό αλλά κυρίως ποιοτικό. Τη διαπίστωση αυτή φαίνεται να ενισχύει και το 

στοιχείο ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν 179 άτομα ανά τραπεζικό υπάλληλο έναντι 

143 στην Ευρωζώνη και 152 στην Ευρώπη των «25», όπως επίσης και η αναλογία 

των 3.005 κατοίκων ανά τραπεζικό κατάστημα, έναντι 1.744 και 2.183 στην Ευρώπη 
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των «12» και «25» αντίστοιχα. Κόντρα σε αυτές τις διαπιστώσεις, που αποσυνδέουν 

την αποτελεσματικότητα του συστήματος με τον αριθμό του προσωπικού είναι  τα 

στοιχεία  που  δείχνουν  ότι  τα  κεφάλαια  υπό  διαχείριση  ανά  υπάλληλο  μόλις  και 

ξεπερνούν  τα  5.000  ευρώ έναντι  11.338  στην  Ευρωζώνη και  12.069  ευρώ στην 

Ευρώπη των «25».

Οι  ελληνικές  τράπεζες  ακολούθησαν  την  τελευταία  5ετία  πολιτική  επέκτασης  του 

δικτύου  τους,  το  οποίο  στο  τέλος  του  2006  έφτασε  τα  3.699  καταστήματα,  ενώ 

επίσης ανοδική υπήρξε και η εξέλιξη του προσωπικού, ο αριθμός των οποίων ανήλθε 

στα 62.171 άτομα.  Μεγάλη υπήρξε η άνοδος του ενεργητικού,  λόγω της ισχυρής 

πιστωτικής επέκτασης και τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε 315 δισ. 

ευρώ, ενώ ο βαθμός συγκέντρωσης με το μερίδιο των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών, 

μετά μια περίοδο, μικρής υποχώρησης, επανήλθε στο τέλος του 2006, στα επίπεδα 

άνω του 66%.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη διείσδυση του internet banking 

και οι χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου - αυτοί που έκαναν χρήση 

τουλάχιστον μία φορά το τελευταίο τρίμηνο περιορίζονται στο 2% των πελατών. Η 

χώρα  μας  κατατάσσεται  έτσι  στην  τελευταία  θέση  μαζί  με  τη  Βουλγαρία  και  τη 

Ρουμανία, ενώ η πρωτιά ανήκει στις σκανδιναβικές χώρες, με πρώτη τη Φινλανδία 

και ποσοστό 63% και αμέσως μετά τη Σουηδία και τη Δανία με 57%. Η έκθεση κάνει 

ειδική  αναφορά  στις  δυνατότητες  ανάπτυξης  των  εναλλακτικών  συστημάτων, 

σημειώνοντας ως πρακτικές διάδοσης του internet banking την παροχή κινήτρων, 

όπως τα φθηνότερα επιτόκια όταν τα προϊόντα διατίθενται από το Διαδίκτυο ή ακόμη 

η προώθηση προϊόντων μόνο μέσα από αυτό το κανάλι.  Στη συνέχεια ακολουθεί 

σύντομη  ανάλυση  των  μεγάλων  ελληνικών  τραπεζικών  οργανισμών  με  βάση  τα 

υποκαταστήματα και τους υπαλλήλους που διατηρούν.
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Η μεγαλύτερη τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα είναι η Εθνική Τράπεζα 

με 579 καταστήματα,  1418 ΑΤΜ και 14327 υπαλλήλους41 και  σύνολο ενεργητικού 

90386 εκατομμύρια  euro.  «Ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την 

ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο. Εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 

1999,  η  μετοχή  της  Τράπεζας  διαπραγματεύεται  στο Χρηματιστήριο  της  Νέας 

Υόρκης» 42.  Δραστηριοποιείται  όχι  μόνο  στον  ελλαδικό  χώρο,  αλλά  τόσο  στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με ηγετικό ρόλο, αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα με κριτήριο τα υποκαταστήματα είναι  η  Αγροτική 

Τράπεζα  με  470  υποκαταστήματα  και  ανθρώπινο  δυναμικό  5801  εργαζομένους43 

από το 1929. Είναι μια από τις παλαιότερες τράπεζες στον Ελλαδικό χώρο, άμεσα 

συνυφασμένη με την ελληνική οικονομία η οποία στα σπάργανά της βασίζονταν στις 

αγροτικές επιχειρήσεις. Με τη γενικότερη πορεία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 

και την απελευθέρωση της αγοράς, σε συνδυασμό με την αύξηση του ανταγωνισμού, 

η  Αγροτική  Τράπεζα  διαφοροποιήθηκε  προκειμένου  να  εναρμονιστεί  με  την 

σύγχρονη αγορά.

Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα με βάση τα υποκαταστήματα είναι  η  EFG Eurobank 

Ergasias,  η  οποία  διατηρεί  399  υποκαταστήματα  και  7695  άτομα  σε  ανθρώπινο 

δυναμικό44 και με σύνολο ενεργητικού 68400 εκατομμύρια  euro. Δραστηριοποιείται 

στον  τραπεζικό  κλάδο  από  το  1990  «με  αρχική  επωνυμία  «Ευρωεπενδυτική 

Τράπεζα»  και  στόχο  την  παροχή  κυρίως  επενδυτικών  υπηρεσιών.  Με  την 

απελευθέρωση  της  αγοράς  λιανικής  τραπεζικής  στην  Ελλάδα,  η  Τράπεζα 

επαναπροσδιόρισε  τους  στρατηγικούς  της  στόχους.  Έκτοτε  η  EFG  Eurobank 

Ergasias  έχει  ακολουθήσει  μια  ανοδική  πορεία,  μέσα  από  δυναμική  οργανική 

ανάπτυξη, αλλά και μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, καταλαμβάνοντας σήμερα 

41http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/DATA07banknet.pdf
42http://www.nbg.gr
43http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/DATA07banknet.pdf
44http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/DATA07banknet.pdf
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ηγετική θέση στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο προσοδοφόρους τομείς της 

αγοράς» 45.

Μια ακόμα μεγάλη ελληνική τράπεζα είναι η Alpha Bank με δίκτυο 379 καταστημάτων 

και  6960  υπαλλήλους46.  «Η  Alpha  Bank  ιδρύθηκε  το  1879  και  είναι μία  από  τις 

μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Με άνω των 900 Καταστημάτων, ο Όμιλος της 

Alpha Bank δραστηριοποιείται  και στη διεθνή τραπεζική αγορά με παρουσία στην 

Κύπρο και  στη  Νοτιοανατολική  Ευρώπη,  καθώς επίσης  και  στη  Νέα  Υόρκη,  στο 

Λονδίνο, στο Jersey (Channel Islands)» 47.

Η Εμπορική Τράπεζα έχει 318 καταστήματα και 5930 άτομα ως εργατικό δυναμικό 

προκειμένου να ανταπεξέλθει στην ανταγωνιστική τραπεζική αγορά 48. «H Εμπορική 

Τράπεζα ιδρύθηκε το 1907, είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1909 και είναι μία από τις 

μεγαλύτερες εμπορικές Τράπεζες  της Ελλάδας.  Τον Ιούνιο του 2000 η Εμπορική 

Τράπεζα  σύναψε  συμφωνία  στρατηγικής  συνεργασίας  με  το  διεθνή 

χρηματοοικονομικό  όμιλο  της  Crédit  Agricole,  που απέκτησε  αρχικά το 6,7% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής. Μετά από την δημόσια πρόταση που έκανε η 

Crédit Agricole τον Ιούνιο του 2006 για την απόκτηση του 100% των μετοχών της 

Εμπορικής,  κατέχει  σήμερα  το  72  %  περίπου  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της 

Τράπεζας,  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσοστό  είναι  διασκορπισμένο  σε  περίπου  46.000 

μετόχους» 49.

Η  Τράπεζα  Πειραιώς  διατηρεί  319  καταστήματα  με  ανθρώπινο  δυναμικό  4878 

άτομα50. «Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε 

ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε 

μέχρι  το  1991.  Από  το  Δεκέμβριο  του  1991  που  ιδιωτικοποιήθηκε  παρουσιάζει 

45http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=5&mid=335&lang=gr
46http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/DATA07banknet.pdf
47http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=2578
48http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/DATA07banknet.pdf
49http://www.emporiki.gr/cbg/gr/emporiki_group/group_story.jsp?docpath=/gr/Investor/static/group_id
&section=id
50http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/DATA07banknet.pdf
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συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων» 51.  Είναι μια 

μεγάλη  τράπεζα  που  δραστηριοποιείται  στην  αγορά  προσφέροντας  ένα 

ολοκληρωμένο portfolio στους σύγχρονους καταναλωτές.

Ένας  ακόμα  τραπεζικός  οργανισμός  με  σύνολο  καταστημάτων  160  και  σύνολο 

εργαζομένων  2567  είναι  η  Marfin Egnatia Bank52.  Προέρχεται  από  τη  συνένωση 

τριών  τραπεζών,  τη  Λαϊκή,  την  Εγνατία  και  τη  Marfin,  και  αποτελεί  έναν  ισχυρό 

«παίκτη» στη σύγχρονη τραπεζική αγορά, με δυναμικές κινήσεις, και γνώμονα την 

καθιέρωσή της  στην  αγορά και  την  προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων στους 

καταναλωτές.  Η ισχυρή παρουσία  της  προωθεί  τον  ανταγωνισμό στον  τραπεζικό 

κλάδο.

Υπάρχει πλειάδα μεγάλων τραπεζών, αλλά δεν θα λάβει χώρα παρουσίασή τους, 

λόγω  του  ότι  αυτό  δεν  σχετίζεται  άμεσα  με  το  στόχο  και  σκοπό  της  παρούσας 

διπλωματικής  εργασίας.  Η  παραπάνω  αναφορά  είναι  ενδεικτική  για  τα  επίπεδα 

ανταγωνισμού που υφίστανται στον κλάδο και αποσκοπούν στη δημιουργία εικόνας 

για τα μεγέθη των οργανισμών. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση της υφιστάμενης 

χρήσης  των  παραγώγων  στην  παγκόσμια  αγορά,  η  οποία  θα  αποτελεί  και  το 

υπόβαθρο της έρευνας για τη χρήση των παραγώγων στην ελληνική αγορά.

2.5.2. Η Χρήση των Παραγώγων στην Τραπεζική Αγορά

Οι θεσμικοί επενδυτές, οι τράπεζες, χρησιμοποιούν τα παράγωγα είτε για ίδιο όφελος 

είτε για όφελος των πελατών τους. Οι παράγοντες που ενδιαφέρουν κυρίως τους 

θεσμικούς είναι  η  ποσοτικοποίηση των κινδύνων,  η ύπαρξη άρτια  εκπαιδευμένου 

προσωπικού  στα  παράγωγα,  και  η  εμπειρία  του  ανθρώπινου  δυναμικού  στα 

εργαλεία  αυτά.  Τα  κυριότερα  αποτελέσματα  που  καλούνται  να  εμφανίσουν  τα 

παράγωγα  είναι  η  απόδοση  μιας  επένδυσης,  μέσω  χαμηλού  κινδύνου  σε 

51http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=278175&lang=1&nt=96&sid=&fid=243949
52http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/DATA07banknet.pdf
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βραχυπρόθεσμες  και  μεσοπρόθεσμες  τοποθετήσεις53.   Πιο  συγκεκριμένα 

«[χρησιμοποιούνται]  για  την  αντιστάθμιση  του  συναλλαγματικού  κινδύνου,  του 

επιτοκιακού κινδύνου και για την αντιστάθμιση του κινδύνου από τις αυξομειώσεις 

των  μετοχών  χρησιμοποιούν  τα  προθεσμιακά  συμβόλαια,  τις  ανταλλαγές 

υποχρεώσεων και τα ΣΜΕ αντίστοιχα» 54.

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  τα  παράγωγα  χρησιμοποιούνται  επίσης  και  από  τους 

θεσμικούς για προώθηση συμφερόντων πελατών τους. Η χρήση των παραγώγων 

από τους ιδιώτες πελάτες γίνεται αποσκοπώντας «[Στην] κερδοσκοπία (50%) και η 

αντιστάθμιση κινδύνου (31,3%), ενώ ο κυριότερος λόγος μη χρήσης είναι η έλλειψη 

γνώσεων  πάνω  στα  παράγωγα.  Όσον  αφορά  τα  είδη  των  παραγώγων  που 

διαπραγματεύονται, κυρίως προτιμούν τα ΣΜΕ, είτε ΣΜΕ επί δείκτη είτε επί μετοχής» 

55.  Είναι φανερό ότι τα παράγωγα χρησιμοποιούνται ως εργαλεία με γνώμονα την 

απόδοση  κέρδους  μέσω  ελαχιστοποίησης  του  κινδύνου,  σε  περιόδους  κατά  τις 

οποίες παρατηρείται  πέρα από οικονομική ύφεση και πτώση του χρηματιστηρίου. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των εποχών τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδύουν 

σε  εργαλεία  τα  οποία  αποφέρουν  υψηλό  κέρδος  αναλογικά  με  το  ρίσκο  της 

επένδυσης.

