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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, αρχικά, παρουσιάζεται η δοµή του ελληνικού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και στη συνέχεια διερευνάται µε τη χρήση της Data 

Envelopment Analysis η αποτελεσµατικότητα κόστους των ελληνικών τραπεζών, οι 

οποίες αποτελούν το βασικότερο παράγοντα του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι 

λειτουργίες όλων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία µπορούν να 

χωριστούν σε νοµισµατικά και µη νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά και η 

δοµή του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενώ στο δεύτερο, στο τρίτο και 

στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 

συγκεκριµένα οι κεντρικές τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα αµοιβαία 

κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων αντίστοιχα. Στα κεφάλαια πέντε έως δώδεκα 

παρουσιάζονται τα µη νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και συγκεκριµένα τα 

αµοιβαία κεφάλαια, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.), οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 

(Α.Ε.Ε.Α.Π.), οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing), οι εταιρείες 

πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring), οι εταιρείες κεφαλαίου 

επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων 

(Ε.Π.Π.). Για κάθε οργανισµό παρουσιάζονται τα βασικά του χαρακτηριστικά, το 

θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία τους καθώς και η εικόνα 

του κλάδου αυτών των ιδρυµάτων σήµερα στην Ελλάδα.  

Στο 13ο κεφάλαιο διερευνάται µε τη χρήση της Data Envelopment Analysis η 

αποτελεσµατικότητα κόστους των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2005-2010 

τόσο µε την υπόθεση των σταθερών οικονοµιών κλίµακας όσο και µε την υπόθεση 

των µεταβλητών οικονοµιών κλίµακας. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν δείχνουν 

µια βελτίωση του µέσου βαθµού αποτελεσµατικότητας κόστους του συνόλου των 

τραπεζών κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Επίσης, προκύπτει ότι οι πολύ 

µεγάλες και οι πολύ µικρές τράπεζες είναι περισσότερο αποτελεσµατικές ως προς το 

κόστος σε σχέση µε τις µεσαίου µεγέθους τράπεζες του δείγµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 

1.1. Εισαγωγή  

 

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελείται από τους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς, τις χρηµατοπιστωτικές αγορές και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Ο ρόλος 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συνίσταται στη συγκέντρωση των πλεοναζόντων 

κεφαλαίων της οικονοµίας και στην αποτελεσµατική διοχέτευσή τους σε όσες 

οικονοµικές µονάδες χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια για επενδυτικούς ή 

καταναλωτικούς λόγους. Η αποτελεσµατική κατανοµή των κεφαλαίων αυτών 

πραγµατοποιείται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή προϊόντα, τα οποία διοχετεύονται 

στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µέσω των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η µεταφορά 

των πλεοναζόντων κεφαλαίων µέσω των χρηµατοοικονοµικών αγορών γίνεται είτε µε 

άµεση χρηµατοδότηση είτε µε έµµεση χρηµατοδότηση. Στην περίπτωση της άµεσης 

χρηµατοδότησης αναφερόµαστε σε άµεση επικοινωνία και διαπραγµάτευση µεταξύ 

των αποταµιευτών και δανειζόµενων. Στην περίπτωση της έµµεσης χρηµατοδότησης 

αναφερόµαστε στην παρέµβαση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών µεταξύ 

χρηµατοδοτών και χρηµατοδοτούµενων. 

 Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η δοµή του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος ως προς τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, που αποτελούν το 

βασικό µοχλό λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, 

θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές γιατί 

διευκολύνουν την οικονοµική δραστηριότητα ποικιλοτρόπως. Η χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση επιτρέπει την αντιµετώπιση προβληµάτων «ηθικού κινδύνου» (moral 

hazard) και «δυσµενούς επιλογής» (adverse selection), ενθαρρύνοντας την προσφορά 

των αποταµιευτικών κεφαλαίων. Συµβάλλει στη σηµαντική µείωση του κόστους 

συναλλαγών µέσω ενός µηχανισµού συγκέντρωσης των επιµέρους κεφαλαίων από 
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ετερογενείς αποταµιευτές και τη διοχέτευσή τους προς τους επενδυτές. Ο 

διαµεσολαβητικός ρόλος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην οικονοµία, εκτός 

από την κινητοποίηση των αποταµιεύσεων, συνίσταται στη συλλογή και αξιοποίηση 

της πληροφόρησης για το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τις οικονοµικές προοπτικές, 

και κατά συνέπεια, τη σε βάθος ανάλυση και καλύτερη διαχείριση του κινδύνου 

(Μόσχος και Χορταρέας, 2011). Επιπλέον, διευκολύνει τη διαχείριση του κινδύνου, 

καθώς επιτρέπει τη διαχρονική εξοµάλυνση ροών και την εκµετάλλευση των 

οικονοµιών κλίµακας. 