Ο Συριόπουλος (2007α) κάνει  μια  συνοπτική μελέτη της διαχείρισης επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων,  με έμφαση στον περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου μέσω της 

διεθνούς  διαφοροποίησης της  σύνθεσης των χαρτοφυλακίων ώστε τα επενδυτικά 

χαρτοφυλάκια, εκτός από εγχώριες επενδυτικές τοποθετήσεις, να περιλαμβάνουν και 

κεφαλαιακά  στοιχεία  από  διεθνείς  κεφαλαιαγορές  που,  κατά  περίπτωση, 

παρουσιάζουν  ελκυστικές  προοπτικές  απόδοσης  επένδυσης  έναντι  του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου56.

53http://esdo.teilar.gr/synedria/2007/pdfs/Xrhsh_paragwgwn_apo_thesmikous_kai_idiotes_epend.pdf
54http://esdo.teilar.gr/synedria/2007/pdfs/Xrhsh_paragwgwn_apo_thesmikous_kai_idiotes_epend.pdf
55http://esdo.teilar.gr/synedria/2007/pdfs/Xrhsh_paragwgwn_apo_thesmikous_kai_idiotes_epend.pdf
56Συριόπουλος Θ. (2007α) Διεθνής διαφοροποίηση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου.
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Ο  Συριόπουλος  (2007β)  κάνει  μια  συνοπτική  ανάλυση  της  διαχείρισης 

χρηματοοικονομικών κινδύνων και  κυρίως την  παράθεση σημαντικών σύγχρονων 

εργαλείων  στη  διαχείριση  χρηματοοικονομικών  κινδύνων,  δίνοντας  έμφαση  στα 

χρηματοοικονομικά  παράγωγα  προϊόντα  (συμβόλαια  μελλοντικής  εκπλήρωσης-

futures, δικαιώματα προαίρεσης-options, χρηματοοικονομικές ανταλλαγές-swaps), τα 

οποία παρουσιάζουν ισχυρότατη ανάπτυξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες ως ευέλικτα 

και αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου57.

Τα  Credit derivatives είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων οι  χρηματικές 

ροές  εξαρτώνται  από  ένα  πιστωτικό  γεγονός,  όπως   αδυναμία  εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων,  μείωση πιστοληπτικής  ικανότητας   του,  χρεοκοπία.  Είναι  ευέλικτα 

εργαλεία  που  επιτρέπουν  τους  εισαγωγείς  τους  να  απομονώσουν  και  να 

εμπορευτούν  το  πιστωτικό  κίνδυνο.  Χρησιμοποιούνται  για  να  μεταφερθεί  ο 

πιστωτικός  κίνδυνος  δανείων  ή  άλλων  περιουσιακών  στοιχείων.  Το  εν  λόγω 

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο ή ένα χαρτοφυλάκιο όμοιων ή 

διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων. Τα πιο διαδεδομένα credit derivatives είναι τα 

collateralized debt obligations (CDO), τα synthetic CDO’s και τα credit default swaps 

(CDS). 

Τα  collateralized debt obligations είναι μία εξέλιξη του μοντέλου του  securitization, 

αλλά  χρησιμοποιούνται  χαρτοφυλάκια  τα  οποία  αποτελούνται  από  διαφορετικά 

στοιχεία, όπως δάνεια και ομόλογα. Τα CDO’s εισάγονται από ένα «ειδικού σκοπού 

όχημα» (SPV).  Μέσω των χρηματοοικονομικών προϊόντων οι τράπεζες μπορούν να 

μειώσουν την έκθεση τους σε διάφορες μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Μέσω 

των  credit derivatives μειώνουν την έκθεσή τους στο πιστωτικό κίνδυνο, καθώς τα 

δάνεια  τα  οποία  παρέχουν  είναι  ασφαλισμένα.  Μέσω  των  options,  futures και 

forwards μπορούν  να  μειώσουν  τον  κίνδυνο  (price risk)  από  τα  επενδυτικά 

χαρτοφυλάκιά τους. Με τα  interest rate swaps μπορούν να μειώσουν την έκθεση 

57Συριόπουλος Θ. (2007β) Κάλυψη κινδύνου με καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 72



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

τους στον κίνδυνο επιτοκίου, και με τα  currency swaps και με τα  futures,  forwards 

μπορούν να μειώσουν την έκθεση τους στο συναλλαγματικό κίνδυνο.  Επίσης,  τα 

interest rate swaps προσφέρουν στις τράπεζες  την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν 

αποτελεσματικότερα καθώς δίνουν μεγαλύτερες επιλογές τρόπων χρηματοδότησης 

σε αυτές.

2.6. Συμπεράσματα

Είναι  φανερό ότι  η  σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά προσφέρει  ένα  μοντέλο 

χρήσης παραγώγων εργαλείων σε κάθε τραπεζικό οργανισμό. Ο τρόπος χρήσης, 

βέβαια, ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού και τον καταναλωτή στον 

οποίο απευθύνεται.  Η ελληνική τραπεζική αγορά, που πλέον είναι  εναρμονισμένη 

τόσο  με  την  ευρωπαϊκή  όσο  και  την  παγκόσμια,  χρησιμοποιεί  τα  εργαλεία  της 

επιστήμης των χρηματοοικονομικών τόσο για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε 

επενδύσεις,  όσο και για  την μείωση του κινδύνου των επενδύσεων μέσα από τη 

διασπορά.

Η  χρήση  των  παραγώγων  εργαλείων  απευθύνεται  σε  μεγάλο  μέρος  των 

καταναλωτών, αλλά επίσης οι τραπεζικοί οργανισμοί το χρησιμοποιούν και για ίδιο 

όφελος. Το αμάλγαμα των συγκεκριμένων επενδύσεων είναι και το ζητούμενο της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, και πως αυτό εφαρμόζεται στην ελληνική αγορά. 

Τα  παράγωγα ως εργαλεία  επενδύσεων,  όπως φανερώθηκε  και  στη  λογοτεχνική 

ανασκόπηση, παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Η χρυσή 

τομή της  χρήσης τους δύναται  να αποτελέσει  ένα αποτελεσματικό  και  αποδοτικό 

εργαλείο  στα  χέρια  εκπροσώπων  τραπεζικών  οργανισμών,  έτσι  ώστε  να 

μεγιστοποιηθεί το δυνητικό κέρδος.

3.Μοντέλο Ελέγχου
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Η παρούσα διπλωματική εργασία καλείται να συμπληρώσει το κενό που υφίσταται 

στην  υπάρχουσα  επιστημονική  λογοτεχνική  ανασκόπηση,  όχι  στη  χρήση  των 

παραγώγων εργαλείων  από  τις  τράπεζες  που  δραστηριοποιούνται  στην  Ελλάδα, 

αλλά τον τρόπο χρήσης των εργαλείων αυτών τόσο για ίδιο όφελος,  όσο και για 

προώθηση των συμφερόντων των πελατών τους. Η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική, 

και  καλείται  να  παρουσιάσει  έγκυρα  και  αξιόπιστα  αποτελέσματα,  τα  οποία  θα 

δύνανται να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο και ερέθισμα για μετέπειτα ποσοτική 

έρευνα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι υφιστάμενες καταστάσεις που σχετίζονται με τη φύση της εργασίας, 

όπως συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια εκπλήρωσης της έρευνας και η υφιστάμενη 

οικονομική  κρίση  δυσχέραιναν  σημαντικά  την  προσπάθεια  της  συγγραφέα για  τη 

συλλογή των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί μια παρουσίαση του μοντέλου 

που  χρησιμοποιήθηκε,  και  πως  διασφαλίζεται  μέσω της  στατιστικής  επιστήμης  η 

εγκυρότητα  και  η  αξιοπιστία  της  έρευνας.  Έπειτα  ακολουθεί  η  παρουσίαση  του 

μοντέλου, και πως αυτό θα έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη έρευνα, ως προς την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων.

3.1. Ανάλυση του Μοντέλου Έρευνας

.Ως πρώτο στάδιο κάθε έρευνα αγοράς ορίζεται ο καθορισμός και η αναφορά του 

στόχου της. Εάν αυτό το στάδιο είναι σαφές, τότε καθορίζονται αξιόπιστες βάσεις για 

την ουσιαστική χρησιμότητά της. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στη συγγραφέα να είναι 

συγκεκριμένη  και  να  μελετήσει  ακριβώς  το  σημαντικό  θέμα  της  εφαρμογής  και 

χρήσης  των  παραγώγων  εργαλείων  στη  σύγχρονη  ελληνική  τραπεζική  αγορά. 

Εφόσον  ολοκληρωθεί  το  πρώτο  στάδιο  της  αναγνώρισης  του  στόχου,  κάποιος 

μπορεί  να  κινηθεί  με  επιτυχία  στο  επόμενο,  που  είναι  η  επιλογή του  τύπου  της 

έρευνας. Με βάση το γεγονός ότι σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία χρήσης παραγώγων 

στην τραπεζική αγορά είναι το υπό μελέτη θέμα, αναγκαστική θεωρείται η χρήση μιας 

ποιοτικής  έρευνας  αγοράς.  Οι  ποιοτικές  έρευνες  παρέχουν  λεπτομερείς,  μη 
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κατηγοριοποιήσιμες πληροφορίες  σχετικά με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. 

Επίσης,  η  ποιοτική  έρευνα  αποτελεί  εφαλτήριο  για  γενίκευση  μέσω  ποσοτικών 

ερευνών των αποτελεσμάτων που θα φανερωθούν.

Η συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα είναι περιγραφική, γιατί προσπαθεί να απαντήσει 

«[…] ερωτήσεις όπως ποιος, τι,  πότε, γιατί και πώς» (McDaniel και  Gates, 2001, 

σελ.28),για τις σχέσεις ανάμεσα στη χρήση των παραγώγων από τους θεσμικούς 

τόσο για ίδιο συμφέρον όσο και για συμφέροντα πελατών μέσω της ολοκληρωμένης 

απάντησης συγκεκριμένων ερωτήσεων.

Ως επόμενο στάδιο στην έρευνα αγοράς καθορίζεται ο εντοπισμός του πληθυσμού 

ενδιαφέροντος. Ο πληθυσμός ενδιαφέροντος (population of interest) αποτελείται από 

τα  άτομα  εκείνα,  που  έχουν  τη  δυνατότητα  να  παρέχουν  αποτελεσματικές  και 

αποδοτικές απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε 

για  τον  επιλογή δείγματος,  μέσα από τον  πληθυσμό ενδιαφέροντος,  είναι  η  non-

probability,  που  παρέχει  την  ίδια  μηδενική  πιθανότητα  σε  όλα  τα  μέλη  του 

πληθυσμού  να  εισέλθουν  στο  δείγμα.  Συγκεκριμένα  η  μέθοδος  είναι  η  snowball, 

δηλαδή  το  ένα  μέλος  του  δείγματος  οδήγησε  τη  συγγραφέα  στην  επιλογή  του 

επομένου.  Αυτό  το  γεγονός  είναι  αποτέλεσμα  της  ύπαρξης  περιορισμένων 

πληροφοριών  στο  συγκεκριμένο  ζήτημα,  καθώς  και  στα  χρονικά  περιθώρια  που 

υπήρχαν  για  την  ολοκλήρωση  της  διπλωματικής.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η 

συγκεκριμένη  μέθοδος  επιλογής  δείγματος  από  τον  πληθυσμό  ενδιαφέροντος 

προσέφερε ώθηση στην διπλωματική εργασία, λόγω της μη επαφής της συγγραφέα 

με τον τραπεζικό κλάδο.

Το  δείγμα  αποτελείται  από  treasurers τραπεζικών  οργανισμών  που 

δραστηριοποιούνται    στην  ελληνική  αγορά.  Οι  συγκεκριμένοι  απασχολούνται  σε 

συγκεκριμένα  τμήματα  των  επιχειρήσεων,  και  συνεπώς  είναι  γνώστες  των 

παραγώγων εργαλείων για όφελος του οργανισμού και των πελατών αυτού. Ο μέσος 
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όρος  ηλικίας  τους  είναι  42  χρονών,  με  προϋπηρεσία  (ως  μέσο  όρο)  στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 10 χρόνια.  Η συλλογή εμπειριών κατά τη διάρκεια 

αυτή, υπήρξε σημαντική για την κατανόηση του θέματος από αυτούς, καθώς και για 

την συλλογή πληροφοριών.  Το μικρό αυτό δείγμα του πληθυσμού ενδιαφέροντος 

είναι  μεν  χαρακτηριστικό,  αλλά  δεν  παρέχει  δυνατότητα  γενίκευσης  των 

συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας.

Οι συνεντεύξεις αποτελούν την βασική μέθοδο για συλλογή στοιχείων, για το λόγο ότι 

συντελούν  στην  καλύτερη  κατανόηση  της  χρήσης  των  παραγώγων,  όταν  η 

μακροχρόνια παρατήρηση και εμβάθυνση δεν είναι δυνατή. Οι συνεντεύξεις δίνουν, 

επίσης,  τη  δυνατότητα  για  αναγνώριση  πολιτισμικών  ιδεών  και  πεποιθήσεων,  οι 

οποίες,  ίσως, δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές με άλλες μεθόδους. Οι συνεντεύξεις 

διακρίνονται  σε  δύο  τύπους:  αρχικές  σε  βάθος  συνεντεύξεις  και  αυτές  οι  οποίες 

έπονται. Οι αρχικές σε βάθος συνεντεύξεις αποτελούν τη βάση πληροφοριών για τη 

μελέτη.  Οι  follow-up  συνεντεύξεις  συντελούν  στην  αποσαφήνιση  αδιευκρίνιστων 

στοιχείων και  σημείων που προέκυψαν κατά τη πρώτη φάση των συνεντεύξεων, 

στον εμπλουτισμό με στοιχεία που δεν είχαν αναγνωριστεί σε πρώτη φάση, αλλά 

αποδεικνύονται ουσιώδη και δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να εξακριβώσει εάν 

οι συμπεριφορές και οι αντιλήψεις αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου.

Για  τη  συλλογή  πληροφοριών  ακολουθήθηκαν  προσωπικές  συνεντεύξεις  με  τους 

treasurers συγκεκριμένων οργανισμών. Οι χρονικοί περιορισμοί για την ολοκλήρωση 

της έρευνας αυτής, οδήγησαν στη προοπτική των προσωπικών συνεντεύξεων, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές πληροφορίες με αποτελεσματικό και 

άμεσο  τρόπο.  Κατά  τη  διάρκεια  των  συνεντεύξεων,  με  απώτερο  στόχο  να 

εξασφαλιστεί  η  εγκυρότητα  και  η  πιστότητα  των  συλλεχθέντων  στοιχείων, 

παρουσιάστηκε στους ιθύνοντες των εταιρειών μια γενική εικόνα του υπό συζήτηση 

θέματος και όχι  ο ακριβής στόχος αυτής της διπλωματικής. Συγκεκριμένα κατά τη 

διάρκεια  των  συνεντεύξεων  έλαβε  χώρα  συζήτηση  για  την  σύγχρονη  οικονομική 
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κρίση,  τη  σύνδεση  της  κρίσης  με  τα  παράγωγα  εργαλεία  και  το  κατά  πόσο  οι 

τραπεζικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν έκαναν χρήση των εργαλείων αυτών. Με 

τον  τρόπο  αυτό  εξασφαλίστηκε  η  συλλογή  ρεαλιστικών  πληροφοριών  και 

αποφευχθήκαν προκατασκευασμένες-υπό προκατάληψη απαντήσεις. Οι ερωτήσεις 

που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων διαφαίνονται στο ερωτηματολόγιο 

που υπάρχει στο Παράρτημα και σε επόμενη ενότητα. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης 

ήταν  περίπου  μια  ώρα,  χρόνος  που  αποδείχθηκε  επαρκής  για  τη  συλλογή  των 

απαιτούμενων πληροφοριών.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  προαναφερθέντα  στοιχεία  ακολουθεί  η  παρουσίαση  του 

μοντέλου  της  έρευνας  όπως  επίσης  και  το  σενάριο  που  χρησιμοποιήθηκε  στις 

συνεντεύξεις.

3.1.1. Παρουσίαση Μοντέλου Έρευνας

Για  την  ολοκλήρωση  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία  από  δέκα  τράπεζες  που  δραστηριοποιούνται  στον  Ελλαδικό  χώρο, 

ονομαστικά τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα 

Κύπρου,  Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο,  Marfin Egnatia Bank,  Millennium Bank, 

Εμπορική,  Αγροτική.  Συνοπτικά,  η  έρευνα παρουσιάζεται  στον  ακόλουθο πίνακα. 

Στην αρχική σειρά παρουσιάζονται τόσο οι τράπεζες, όσο και τα παράγωγα εργαλεία. 

Η διαίρεση του κελιού σε κάθε πίνακα, εμφανίζει στην άνωθεν σειρά τη χρήση των 

εργαλείων για τα συμφέροντα των ιδιωτών και  η  κάτω σειρά το ίδιο  όφελος των 

τραπεζικών οργανισμών. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε ποσοστά μεταφέρονται 

στον συγκεκριμένο πίνακα.

ΠΊΝΑΚΑΣ 1.  

Τράπεζα Forward Future Option Swap Warrant
Alpha 

0,12
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Eurobank 

0,18
Marfin 0,1

Millennium 

0,03
Αγροτική 

0,03
Εθνική 

0,25
Εμπορική 

0,05
Κύπρου 

0,08
Πειραιώς 

0,1
ΤΤ 0,06

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  απαντήσεις  των  εργαζομένων  σε  κάθε  οργανισμό  δεν 

έχουν  τον  ίδιο  βαθμό  σημαντικότητας,  αλλά  αυτός  διαφοροποιείται  βάσει  του 

συνολικού μεγέθους και μεριδίου αγοράς της κάθε επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό 

δημιουργείται  ένας  σταθμισμένος  μέσος  όρος  της  χρήσης  των  παραγώγων 

εργαλείων στην ελληνική τραπεζική αγορά, τόσο για τους θεσμικούς όσο και για τους 

ιδιώτες. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αποδοτική και αποτελεσματική και δύναται να 

φανερώσει  τον  ουσιαστικό  τρόπο  χρήσης  των  παραγώγων  εργαλείων.  Επίσης, 

γίνεται ανάλυση της χρήσης του κάθε εργαλείου από την τράπεζα, όπως επίσης και 

ανάλυση του κάθε εργαλείου στο σύνολο του κλάδου. Πέραν τούτου, δημιουργείται 

μια συνάρτηση η οποία φανερώνει  το βαθμό χρήσης παραγώγων εργαλείων στη 

σύγχρονη ελληνική τραπεζική αγορά.
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Στο σημείο αυτό και πριν την παρουσίαση του σεναρίου που χρησιμοποιήθηκε στις 

συνεντεύξεις με φόντο την παγκόσμια οικονομική κρίση, θεωρείται σκόπιμο να γίνει 

αναφορά αυτής, για μεγαλύτερη κατανόηση του σεναρίου.

3.1.2. Παγκόσμια Οικονομική Κρίση

Η παρούσα οικονομική κρίση είναι από τις μεγαλύτερες που έχει επέλθει στις αγορές. 

Η  παγκοσμιοποίηση  των  αγορών  καθιστά  την  υφιστάμενη  κρίση  ακόμα  πιο 

επικίνδυνη  για  την  ομαλή  λειτουργία  της  ελεύθερης  αγοράς,  η  οποία  όμως 

επιβλέπεται  από  τις  κεντρικές  τράπεζες.  Πιο  συγκεκριμένα  «Oι  φόβοι  για 

αποσταθεροποίηση του διεθνούς οικονομικού συστήματος που εξέφραζαν όλο το 

προηγούμενο  διάστημα  οικονομικοί  αναλυτές  έχουν  καταστεί  πλέον  βέβαιοι 

ισχυρισμοί.  Την  ίδια  εκτίμηση  κάνει  και  ο  πρώην  πρόεδρος  της  Ομοσπονδιακής 

Κεντρικής  Τράπεζας  των  HΠA  Άλαν  Γκρίνσπαν  με  άρθρο  του  στην  εφημερίδα 

«Financial  Times»,  ο  οποίος  δεν  διστάζει  να  μιλήσει  ακόμα και  για  τη  χειρότερη 

οικονομική κρίση που έχουμε ζήσει από το B' Παγκόσμιο Πόλεμο» 58.

Η συγκεκριμένη οικονομική ύφεση έχει  έλθει  και  στην ευρωπαϊκή αγορά και  κατά 

επέκταση  και  στον  ελλαδικό  χώρο.  Συγκεκριμένα  «Η  οικονομία  δεν  αποτελεί 

μεμονωμένη υπόθεση. Είναι συνδεδεμένη με την πολιτική, με την ανθρώπινη φύση 

και με το τι θεωρείται ορθή συμπεριφορά. Σήμερα εκτιμώ ότι η τρέχουσα οικονομική 

κρίση ξεπερνά τα διαθέσιμα μέσα και  δύσκολα μπορεί  να υπάρξει  λύση από τις 

αγορές  και  από το  κράτος  ξεχωριστά.  Εκτιμώ,  όμως,  ότι  θα  μπορούσε να  δοθεί 

οργανωμένα από το κράτος και από τις αγορές παράλληλα και συνδυασμένα, για να 

περιορισθούν  οι  επιπτώσεις  της  κρίσης.

Απαιτείται ακόμη μια νέα νομοθεσία, για να ελέγχεται καλύτερα το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα στο μέλλον, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πιστωτικό χρήμα το οποίο μόνο 

58(http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=53808)
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ψευδαισθήσεις  μπορεί  να  δημιουργήσει  με  επακόλουθο  αποτέλεσμα  την  ύπαρξη 

φουσκών που αργά ή γρήγορα "σκάνε",  όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση των 

subprime (δάνεια υψηλού κινδύνου). Δηλαδή δάνεια με μεγαλύτερο κίνδυνο (χωρίς 

εγγυήσεις), που προσέφεραν υψηλές αποδόσεις και οδήγησαν σε μια αγορά swap 

για να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος, τα οποία τελικά "έσκασαν". Πρέπει να αποτραπεί η 

επεκτατική  νομισματική  πολιτική  για  να  εξέλθουμε  από  την  κρίση,  γιατί  υπάρχει 

κίνδυνος να δημιουργηθούν νέες "φούσκες". Τα πραγματικά όμως προβλήματα της 

κρίσης  τα  οποία  επεκτάθηκαν  και  στο  σύνολο των πολιτών,  είναι  η  άνοδος  των 

επιτοκίων, η δύσκολη λήψη δανείων, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων και των 

καυσίμων  που  επέφεραν  ακρίβεια  και  τη  μείωση  της  αγοραστικής  δύναμης  των 

καταναλωτών. Δημιουργήθηκε πτώση των καταναλωτικών δαπανών, και συνεπώς 

επήλθε  η  πτώση  των  συνολικών  κύκλων  των  εργασιών»59.

Προκειμένου να οδηγηθεί ο κόσμος προς την οικονομική σταθερότητα, χρειάζονται 

ισχυρές τράπεζες, υγιείς αγορές, μεγαλύτερη διαφάνεια και διεθνής επιτήρηση.

Η κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εκδηλώθηκε με αφορμή τα αμερικανικά 

στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (subprime) βαθαίνει και δεν αφορά πλέον 

μόνο την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων, αλλά πλήττει  και  τη δομή του 

τραπεζικού  συστήματος  και  την  πραγματική  οικονομία.  Ενώ  οι  τραπεζίτες  και  οι 

αναλυτές αρχικά θεωρούσαν ότι  ως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008 θα 

γινόταν γνωστό το μέγεθος της ζημιάς και θα τερματιζόταν η κρίση, στη συνέχεια 

μετέθεσαν την ημερομηνία λήξης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου και τώρα εκτιμούν 

ότι η κατάσταση στις αγορές χρήματος δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί πριν από το 

τέλος  του  έτους.  Προσθέτουν  δε  ότι  δεν  αρκούν  οι  ενέσεις  ρευστότητας  των 

κεντρικών τραπεζών, αλλά θα πρέπει το σύστημα να ενισχυθεί με νέα κεφάλαια και 

ανυπομονούν να δουν την παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης.

59http://www.skai.gr/master_dialogos.php?id=96903
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Η σύγχρονη κατάσταση της οικονομίας φανερώνει  την αναγκαία συνθήκη για την 

ομαλή  λειτουργία  της  αγοράς,  την  ομαλή  συνεργασία  τραπεζικών  οργανισμών, 

αγοράς και κράτους, προκειμένου να δημιουργείται  μια συνισταμένη από τις τρεις 

προαναφερθείσες  συνιστώσες,  έτσι  ώστε  να  προωθούνται  τα  συμφέροντα  της 

ελεύθερης αγοράς. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός της οικονομικής ύφεσης αποτέλεσε 

την  αναγκαία  «βιτρίνα»  για  τη  συλλογή  των  απαραίτητων  πληροφοριών  για  την 

παρούσα  έρευνα,  αλλά  ταυτόχρονα,  δυσχέραινε  την  προσπάθεια  για  συλλογή 

στοιχείων, λόγω της επιφυλακτικότητας που παρουσίαζαν τα άτομα που κλήθηκαν να 

απαντήσουν.  Στη  συνέχεια  παρατίθεται  το  σενάριο  που  χρησιμοποιήθηκε  στις 

συνεντεύξεις, όπως και το ερωτηματολόγιο που εστάλη προς συμπλήρωση στους 

treasurers.

3.2. Σενάριο Έρευνας – Ερωτηματολόγιο

Το σενάριο που εφαρμόστηκε σε όλες τις συνεντεύξεις είναι κοινό. Έγινε ενημέρωση 

στους ερωτηθέντες ότι πρόκειται να λάβουν μέρος σε έρευνα διπλωματικής εργασίας 

με  τίτλο  «Τα  παράγωγα  και  η  Σύγχρονη  Οικονομική  Κρίση»,  προκειμένου  να 

ληφθούν οι απαραίτητες απαντήσεις με ελάχιστο βαθμό προκατάληψης, έτσι ώστε τα 

αποτελέσματα της έρευνας να είναι έγκυρα και αξιόπιστα.

Αρχικά,  παρουσιάζονταν  στοιχεία  για  τη  σύγχρονη  οικονομική  κατάσταση  και 

ζητούταν  από  τους  treasurers ένας  γρήγορος  σχολιασμός.  Στη  συνέχεια 

ακολουθούσαν  ερωτήσεις  σχετικά  με  το  πόσο  οφείλεται  η  κρίση  στα  παράγωγα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία, και ονομαστικά στα forwards,  futures,  options,  swaps, 

warrants. Ανάλογα με το είδος του παραγώγου που ανέφερε κατά κύριο λόγο ο κάθε 

treasurer γινόταν μια σύντομη αναφορά για το ποια είναι τα κύρια παράγωγα που 

χρησιμοποιεί  ο  οργανισμός  που  εκπροσωπεί,  και  σε  ποια  διάρθρωση  για  ίδιο 

(εταιρικό) όφελος και για ιδιώτες πελάτες. Στη συνέχεια ακολουθούσαν ερωτήσεις για 

τη  γενικότερη  πορεία  του  τραπεζικού  κλάδου  σε  ελληνικό  και  πανευρωπαϊκό 
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επίπεδο, με φόντο πάντα την υφιστάμενη οικονομική ύφεση. Λαμβάνοντας κίνητρο 

από την υφιστάμενη ύφεση που εμφανίστηκε δραστικά μέσα από την κατάρρευση 

της  Lehman Brothers,  ακολουθούσε  ερώτηση  για  το  βαθμό  στον  οποίο 

χρησιμοποιούν οι ελληνικές τράπεζες σε σύνολο και συγκεκριμένα ο οργανισμός που 

εκπροσωπεί  σε  παράγωγα  εργαλεία.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  συγκεκριμένη 

ερώτηση δεν σχετίζονταν  με επενδύσεις  στη  Lehman Brothers,  αλλά μόνο με  τη 

χρήση  παραγώγων  εργαλείων  στην  ελληνική  Τραπεζική  Αγορά.  Επίσης,  γινόταν 

ερωτήματα για προσωπικές πεποιθήσεις του πότε θα απομακρυνθεί η κρίση και ποια 

είναι τα πλέον κατάλληλα μέτρα για να επανέλθει η ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

Τέλος, για να μην υφίστανται ενδείξεις για τον απώτερο σκοπό της διπλωματικής 

εργασίας,  και  να  μην  υπάρχει  προκατάληψη  στις  απαντήσεις,  ακολουθούσε  μια 

ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την οικονομική πορεία της Ελλάδας, και τις σχέσεις που 

υφίστανται  ανάμεσα στους τραπεζικούς οργανισμούς και  την εκάστοτε κυβέρνηση 

της χώρας.

Το σύνολο των απαντήσεων εξέφραζε προσωπικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις των 

treasurers αλλά  η  κύρια  ερώτηση  για  το  είδος  των  παραγώγων  εργαλείων  που 

χρησιμοποιεί η κάθε τράπεζα και η διάρθρωσή της χρήσης τους σε θεσμικούς και 

ιδιώτες, αποτελεί την ουσία και το στόχο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. 

Η δυσκολία της παραλαβής ακριβών στοιχείων για τον κάθε τραπεζικό οργανισμό θα 

ήταν  ιδιαίτερα  δύσκολη  αν  δεν  ήταν  προκεκαλυμμένη,  λόγω της  δυσφορίας  των 

treasurers να  δώσουν  ακριβή  αληθινά  στοιχεία  για  τους  οργανισμούς  που 

εκπροσωπούν. Συνεπώς, η συγγραφέας έχει την πεποίθηση ότι στις απαντήσεις που 

έλαβε  μέσα  από τις  συνεντεύξεις  υπάρχει  μια  σχετική  διαφορά  αναλογικά  με  τα 

πραγματικά στοιχεία που υφίστανται για κάθε οργανισμό στην αγορά. Πέραν τούτου, 

τα  στοιχεία  που  συλλέχθησαν  είναι  έγκυρα  και  αξιόπιστα,  αλλά  παρόλαυτα  δεν 

προσφέρονται για γενίκευση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που 
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παρέλαβαν  οι  treasurers μετά  τη  συνέντευξη  για  επιβεβαίωση  (follow up)  των 

απαντήσεών τους.

Ερωτηματολόγιο.

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.

• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards.

• Futures.

• Swaps.
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• Options.

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί γενικά η ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.

• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;
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• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου συγκρίνονται στη συνέχεια με τις απαντήσεις 

που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και εάν παρατηρείται απόκλιση 

ακολουθεί  νέα  επικοινωνία  με  τον  treasurer προκειμένου  να  αποσαφηνιστεί  η 

κατάσταση, και να ληφθούν έγκυρες και αξιόπιστες απαντήσεις που θα συμβάλλουν 

άμεσα και δραστικά στην εγκυρότητα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

3.3. Συμπεράσματα

Η  διάρθρωση  του  μοντέλου  έρευνας  έγινε  με  γνώμονα  την  εγκυρότητα  και  την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας. Λόγω του γενικότερου 

οικονομικού κλίματος και της ανασφάλειας που επικρατεί στην αγορά, για τη συλλογή 

στοιχείων  χρησιμοποιήθηκαν  συγκαλυμμένες  συνεντεύξεις,  προκειμένου  να 

αποφευχθούν  προκατειλημμένες  απαντήσεις,  και  να  τα  αποτελέσματα  να  τείνουν 

προς την πραγματικότητα. Τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης της έρευνας έθεσαν 

και  τα  όρια  της,  αποσκοπώντας  στη  συλλογή  δεδομένων  που  δύνανται  να 

υποστηρίξουν  και  να  παρουσιάσουν  μια  αποδοτική  και  αποτελεσματική  έρευνα 

αναφορικά  με  τη  χρήση  των  παραγώγων  εργαλείων  στη  σύγχρονη  τραπεζική 

ελληνική αγορά, σε επίπεδο θεσμικών και ιδιωτών. Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί 

παρουσίαση και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
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4. Παρουσίαση – Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Στο  κομμάτι  αυτό  της  διπλωματικής  εμφανίζονται  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  δόθηκαν  σε  ποσοστά. 

Επίσης, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης, όπως προαναφέρθηκε, η 

συγγραφέας υποθέτει  ότι  υπάρχει  απόκλιση από την πραγματικότητα.  Βέβαια,  τα 

δεδομένα  συλλέχθησαν  με  αντικειμενικό  και  αμερόληπτο  τρόπο,  έτσι  ώστε  να 

προκύψουν  έγκυρα  και  αξιόπιστα  αποτελέσματα.  Η  παρουσίαση  των 

αποτελεσμάτων γίνεται  μέσα από πίνακες  του  Excel με  ανάλυση αυτών.  Αρχικά, 

παρουσιάζονται  οι  συνολικές  απαντήσεις  των  treasurers για  τη  χρήση  των 

παραγώγων από τις τράπεζες.

Γράφημα 1.
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Φανερώνεται ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν κατά 47% τα futures, κατά 

26,4% τα  forwards,  κατά 17,45% τα  options και  κατά 9,35% τα  swaps.  Αξίζει  να 

σημειωθεί  ότι  τα  warrants ως  χρηματοοικονομικά  εργαλεία  δεν  χρησιμοποιούνται 

στην  ελληνική  τραπεζική  αγορά.  Μεγαλύτερη  χρήση  των  futures κάνει  το  ΤΤ,  η 

Millennium, η Αγροτική και η Εμπορική. Το γεγονός αυτό είναι κατανοητό, διότι οι 

συγκεκριμένοι  τραπεζικοί  οργανισμοί  είναι  σε  χαμηλότερες  θέσεις  αναφορικά  με 

μερίδια  αγοράς,  και  συνεπώς,  επενδύουν  μεγαλύτερο  μέρος  σε  futures, 

αποβλέποντας  σε  μεγαλύτερο  κέρδος  μέσω  μόνο  των  ΣΜΕ.  Παρατίθεται  και 

γράφημα με το μέσο όρο χρήσης παραγώγων από τους τραπεζικούς οργανισμούς.

Γράφημα 2.

 Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τους ιδιώτες και τους 

θεσμικούς.

Τα αποτελέσματα φανερώνουν μεγαλύτερη χρήση των παραγώγων εργαλείων από 

τους  τραπεζικούς  οργανσιμούς  προς  τους  ιδιώτες  πελάτες.  Γνώμονας  είναι  η 

προώθηση των συμφερόντων των πελατών για ίδιο κέρδος και για «χτίσιμο» φήμης 

και πελατείας της κάθε τράπεζας. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η χρήση 

των παραγώγων εργαλείων από κάθε τράπεζα προς τους ιδιώτες πελάτες, και στην 
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τελευταία στήλη το ποσοστό χρήσης των εγραλείων αυτών επί της συνολικής χρήσης 

των εργαλείων από τον κάθε οργανισμό.

Πίνακας 2.

 Ιδιώτες      
 Future Forward Option Swap Warrant %
Αγροτική 58,5 27 4,5 0 0 0,9
Εθνική 23,4 16,25 18,85 7,8 0 0,65
Εμπορική 40 20 10 10 0 0,8
Κύπρου 26,6 22,4 11,9 9,1 0 0,7
Πειραιώς 18,85 20,15 14,95 11,05 0 0,65
ΤΤ 64,8 16,2 9 0 0 0,9
Alpha 22,4 20,3 14,7 12,6 0 0,7
Eurobank 25,35 16,9 16,25 6,5 0 0,65
Marfin 30,8 16,1 15,4 7,7 0 0,7
Millennium 58,5 22,5 9 0 0 0,9
 36,92 19,78 12,455 6,475 0  

Είναι  φανερή  η  προτίμηση  των  τραπεζών  προς  τη  χρήση  των  futures για  την 

μεγιστοποίηση  των  κερδών  των  πελατών  τους.  Σημείο  αναφοράς  είναι  ότι  οι 

τράπεζες χρησιμοποιούν τα futures κατά 36,92%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τη 

χρήση των  forward,  option και  swap,  ενώ και  πάλι  η  χρήση των  warrants είναι 

μηδενική, και εμφανίζονται στο επόμενο γράφημα.

Γράφημα 3.
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Φανερώνεται ότι τρεις τράπεζες, οι Αγροτική, το ΤΤ και η Millennium χρησιμοποιούν 

τα παράγωγα σε ποσοστό 90% για  προώθηση συμφερόντων των πελατών τους 

μέσα από αμοιβαία κεφάλαια. Περαιτέρω ανάλυση για τη χρήση των παραγώγων 

ακολουθεί στην επιμέρους ανάλυση τόσο κάθε εργαλείου, όσο και κάθε τραπεζικού 

οργανισμού.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  γράφημα αναφορικά  με  τη  χρήση κάθε 

εργαλείου από τους υπό έρευνα τραπεζικούς οργανισμούς.

Γράφημα 4.
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Είναι εμφανές ότι το σύνολο των τραπεζών στο σύνολό τους χρησιμοποιεί futures για 

την προώθηση των συμφερόντων των πελατών τους. Ακολουθούν τα  forwards, τα 

options και  τελευταία  έρχονται  τα  swaps.  Βέβαια,  πιο  ενδελεχής  ανάλυση  των 

αποτελεσμάτων  ακολουθεί  ανά  τράπεζα,  ενώ  στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  τα 

αποτελέσματα για τη χρήση των παραγώγων εργαλείων για ίδιο όφελος.

Αναφορικά με τη χρήση των παραγώγων εργαλείων για ίδιο όφελος, οι απαντήσεις 

των treasurers φανερώνουν την μεγάλη διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στη χρήση 

από ιδιώτες. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται τόσο στον ακόλουθο πίνακα, όσο και 

στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Πίνακας 3.

 Θεσμικοί      
 Future Forward Option Swap Warrant %
Αγροτική 6,5 3 0,5 0 0 0,1
Εθνική 12,6 8,75 10,15 4,2 0 0,35
Εμπορική 10 5 2,5 2,5 0 0,2
Κύπρου 11,4 9,6 5,1 3,9 0 0,3
Πειραιώς 10,15 10,85 8,05 5,95 0 0,35
ΤΤ 7,2 1,8 1 0 0 0,1
Alpha 9,6 8,7 6,3 5,4 0 0,3
Eurobank 13,65 9,1 8,75 3,5 0 0,35
Marfin 13,2 6,9 6,6 3,3 0 0,3
Millennium 6,5 2,5 1 0 0 0,1
 10,08 6,62 4,995 2,875 0  

Η  τελευταία  στήλη  εμφανίζει  και  πάλι  το  ποσοστό  χρήσης  παραγώγων  επί  της 

συνολικής  χρήσης.  Φανερώνεται  η  προτίμηση  στα  futures,  και  η  χρήση  των 

εργαλείων αυτών για ίδιο όφελος. Γενικά, το ποσοστό χρήσης παραγώγων ανέρχεται 

σε 75,5% για τους ιδιώτες και  24,5% για τους θεσμικούς.  Ο μέσος όρος χρήσης 

παραγώγων για τους θεσμικούς εμφανίζεται στο επόεμνο γράφημα.

Γράφημα 5.
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Από  τα  έως  τώρα  παρουσιαζόμενα  αποτελέσματα  είναι  εμφανής  η  κλίση  των 

τραπεζικών οργανισμών για χρήση των  futures για προώθηση συμφερόντων τόσο 

των ιδιωτών όσο και των θεσμικών. Η χρήση των ΣΜΕ λαμβάνει χώρα ως επί το 

πλείστον σε συμβόλαια επί δεικτών του ΧΑΑ και επί μετοχών, και συνιστάται στους 

ιδιώτες ως ένα δαιφορετικό είδος επένδυσης, που έχει  ανταπόκριση στο ελληνικό 

επενδυτικό  κοινό.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  ανάλογα  με  το  μερίδιο  αγοράς  της 

τράπεζας, τα ΣΜΕ χρησιμοποιούνται είτε άμεσα, είτε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων. 
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Στη  συνέχεια  ακολουθεί  ανάλυση  του  κάθε  παράγωγου  εργαλείου  πλήν  των 

warrants,  τα  οποία  δεν  χρησιμοποιούνται  από  τους  ελληνικούς  τραπεζικούς 

οργανισμούς, πάντα με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων treasurers.

4.1.Future

Συνολικά τα futures είναι τα εργαλεία με τη μεαγλύτερη χρήση από τους τραπεζικούς 

οργανισμούς στη σύγχρονη ελληνική αγορά. Η ποσοστιαία χρήση τους εμφανίζεται 

στο ακόλουθο γράφημα.

Γράφημα 6.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 92



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

Φανερώνεται ότι οι τράπεζες με μεγαλύτερα μεγέθη, όπως οι  Eurobank,  Marfin και 

Εθνική κάνουν χρήση των ΣΜΕ σε ποσοστό έως 39%, ενώ μικρότερες τράπεζες 

όπως οι Millennium, Αγροτική και ΤΤ, που δεν επιδίδονται τόσο πολύ σε επενδυτικά 

έργα  κάνουν  μεγάλη  χρήση  των  ΣΜΕ  χωρίς  να  έχουν  ιδιαίτερα  διευρυμένο 

πορτφόλιο με χρήση και άλλων παραγώγων εργαλείων. Ακολουθεί η παρουσίαση 

της διαφοροποίησης ανάμεσα σε θεσμικούς και ιδιώτες.

Αναφορικά με τους ιδιώτες, πριν την ανάλυση των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται το 

ακόλουθο γράφημα.

Γράφημα 7.

Οι  τράπεζες  με  πρωτοπόρο  το  ΤΤ  χρησιμοποιούν  τα  ΣΜΕ  για  προώθηση  των 

συμφερόντων των πελατών τους. Η τράπεζα με τη χαμηλότερη χρήση των ΣΜΕ είναι 

η  τράπεζα  Πειραιώς.  Ο κύριος  τρόπος  χρήσης  των  ΣΜΕ είναι  μέσα από δίκτυα 

Private banking, όπου προσφέρεται σε πελάτες με υψηλά εισοδήματα και ρευστά 

διαθέσιμα, να επενδύσουν σε διαφορετικοά εργαλεία πέρα από μετοχές και αμοιβαία 

κεφάλαια.  Βέβαια,  μεγάλες  τράπεζες,  όπως  η  Εθνική,  προσφέρουν  στους 
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συγκεκριμένους πελάτες πλειάδα χρηματοοικονομικών εργαλείων,  και  για το λόγο 

αυτό η χρήση των ΣΜΕ ανέρχεται σε ποσοστά από 23,4%.

Αναφορικά  με  τους  θεσμικούς  η  χρήση ΣΜΕ για  ίδιο  όφελος  παρουσιάζεται  στο 

επόμενο γράφημα.

Γράφημα 8.

Από το γράφημα αφνερώνεται ότι οι μεγάλες τράπεζες χρησιμοποιούν τα ΣΜΕ και 

για  ίδιο  όφελος,  σε  βαθμό  μεγαλύτερο  από  ότι  τράπεζες  με  μικρότερο  μερίδιο 

αγοράς. Είναι λογικό και επόμενο τράπεζες με μεγαλύτερα χρηματικά διαθέσιμα να 

χρησιμοποιούν  τα  ΣΜΕ  για  ίδιο  όφελος.  Επίσης,  τράπεζες  που  είναι  ως  επί  το 

πλείστον αποταμιευτικές, όπως η Αγροτική και το ΤΤ, επενδύουν ποσά σε ΣΜΕ σε 
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ποσοστό έως 7,2%, προκειμένου να μην έχουν ιδιαίτερο ρίσκο στις επενδύσεις τους 

και να διασφαλίζουν ένα πιο σίγουρο κέρδος. Ακολουθεί παρουσίαση και ανάλυση 

των αποτελεσμάτων αναφορικά με τα forwards.

4.2. Forward

Τα forwards είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά κόρον έπειτα από τα ΣΜΕ. 

Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο το οποίο προτείνεται τόσο στους ιδιώτες, όσο 

χρησιμοποιείται και από τους θεσμικούς. Η χρήση των forwards παρουσιάζεται στο 

κάτωθι γράφημα.

Γράφημα 9.
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Είναι φανερό ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα forwards σχεδόν στο ήμισυ από ότι 

χρησιμοποιούν τα ΣΜΕ. Το ποσοστό χρήσης κυμαίνεται από 18% έως 32% (ΤΤ και 

Κύπρου  αντίστοιχα).  Η  χρήση  των  forwards προτείνεται  από  τις  τράπεζες  για 

διαφοροποίηση  ενός  υφιστάμενου  επενδυτικού  πορτφόλιο,  με  γνώμονα  το 

μεγαλύτερο  εύρος,  και  κυρίως  προτείνεται  σε  συνδυασμό  με  ΣΜΕ.  Επίσης,  στις 

τράπεζες με μεγάλο μερίδιο αγοράς παρουσιάζεται μια σχετική συνοχή ανάμεσα στη 

χρήση  future και  forward,  γεγονός  που φανερώνει  κατά τη συγγραφέα εις  βάθος 

εμπειρία  στη  χρήση  των  παραγώγων  εργαλείων.  Στη  συνέχεια  ακολουθεί 

παρουσίαση και  ανάλυση των  forward τόσο από τους ιδιώτες,  όσο και  από τους 

θεσμικούς.

Αναφορικά με τους ιδιώτες τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα.

Γράφημα 10.

Η χρήση των  forwards από τους  treasurers χρησιμοποιείται από 16,2% έως 27% 

προς τους πελάτες.  Το γεγονός ότι  η  Αγροτική και  η  Millennium φανερώνουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης των forwards ίσως είναι αντιφατικό, λόγω των χαμηλών 

ρευστών  διαθεσίμων  που  διαθέτουν  αλλά  με  τις  απαντήσεις  των  treasurers 
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φανερώθηκε ότι οι ιδιώτες στους οποίους προσφέρονται τα συγκεκριμένα εργαλεία 

επένδυσης μέσα από  private banking γνωρίζουν τόσο το ρίσκο της συγκεκριμένης 

επένδυσης, όσο και τη δυνητική τους απόδοση. Αντίθετα, τράπεζες, όπως η Marfin 

και η  Eurobank απλά τα χρησιμοποιούν ως ακόμα ένα επενδυτικό εργαλείο. Είναι 

λογικό η χρήση των  forward να προσδίδει ευχέρεια στα χέρια των  treasurers αλλά 

είναι απαραίτητο να συνάδει από κατάλληλη ενημέρωση προς τους επενδυτές και τα 

στελέχη του οργανισμού να έχουν εμπειρία τόσο θεωρητική όσο και πρακτική στη 

εφαρμογή αυτών.

Η χρήση των  forward από τους θεσμικούς εμφανίζεται στο επόμενο γράφημα και 

ακολουθεί ανάλυση αυτής.

Γράφημα 11.

Η χρήση των  forwards για  ίδιο  όφελος  ποικίλλει  από 1,8% έως 10,85% (ΤΤ και 

Πειραιώς αντίστοιχα). Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετική στη χρήση 

των συγκεκριμένων εργαλείων για ίδιο όφελος. Επίσης,  Eurobank, Εθνική, Κύπρου 

και  Alpha,  με  μακρά  εμπειρία  στις  επενδυτικές  κινήσεις  επενδύουν  μέρος  του 

χαρτοφυλακίου  τους  σε  forward αποβλέποντας  σε  μεγαλύτερο  κέρδος,  με 

μεγαλύτερο ταυτόχρονα ρίσκο επένδυσης. Αντίθετα, τράπεζες που έχουν καθιερωθεί 
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ως καταθετικοί κυρίως οργανισμοί, και άλλοι που επιδιώκουν να καθιερωθούν στην 

αγορά, αποφεύγουν την μεγάλη έκθεση σε forward από φόβο δυνητικών σημιών του 

συγκεκριμένου  επενδυτικού  εργαλείου.  Σε  γενικές  γραμμές  φανερώνεται  ότι  οι 

τράπεζες είναι διατεθιμένες να προωθήσουν ένα πιο επικίνδυνο χαρτοφυλάκιο για 

τους  πελάτες  τους,  ενώ  διατηρούν  μια  πιο  αμυντική  στάση  για  επένδυση  και 

απόδοση που  βασίζεται  σε  ίδια  κεφάλαια.  Στη  συνέχεια  ακολουθεί  ανάλυση των 

options στη χρήση που γίνεται από τους τραπεζικούς οργανισμούς.

4.3. Option

Τα  options είναι  τα  τρίτα  εργαλεία  σε ποσοστό που χρησιμοποιούν οι  τραπεζικοί 

οργανισμοί.  Ακολουθεί  διάγραμμα  που  παρουσιάζει  το  ποσοστό  χρήσης  του 

συγκεκριμένου εργαλείου.

Γράφημα 12.
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Η χρήση των options κυμαίνεται σε επίπεδα από 5% (Αγροτική) έως 29% (Εθνική). 

Είναι φανερό ότι τραπεζικοί οργανισμοί με μεγάλη εμπειρία στις επενδυτικές κινήσεις 

δεν διστάζουν να εμπιστευθούν και να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα εργαλεία. 

Ο μέσος όρος χρήσης των  options είναι  17,45%. Σύμφωνα με τους  treasurers η 

χρήση των  options γίνεται κυρίως για διεύρυνση των επενδυτικών εργαλείων και η 

διακύμανσή τους αιτιολογείται από τη διαφορά ρευστών διαθεσίμων που έχει ο κάθε 

οργανισμός.  Επίσης,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  στην  ανάλυση  που  ακολουθεί 

μεγαλύτερο μέρος χρήσης των options γίνεται για τους ιδιώτες πελάτες, παρά για ίδιο 

όφελος. Ακολουθεί το γράφημα χρήσης options από ιδιώτες.

Γράφημα 13.

Το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης  options για  ιδιώτες εμδανίζει  η  Αγροτική και  το 

μεγαλύτερο η Εθνική. Το εν λόγω εργαλείο χρησιμοποιείται από ιδιώτες κυρίως για 

την  ευρωπαϊκή  αγορά,  αλλά  και  σε  μικρότερο  ποσοστό  για  την  αμερικάνικη. 

Επενδυτικές  τράπεζες  επιδιώκουν  χρήση  του,  ενώ  τράπεζες  καταθετικές  και 

αποταμιευτικές παρουσιάζουν μειωμένη προσφορά και χρήση στους ιδιώτες, λόγω 
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του ιδιαίτερου χαρακτήρα των  options. Αναφορικά με τους θεσμικούς, το καθεστώς 

που υφίσταται παρουσιάζεται από το επόμενο γράφημα.

Γράφημα 14.

Φανερώνεται  ότι  τα  options ως  χρηματοοικονομικά  και  επενδυτικά  εργαλεία 

χρησιμοποιούνται σε χαμηλότερο βαθμό από τις τράπεζες για ίδιο όφελος. Η Εθνική 

είναι  η  τράπεζα  που  εμφανίζει  τη  μεγαλύτερη  χρήση  τους,  και  η  Αγροτική  τη 

χαμηλότερη.  Συγκριτικά  με  τη  χρήση  του  εργαλείου  αυτού  από  ιδιώτες  η 

ενεργοποίησή του για ίδιο όφελος ανέρχεται περίπου στο μισό, και η συνεισφορά του 
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είναι η διασπορά για μείωση κινδύνου επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Οργανσιμοί με 

εδραιωμένο μερίδιο αγοράς και εμπειρία στις επενδυτικές κινήσεις είναι δυνατόν να 

προωθούν τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος με απώτερο σκοπό την αύξηση 

των  κερδών  τους  μέσα  από  καθαρά  επενδυτικές  κινήσεις.  Στη  συνέχεια 

παρουσιάζονται  τα  swaps,  το  τελευταίο  εργαλείο  που  χρησιμοποιείται  από  τους 

τραπεζικούς οργανσιμούς.

4.4. Swap

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείται διαφοροποιημένο στη σύγχρονη ελληνική 

τραπεζική αγορά, ανεξαρτήτως ποσοστού χρήσης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται με 

την  μορφή  OTC,  ένα  τροποποιημένο  swap.  Η  χρήση  του  εργαλείου  αυτού 

παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα.

Γράφημα 15.
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Τρεις  τράπεζες  κάνουν  μηδενική  χρήση  του  εργαλείου  αυτού,  ενώ  η  γενικότερη 

χρήση  του  κυμαίνεται  από  10%  έως  18%.  Τη  μεγαλύτερη  χρήση  ποσοστιαία 

εφαρμόζει η  Alpha, η οποία είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εισήγαγε το 

private banking και έχει μακρά εμπειρία σε επενδυτικές κινήσεις.  Το συγκεκριμένο 

εργαλείο  συνεισφέρει  στη  διαφοροποίηση  και  στη  διασπορά  κινδύνου  ενός 

χαρτοφυλακίου,  δίνοντας  στον  επενδυτή  τη  δυνατότητα  μείωσης  κινδύνου  και 

αύξησης κέρδους. Επίσης, φανερώνεται –όπως και θα παρουσιαστεί σε επόμενες 

ενότητες-  ότι  κάθε  τράπεζα διατηρεί  διαφορετικό  επενδυτικό  προφίλ,  με  βάση τη 

γνώση και την εμπειρία στην αγορά. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χρήση των swaps 

από τράπεζες προς ιδιώτες.

Γράφημα 16.
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Εμφανίζεται  και  πάλι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη χρήση των χρηματοοικονομικών 

εργαλείων από τους ιδιώτες. Το προφίλ του σύγχρονου ενημερωμένου επενδυτή που 

μέσα από τη χρήση των τραπεζικών δικτύων φανερώνει νέες επενδυτικές ευκαιρίες 

παρουσιάζεται μέσα από τα OTC. Επίσης, υπάρχει και μια εμφανής εξειδίκευση της 

Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha στα συγκεκριμένα εργαλεία, και για το λόγο αυτό 

υπάρχει  και  η  χρήση  τους  σε  ποσοστά  11,05%  και  12,06%,  αντίστοιχα.  Τα 

συγκεκριμένα εργαλεία προσφέρονται σε πελάτες με υψηλά ρευστά διαθέσιμα που 

αναζητούν νέες επενδυτικές προτάσεις. Κυρίαρχες στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι 

τράπεζες με μεγάλη πείρα στο χώρο του Private banking. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

παρουσίαση χρήσης swap από τις τράπεζες για ίδιο όφελος.

Γράφημα 17.
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Ισχύει  ότι  και  για  τους  ιδιώτες  ποσοτικά,  αλλά  η  τράπεζα  με  τη  μεγαλύτερη 

ποσοστιαία χρήση swap για ίδια κέρδη (ή ζημίες) είναι η Πειραιώς. Χρησιμοποιείται 

το  συγκεκριμένο  εργαλείο  ως  στοιχείο  μείωσης επενδυτικού  κινδύνου  μέσω ενός 

διευρυμένου χαρτοφυλακίου, και κυμαίνεται σε ποσοστά από 2,5% έως 5,95%. Σε 

γενικές γραμμές, εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της μείωσης του κινδύνου σε κάθε 

σχεδόν τράπεζα μέσω της διαφοροποίησης, χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστά στη 

συγγραφέα  τα  συνολικά  κεφάλαια  που  επενδύουν  σε  παράγωγα  προϊόντα  οι 

τράπεζες.  Στη  συνέχεια  ακολουθεί  παρουσίαση  και  σύντομη  περιγραφή  των 

τραπεζικών οργανισμών, με διαχωρισμό σε επενδυτικούς και καταθετικούς.
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4.5. Καταθετικές Τράπεζες

Στην  αγορά  υπάρχει  ένας  άτυπος  διαχωρισμός  ανάμεσα  σε  επενδυτικές  και 

καταθετικές-αποταμιευτικές τράπεζες. Στις καταθετικές τράπεζες συγκαταλέγονται οι 

Αγροτική,  Εμπορική,  Κύπρου,  ΤΤ  και  Millennium.  Οι  συγκεκριμένοι  οργανισμοί 

χρησιμοποιούν τα παράγωγα εργαλεία κυρίως μέσα από αμοιβαία κεφάλαια, και σε 

μικρότερο ποσοστό ως καθαρά επενδυτικά εργαλεία,  με  προτίμηση στα ΣΜΕ και 

τελευταία  τα  swaps.  Γενικά,  η  χρήση  των  εργαλείων  από  τις  τράπεζες  αυτές 

εμφανίζεται στο επόμενο διάγραμμα.

Γράφημα 18.

Αξίζει  να  σημειωθεί  και  πάλι  ότι  ανάλογα  με  το  μέγεθος  της  κάθε  τράπεζας 

εμφανίζεται και η ποσοστιαία χρήση του κάθε εργαλείου. Συγκεκριμένα η Millennium, 

ο νεότερος παίκτης στην ελληνική τραπεζική αγορά (από τις υπό μελέτη τράπεζες), 

χρησιμοποιεί  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό  65%  τα  ΣΜΕ  και  μάλιστα,  όπως 

παρουσιάστηκε προηγουμένως για ιδιώτες. Η ανάπτυξη και η χρήση πελατολογίου 

για επενδυτικά προϊόντα προϋποθέτει και μακρά εμπειρία στο χώρο, προκειμένου να 

υφίσταται και η αμοιβαία εμπιστοσύνη από τους πελάτες για χρήση των προϊόντων 

όχι  μέσα  από  άλλα  εργαλεία  όπως  τα  αμοιβαία  κεφάλαια,  αλλά  ως  μοναδικά 

επενδυτικά εργαλεία. Φυσικά, ο κίνδυνος που εμπεριέχει κάθε επενδυτικό εργαλείο 
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ωθεί  τις  συγκεκριμένες  τράπεζες  σε  μειωμένη  χρήση  των  εργαλείων  αυτών, 

προκειμένου να διασφαλίσουν τα μέγιστα τις  καταθέσεις τόσο των πελατών τους, 

όσο και τα ίδια κεφάλαια. Η τράπεζα που φανερώνει μια πιο ουσιαστική διάρθρωση 

στα  παράγωγα  είναι  η  Κύπρου  και  η  Εμπορική,  που  έχουν  μια  διαφορετική 

επενδυτική νοοτροπία. Η μεν Κύπρου προέρχεται από μια χώρα με παράδοση στις 

επενδύσεις,  η  δε  Εμπορική,  μετά την εξαγορά της ακολουθεί  ένα πιο ευρωπαϊκό 

προφίλ,  προσφέροντας  περισσότερες  υπηρεσίες  και  κατά  επέκταση  περισσότερα 

προϊόντα στους πελάτες της. Συνολικά, όμως, οι καταθετικές τράπεζες αποφεύγουν 

την  έκθεσή τους  στον  κίνδυνο –και  το  συνεπακόλουθο κέρδος-  των παραγώγων 

προϊόντων.

Γράφημα 19.
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Γράφημα 20.

Γράφημα 21.
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Γράφημα 22.

Γράφημα 23.

 Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση των επενδυτικών τραπεζών.
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4.6. Επενδυτικές Τράπεζες

Στις επενδυτικές τράπεζες ανήκουν οι Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank και Marfin. 

Οι συγκεκριμένες έχουν παράδοση στο χώρο του private banking, και η γενική χρήση 

των παραγώγων εμφανίζει μεγαλύτερη συνοχή. Συνολικά, η χρήση των εργαλείων 

εμφανίζεται στο επόμενο γράφημα.

Γράφημα 24.

Οι επενδυτικές τράπεζες χρησιμοποιούν κυρίως τα ΣΜΕ, αλλά δεν αποκλείουν και τη 

χρήση των άλλων προϊόντων. Μάλιστα, τα ποσοστά χρήσης future,  forward,  option 

και  swap δεν  έχουν  μεγάλες  διακυμάνσεις  αλλά  αντί  αυτού  παρουσιάζουν  ένα 

συγκροτημένο  χαρτοφυλάκιο  με  ουσιαστική  διασπορά  προκειμένου  να  μειωθεί  ο 

κίνδυνος επένδυσης. Συγκριτικά με τις καταθετικές τράπεζες, η ειδοποιός διαφορά 

είναι ότι χρησιμοποιούνται ως αυτούσια εργαλεία επένδυσης, και η χρήση τους μέσα 

από αμοιβαία κεφάλαια είναι σαφέστατα χαμηλότερη.

«Στα  78,2  δισ.  ευρώ  διαμορφώθηκε  η  αξία  των  συναλλαγών  στο  ελληνικό 

Χρηματιστήριο το 2008 με την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (όμιλος Μarfin) να 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη των ΑΧΕ με μερίδιο αγοράς 20,41% 

έναντι της δεύτερης Εurobank ΕFG με 15,7%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Εθνική- 

Ρ&Κ με ποσοστό 14,76%, στην τέταρτη θέση η Πειραιώς ΑΧΕΠΕΥ με 8,03% και στην 
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πέμπτη η Εuroxx με 6,43% (η πρώτη ιδιωτική μη τραπεζική ΑΧΕ)» 60. Η παρουσία 

στο χώρο καθαρά επενδυτικών οργανισμών που δεν ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο, 

φανερώνει  το  δείκτη  εξειδίκευσης  που  πρέπει  να  έχουν  οι  treasurers και  χρόνια 

εμπειρίας,  προκειμένου  να  έχουν  την  ικανότητα  ουσιαστικής  ενημέρωσης  και 

εκπαίδευσης  επενδυτών.  Ο  λόγος  αυτός  συνεισφέρει  ουσιαστικά  στα  επίπεδα 

χρήσης των παραγώγων εργαλείων. 

Γράφημα 25.

60http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=19&artId=242539.
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Γράφημα 26.

Γράφημα 27.
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Γράφημα 28.

Γράφημα 29.

Στην  επόμενη  ενότητα  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  με  τους  βαθμούς 

σημαντικότητας που διατυπώθηκαν στο Κεφάλαιο 3.
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4.7. Συνολική Αποτίμηση

Σε  αυτήν  την  ενότητα  εμφανίζονται  τα  αποτελέσματα  με  κριτήριο  τους  βαθμούς 

σημαντικότητας που αναφέρθηκαν στο μοντέλο έρευνας, και παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 4.

 
Σύνολο 
Παραγώγων      

 Future Forward Option Swap Warrant Β/Σ
Αγροτική 0,0195 0,009 0,0015 0 0 0,03
Εθνική 0,09 0,0625 0,0725 0,03 0 0,25
Εμπορική 0,025 0,0125 0,00625 0,00625 0 0,05
Κύπρου 0,0304 0,0256 0,0136 0,0104 0 0,08
Πειραιώς 0,029 0,031 0,023 0,017 0 0,1
ΤΤ 0,0432 0,0108 0,006 0 0 0,06
Alpha 0,0384 0,0348 0,0252 0,0216 0 0,12
Eurobank 0,0702 0,0468 0,045 0,018 0 0,18
Marfin 0,044 0,023 0,022 0,011 0 0,1
Millennium 0,0195 0,0075 0,003 0 0 0,03
 0,4092 0,2635 0,21805 0,11425 0  

Με βάση τους βαθμούς σημαντικότητας δημιουργείται μια συνάρτηση σταθμισμένου 

μέσου όρου, που εκφράζει τη χρήση παραγώγων από τις τράπεζες υπό έρευνα στην 

ελλαδική  αγορά.  Συγκεκριμένα,  δημιουργείται  η  ακόλουθη  συνάρτηση 

swapoptionforwardfuturexf %42.11%80.21%35.26%92.40)( +++= .

Αυτό είναι και το ουσιαστικό αποτέλεσμα της έρευνας, η δημιουργία της συνάρτησης 

που φανερώνει σε ποιο βαθμό γίνεται η χρήση των παραγώγων εργαλείων από τις 

ελληνικές  τράπεζες.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  τα  αποτελέσματα  προέρχονται  από 

απαντήσεις των treasurers και η οποιαδήποτε απόκλιση των απαντήσεών τους από 

την πραγματικότητα είναι  υπόλογη για  την  απόκλιση των αποτελεσμάτων.  Πέραν 

τούτου,  οι  βαθμοί  σημαντικότητας  δόθηκαν  στους  τραπεζικούς  οργανισμούς  με 

κριτήριο  τα  υποκαταστήματα  του  κάθε  οργανισμού  στην  ελληνική  αγορά,  βασικό 

κριτήριο  τόσο  για  το  μέγεθος  της  επιχείρησης,  όσο  και  για  το  ανάλογο  μερίδιο 

αγοράς.
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4.8. Συμπεράσματα

Η έρευνα  παρουσίασε  την  προτίμηση  της  χρήσης  παραγώγων  για  επενδυτικούς 

λόγους από συγκεκριμένες τράπεζες, με πρώτο εργαλείο τα ΣΜΕ, ακολουθώντας τα 

forward, option και swap. Υπάρχει μεγαλύτερη χρήση ως εργαλεία από τους ιδιώτες 

παρά για ίδιο όφελος, αλλά η χρήση τους γίνεται μέσα από δίκτυα private banking. 

Επίσης, οι επενδυτικές τράπεζες εμφανίζουν χρήση των εργαλείων αυτών αυτούσια, 

ενώ  οι  καταθετικοί  οργανισμοί  τα  χρησιμοποιούν  κυρίως  μέσα  από  αμοιβαία 

κεφάλαια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παράγωγα εργαλεία, ενώ χρησιμοποιούνται εδώ 

και  χρόνια  στην  ελληνική  αγορά  δεν  είναι  ευρέως  διαδεδομένα,  και  αυτό  είναι 

αποτέλεσμα της γνώσης που οφείλει να έχει πέρα από το σύμβουλο επένδυσης και ο 

ίδιος ο επενδυτής. Είναι φανερό ότι το ελληνικό επενδυτικό κοινό σε μεγάλο βαθμό 

ακόμα κινείται – την παρούσα χρονική περίοδο – σε προθεσμιακές καταθέσεις, σε 

ομόλογα και σε μετοχές που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ, και σε μικρότερο βαθμό σε 

οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό εργαλείο.

1. Κίνητρο για Περαιτέρω Έρευνα
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Όπως αναφέρθηκε η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική. Από τη φύση της και μόνο δεν 

μπορεί να δώσει αποτελέσματα προς γενίκευση. Η συλλογή των δεδομένων και η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με αντικειμενικό τρόπο για απόδοση έγκυρων και 

αξιόπιστων  αποτελεσμάτων,  και  συνεπώς,  μπορεί  να  αποτελέσει  βάση  για  μια 

μελλοντική  ποσοτική  έρευνα.  Επίσης,  λόγω  της  υφιστάμενης  οικονομικής 

κατάστασης τα στοιχεία που έδωσαν οι  Treasurers πιθανόν να ενέχουν απόκλιση 

από την πραγματικότητα.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τους χρονικούς και 

οικονομικούς  περιορισμούς  ολοκλήρωσης  της  διπλωματικής  εργασίας  καθιστούν 

απαραίτητη  μια  νέα  έρευνα  σε  περίοδο  άνθησης  της  οικονομίας  και  ομαλής 

λειτουργίας του τραπεζικού κλάδου, τόσο για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, όσο 

και για τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί, ταυτόχρονα, ερέθισμα για πιο ενδελεχή 

μελέτη στη μοναδική χρήση κάθε παράγωγου εργαλείου τόσο από καταθετικές όσο 

και από επενδυτικές τράπεζες. Επίσης, η κατάσταση στον τραπεζικό κλάδο με τα 

σενάρια εξαγορών που υφίστανται την παρούσα χρονική στιγμή, μπορεί κάλλιστα να 

διαφοροποιήσει  τα  δεδομένα  στη  χρήση  των  παραγώγων.  Μια  σημαντική 

παράμετρος  που  μπορεί  να  μελετηθεί  είναι  και  η  χρήση των  εργαλείων  από τις 

ελληνικές τράπεζες, κυρίως τις επενδυτικές, ως εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου.

Τα κίνητρα που προσφέρει η εν λόγω έρευνα εντοπίζονται κυρίως σε μια ουσιαστική 

ποσοτική έρευνα, με ανάλυση των ισολογισμών της κάθε τράπεζας, σε συνδυασμό 

με  τη  γενικότερη  επενδυτική  πορεία  που  εμφανίζουν  οι  όμιλοι  στους  οποίους 

ανήκουν. Η Marfin ως μέλος του ομίλου MIG είναι φυσιολογικό να κάνει μεγαλύτερη 

χρήση  επενδυτικών  εργαλείων  σχετικά  με  το  ΤΤ.  Η  ενδελεχής  έρευνα  της 

επενδυτικής γραμμής των ομίλων μπορεί να προσδώσει διαφορετικά αποτελέσματα. 

Επίσης, η μελέτη μόνο των επενδυτικών οργανισμών κάλλιστα θα παρουσιάσει νέα 

αποτελέσματα  τα  οποία  θα  αποτυπώνουν  μια  χαρτογράφηση  του  ελληνικού 

επενδυτικού κοινού.
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Σημαντικό θα είναι να λάβει χώρα μια ακόμα ποιοτική έρευνα σε περιόδους ομαλής 

λειτουργίας της οικονομίας σε σύνολο, και στη συνέχεια να ακολουθήσει η ποιοτική 

έρευνα, προκειμένου να αποτυπωθεί η εικόνα χρήσης των παραγώγων σε εποχές με 

μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο συνδυασμός της οικονομικής έρευνας δύναται 

να παρουσιάζει αποτελέσματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα οικονομική 

περίοδο, και συνεπώς σε εποχές με διάθεση του επενδυτικού κοινού για μεγαλύτερες 

επενδύσεις, η συνάρτηση χρήσης παραγώγων από τις ελληνικές τράπεζες

swapoptionforwardfuturexf %42.11%80.21%35.26%92.40)( +++=

μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Παρόλαυτα,  η  παρούσα  έρευνα  δύναται  μέσω  των  αποτελεσμάτων  της  να 

αποτελέσει  βάση  και  εφαλτήριο  για  περαιτέρω  έρευνα  στον  κλάδο  τόσο  των 

χρηματοοικονομικών, όσο και σε πρακτικό επίπεδο ως έρευνα αγοράς στον κλάδο 

των τραπεζών.
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6. Συμπεράσματα

Η  συγκεκριμένη  διπλωματική  εργασία  επικεντρώθηκε  στον  έλεγχο  χρήσης  των 

παραγώγων εργαλείων από τις τράπεζες, επενδυτικές και καταθετικές, σε επίπεδο 

ιδιωτών  και  θεσμικών  επενδυτών.  Αρχικά,  έγινε  ανασκόπηση  της  επιστημονικής 

λογοτεχνίας  τόσο  για  τα  παράγωγα  όσο  και  για  την  λειτουργία  της  τραπεζικής 

αγοράς, εντοπίστηκε το κενό στην υπάρχουσα λογοτεχνία που ήλθε να καλύψει η 

παρούσα διπλωματική εργασία. Ακολούθησε η επιλογή του μοντέλου της έρευνας και 

η μορφή αυτής, έτσι ώστε να τηρηθεί η ικανή και αναγκαία συνθήκη των έγκυρων και 

αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Η  εφαρμογή  του  μοντέλου  παρουσιάζει  την  υφιστάμενη  κατάσταση  χρήσης 

παραγώγων εργαλείων από τις τράπεζες. Είναι φανερό λοιπόν, ότι οι τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται  στον  ελληνικό  χώρο  και  έλαβαν  μέρος  στην  έρευνα 

χρησιμοποιούν τα παράγωγα εργαλεία κατά 75% για ιδιώτες και κατά 25% για ίδια 

κεφάλαια. Επίσης, υπερισχύει η χρήση των ΣΜΕ, με συνέχεια στη χρήση ποσοστιαία 

των  forward,  option και  swap με  τη  μορφή  OTC.  Βέβαια,  τα  αποτελέσματα 

δημιουργούν το ακόλουθο γράφημα,

Γράφημα 30.
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που  φανερώνει  το  ποσοστό  χρήσης  των  εργαλείων  στο  σύνολό  τους.  Η  εικόνα, 

όμως, χρήσης των παραγώγων εργαλείων εμφανίζεται στο ακόλουθο γράφημα που 

εμπεριέχει και τις τυπικές αποκλίσεις.

Γράφημα 31.

200

Η χρήση των παραγώγων απευθύνεται σε ώριμο επενδυτικό κοινό, από έμπειρους 

χρηματοοικονομικούς συμβούλους με γνώμονα το κέρδος, αλλά ταυτόχρονα και των 

κινδύνων  που  εμπεριέχουν  τα  συγκεκριμένα  χρηματοοικονομικά  εργαλεία.  Η 

συγκεκριμένη διπλωματική  εργασία  εκπονήθηκε  μέσα στα  πλαίσια  μεταπτυχιακού 

τίτλου  σπουδών,  και  συνεπώς  υπήρχαν  χρονικοί  περιορισμοί,  γεγονός  που 

μετατρέπει  τα  αποτελέσματα  αυτής  σε  μια  συμπαγή  βάση  για  μια  μελλοντική 

ποσοτική έρευνα για γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Επίσης, η υφιστάμενη οικονομική κρίση και οι διακυμάνσεις που αυτή επιφέρει στη 

λειτουργία  των  τραπεζών  και  στις  πληροφορίες  που  είναι  διατεθειμένες  να 

προσφέρουν, καθιστά αναγκαία την εκ νέου μελέτη χρήσης παραγώγων εργαλείων 

τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικούς επενδυτές.

Η κατάσταση και το ύφος του ελληνικού επενδυτικού κοινού μέσα από τις τράπεζες 

φανερώνει μια επιθυμία χρήσης παραγώγων εργαλείων, αλλά θεωρείται απαραίτητη 
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η συνεχής ενασχόληση και εκπαίδευση με το αντικείμενο, προκειμένου να φτάσει τα 

επίπεδα  προηγμένων  οικονομιών,  με  τα  προβλήματα  και  τις  ευκαιρίες  που 

συνάδουν.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 119



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

Βιβλιογραφία

Llewellyn, « The New Economics of Banking», 1999.

Hull John, «Options, Futures and other Derivatives»,  2006.

Γεωργιάδης,  «Αντιστάθμιση  του  Συστηματικού  Κινδύνου  Ενός  Χαρτοφυλακίου  με 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης», 2002.

Ευθύμογλου Πρόδρομος, «Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως» ,1999.

Θάνου, «Καινοτόμα Επενδυτικά Εργαλεία στις Χρηματιστηριακές Αγορές».

Κυριακίδου, «Η άδικη δαιμονοποίηση των Παραγώγων», 2002.

Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τεύχος Α», 2001.

Παπαδοπούλου, « Αντιστάθμιση Πιστωτικών Κινδύνων», 2007.

Συριόπουλος Θ., «Διεθνής διαφοροποίηση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου»,(2007α).

Συριόπουλος  Θ.,  «Κάλυψη κινδύνου με καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία.», 

(2007β)

Τσαγρής, «Περιγραφή Λειτουργίας Παραγώγων Προϊόντων», 2004.

Ελεύθερος  Τύπος,  «Τα  Πρόσωπα  που  αναδείχτηκαν  μέσα  από  την  Κρίση», 

28/12/2008.

Ημερησία, «Η τουλίπα "έφτιαξε" την πρώτη «φούσκα»», 14/12/2008.

Καθημερινή,  «Παράγωγα  Ακινήτων  για  Κερδοσκοπία  και  Διαχείριση  Επενδυτικού 

Ρίσκου», 06/11/2005.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 120



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

Καθημερινή, «Τι είναι τα παράγωγα;»,  01/03/2007 

Καθημερινή, «Γλιτώνουν την Οικονομική Κρίση οι Ισλαμικές Τράπεζες», 20/10/2008.

Το Βήμα, «Αγώνας Δρόμου για τα Ελληνικά Παράγωγα», 26/07/1998.

Το Βήμα, «8 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τα Παράγωγα Προϊόντα», 22/11/1998.

Το Βήμα, «Δικαιώματα με μικρότερο Κίνδυνο», 08/10/2000.

Το Βήμα, «Διαχείριση και Μετακύλιση Κινδύνου στα Παράγωγα», 26/11/2000.

Το Βήμα, «Ιδρυτές ο Χαμουραμπί και ο Αριστοτέλης», 26/11/2000.

Το Βήμα, «Τι σημαίνουν για τον επενδυτή τα νέα παράγωγα προϊόντα», 13/12/2000.

Το Βήμα, «Μύθοι και Πραγματικότητα στα Παράγωγα», 24/12/2000.

Το Βήμα, «Η ιστορία των Κραχ», 04/02/2001.

http  ://62.1.43.74/4  Statistika  /  UplPDFs  /  DATA  07  banknet  .  pdf  

http  ://62.1.43.74/4  Statistika  /  UplPDFs  /  generalbanknet  07.  pdf  

http  ://  esdo  .  teilar  .  gr  /  synedria  /2007/  pdfs  /  Xrhsh  _  paragwgwn  _  apo  _  thesmikous  _  kai  _  idiot  

es  _  epend  .  pdf  

http  ://  portal  .  kathimerini  .  gr  /4  dcgi  /_  w  _  articles  _  mc  2_100001_21/07/2006_159599  

http  ://  portal  .  kathimerini  .  gr  /4  dcgi  /_  w  _  articles  _  mc  2_100144_21/02/2006_146250  

http  ://  www  .  adex  .  ase  .  gr  /  AdexHomeGR  /  proposal  /  faq  /  faq  1/  

http  ://  www  .  alpha  .  gr  /  page  /  default  .  asp  ?  la  =1&  id  =2578  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 121

http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=2578
http://www.adex.ase.gr/AdexHomeGR/proposal/faq/faq1/
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_100144_21/02/2006_146250
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_100001_21/07/2006_159599
http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/generalbanknet07.pdf
http://62.1.43.74/4Statistika/UplPDFs/DATA07banknet.pdf


Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

http  ://  www  .  capital  .  gr   ,  «Η  Προέλαση  των  Παραγώγων  Ακινήτων  στην  Ευρώπη», 

15/06/2007.

http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=53808)

http  ://  www.derivatives.  gr  

http  ://  www  .  emporiki  .  gr  /  cbg  /  gr  /  emporiki  _  group  /  group  _  story  .  jsp  ?  docpath  =/  gr  /  Investor  /  s  

tatic  /  group  _  id  &  section  =  id  

http  ://  www  .  eurobank  .  gr  /  online  /  home  /  generic  .  aspx  ?  id  =5&  mid  =335&  lang  =  gr  

http  ://  www  .  nbg  .  gr  

http  ://  www  .  piraeusbank  .  gr  /  ecPage  .  asp  ?  id  =278175&  lang  =1&  nt  =96&  sid  =&  fid  =243949  

http://www.skai.gr/master_dialogos.php?id=96903

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=19&artId=242539.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 122

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=19&artId=242539
http://www.skai.gr/master_dialogos.php?id=96903
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=278175&lang=1&nt=96&sid=&fid=243949
http://www.nbg.gr/
http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=5&mid=335&lang=gr
http://www.emporiki.gr/cbg/gr/emporiki_group/group_story.jsp?docpath=/gr/Investor/static/group_id&section=id
http://www.emporiki.gr/cbg/gr/emporiki_group/group_story.jsp?docpath=/gr/Investor/static/group_id&section=id
http://www.derivatives.gr/
http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=53808
http://www.capital.gr/


Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 123



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

Απαντήσεις Ερωτηματολογίων

Εθνική Τράπεζα

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.

• Μόχλευση της αγοράς.  Χ

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.  Χ

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. Χ(25%-65% Ι _35%Θ)

• Futures. Χ(36%-65% Ι _35%Θ)
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• Swaps. Χ(12%-65% Ι _35%Θ)

• Options. Χ(29%-65% Ι _35%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Μεσοπρόθεσμη ύφεση, χαμηλά επιτόκια, κρατικός παρεμβατισμός.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.

• 25-50%.  Χ

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Εντός 3ετίας.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 125



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.

Βελτίωση μέσω ΕΕ και ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια.

Τράπεζα Πειραιώς

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.  Χ

• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.  Χ

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;
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• Forwards. Χ(31%-73% Ι _27%Θ)

• Futures. Χ(29%-65% Ι _35%Θ)

• Swaps. Χ(17%-65% Ι _35%Θ)

• Options. Χ(23%-65% Ι _35%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Μεγάλη ύφεση, συγχωνεύσεις.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.  Χ

• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

2 έτη.
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7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Επιβράδυνση.

Alpha Bank

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.  X

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.

• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.  X

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.
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• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. X(29%-70% Ι _30%Θ)

• Futures. X(32%-70% Ι _30%Θ)

• Swaps. X(18%-70% Ι _30%Θ)

• Options. X(21%-70% Ι _30%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Βελτίωση μέσω τραπεζικής αγοράς ΝΑ Ευρώπης.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.  Χ

• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;
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• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Εντός 5 με 10 χρόνια.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Πλέον υπάρχει άμεση αλληλεξάρτηση.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Ακολουθεί την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Eurobank

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.  X

• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.
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• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.  X

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. X (26%, 75%Ι_25%Θ)

• Futures. X (39%, 65%Ι_35%Θ)

• Swaps. X (10%, 65%Ι_35%Θ)

• Options. X (26%, 65%Ι_35%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Συγχωνεύσεις,  μεγαλύτερος  ανταγωνισμός  για  όφελος  των 

δανειοληπτών  και  προώθηση  του  συστήματος  της 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.  X
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• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Χαμηλά  επιτόκια,  επαναλειτουργία  διατραπεζικής.  Η  κρίση  θα 

απομακρυνθεί τα τέλη του 2010.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Υπάρχει άμεση ανάγκη για κρατικό παρεμβατισμό, αρκεί να μη γίνεται 

με  γνώμονα  πολιτικά  συμφέροντα,  αλλά  μικροοικονομικές  και 

μακροοικονομικές καταστάσεις.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.

Δυσοίωνη.

Marfin Egnatia Bank

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;
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• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.

• Μόχλευση της αγοράς.  X

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.  X

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. X (23% 70%Ι_30%Θ)

• Futures. X (44% 70%Ι_30%Θ)

• Swaps. X (11% 70%Ι_30%Θ)

• Options. X (22% 70%Ι_30%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;
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• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Αρνητισμός  από  πελάτες,  χαμηλότερα  επίπεδα  κερδοφορίας  και 

ανάπτυξης.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%. Χ

• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Εντός 3 ετών (βραχυπρόθεσμα)

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Αρνητική, εκμεταλλεύσιμη από το κράτος.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.
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Αγροτική Τράπεζα

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.  Χ

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.

• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.  Χ

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. Χ(30% 90%Ι-10%Θ)

• Futures. Χ(65% 90%Ι-10%Θ)

• Swaps.
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• Options. Χ(5% 90%Ι-10%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Συγχωνεύσεις, λειτουργία με μεγάλο ανταγωνισμό.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.  Χ

• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Τόνωση της ρευστότητας, τέλη 2009.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.
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8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.

Ακολουθεί την παγκόσμια αγορά.

Εμπορική Τράπεζα

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.  Χ

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.

• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.  Χ

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. Χ(50% 80%Ι-20%Θ)
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• Futures. Χ(25% 80%Ι_20%Θ)

• Swaps. Χ(12,5% 80%Ι_20%Θ)

• Options. Χ(12,5% 80%Ι_20%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Αρνητικές προβλέψεις, μείωση κερδοφορίας.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.  Χ

• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.
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• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Αρνητική  σχέση,  δεν  πρέπει  να  υφίσταται,  ελεύθερη  λειτουργία 

αγοράς.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.

Παρατεταμένη ύφεση.

Τράπεζα Κύπρου

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.  Χ

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.

• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.  Χ
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• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. Χ (32% 70%Ι_30%Θ)

• Futures. Χ (38% 70%Ι_30%Θ)

• Swaps. Χ (13% 69%Ι_31%Θ)

• Options. Χ (17% 70%Ι_30%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Ευοίωνη μετά την κρίση.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%. Χ

• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;
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• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Σε 5 με 10 έτη.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.

Αρνητική, με πιθανότητα επιτήρησης η και συνδρομή του ΔΝΤ.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.  Χ

• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Κανάκη Χριστίνα - 2009 141



Παράγωγα Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στον Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.  Χ

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. Χ(18% 90%Ι_10%Θ)

• Futures. Χ(72% 90%Ι_10%Θ)

• Swaps.

• Options. Χ(10% 90%Ι_10%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Για τράπεζες που δεν έχουν επενδύσει  σε τοξικά προϊόντα, δεν θα 

υπάρχει πρόβλημα.

5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.  Χ

• 25-50%.
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• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Ο ελεγχόμενος κρατικός παρεμβατισμός, εντός του πρώτου εξαμήνου 

του 2010.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.

Ανταγωνιστική.

Millennium Bank

1. Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη οικονομική ύφεση;

• Η μεγαλύτερη όλων των εποχών.

• Το τέλος του καπιταλισμού.

• Κερδοσκοπικό παιχνίδι.  X
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• Μόχλευση της αγοράς.

• Άλλο (Αναφέρετε επιγραμματικά).

2. Κατά τη γνώμη σας, που οφείλεται η κρίση;

• Στα Golden Boys.

• Στον επενδυτικό τραπεζικό κλάδο.

• Στα παράγωγα (Forwards, Futures, Swaps, Options, Warrants).  X

• Στην μη ύπαρξη επαρκούς ελέγχου του τραπεζικού κλάδου.

• Άλλο (Αναφέρετε Επιγραμματικά)

3. Ποια παράγωγα εργαλεία χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για ιδιώτες και για 

ίδιο όφελος και σε ποιο ποσοστό;

• Forwards. X(25% 90%Ι_10%Θ)

• Futures. X(65% 90%Ι_10%Θ)

• Swaps.

• Options. X (10% 90%Ι_10%Θ)

• Warrants.

4. Ποια  είναι  η  άποψη  σας  για  την  πορεία  του  ελληνικού  και  ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.
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5. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η γενικά ελληνική τραπεζική αγορά παράγωγα 

εργαλεία και σε ποιο βαθμό ο οργανισμός που εκπροσωπείται;

• 0-25%.  X

• 25-50%.

• 50-75%.

• 75-100%.

6. Πότε πιστεύετε ότι θα απομακρυνθεί η κρίση από την αγορά και ποια μέτρα 

θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της;

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

Έως το 2012, με ενέσεις ρευστότητας.

7. Ποια  κατά  τη  γνώμη  σας  είναι  η  σχέση  που  υφίσταται  ανάμεσα  στον 

τραπεζικό κλάδο και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας.

• Απαντήστε  με  βάση  την  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση  των 

αγορών.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;

Απαντήστε με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των αγορών.

Συνακόλουθη με την παγκόσμια αγορά.
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