 Εποµένως, η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική αφού συµβάλλει στην οικονοµική µεγέθυνση µέσω της παροχής 

πληρέστερης πληροφόρησης και της µείωσης του κόστους συναλλαγών. Επιπλέον, 

συνεισφέρει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ενθαρρύνει την αποταµίευση και διευκολύνει τις 

επενδύσεις. Γενικότερα, πιο ανεπτυγµένα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα έχουν τη 

δυνατότητα να διοχετεύουν µε αποτελεσµατικό τρόπο µεγαλύτερες ποσότητες 

κεφαλαίων από τους αποταµιευτές στους επενδυτές. Ταυτόχρονα το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µετριάζει τον κίνδυνο των επενδυτικών αποφάσεων και 

κυρίως τον κίνδυνο ρευστότητας (Pagano, 1993, Levine, 1997). 

 

 

1.2. ∆οµή του Ελληνικού Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στα 

Νοµισµατικά Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ) περιλαµβάνονται οι κεντρικές 

τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύµατα (όπως ορίζονται από το Κοινοτικό ∆ίκαιο) και 

κάποια άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που δέχονται καταθέσεις και/ή στενά 

υποκατάστατά τους από το κοινό, χορηγούν πιστώσεις για δικό τους λογαριασµό 

και/ή επενδύουν σε τίτλους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, στα ΝΧΙ περιλαµβάνονται 

η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα αµοιβαία κεφάλαια 

διαθεσίµων του ν.3203/2004, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1. Στα µη 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα αµοιβαία 

κεφάλαια του ν.3283/2004, οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

(ΑΕΕΧ) του ν.3371/2005, οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
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του ν.2778/1999 (ΑΕΕΑΠ), οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι εταιρείες 

πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών 

συµµετοχών και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων. Οι λειτουργίες και τα 

χαρακτηριστικά τόσο των ΝΧΙ όσο και των µη ΝΧΙ παρουσιάζονται στα επόµενα 

κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Η ∆οµή του Ελληνικού Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος   

Πηγή: Επεξεργασία από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

Κεντρική 
Τράπεζα 

(ΤτΕ) 

Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

Α/Κ 
∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίµων 

ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

Εταιρείες 
Leasing 

Α.Ε.Επενδύσεω
ν Χαρτο-
φυλακίου 

Α.Ε.Επενδύσεω
ν σε Ακίνητη 
Περιουσία 

Εταιρείες 
Factoring 

Εταιρείες 
Παροχής 
Πιστώσεων 

Εταιρείες 
Κεφαλαίου 
επιχ. 
συµµετοχών 

Αµοιβαία 
Κεφάλαια 

Ασφαλιστικές 
Εταιρείες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

 

2.1. Η Έννοια των Κεντρικών Τραπεζών 

 

Οι κεντρικές τράπεζες συµµετέχουν στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου κατά την 

άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής καθώς και κατά την άσκηση της 

συναλλαγµατικής και πιστωτικής πολιτικής. Τα µέσα νοµισµατικής πολιτικής που 

χρησιµοποιούν οι κεντρικές τράπεζες έχουν την ίδια βάση και κύριες µορφές, 

εξειδικευόµενα ανάλογα µε το µέγεθος και την ανάπτυξη των αγορών και στοχεύουν 

στον έλεγχο της προσφοράς του χρήµατος στην οικονοµία µέσω της µεταβολής των 

επιτοκίων (Αγγελόπουλος, 2008). Συγκεκριµένα, η κεντρική τράπεζα οριοθετεί τα 

επιτόκια των τραπεζών καθορίζοντας το επιτόκιο δανεισµού της, θέτοντας έτσι τις 

γενικές γραµµές πορείας για τις υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες είναι αναγκασµένες 

έπειτα να δράσουν µέσα σε καθορισµένα πλαίσια. Επίσης είναι οι µόνες τράπεζες που 

δικαιούνται να εκδώσουν και να διαθέσουν τα τραπεζογραµµάτια που κυκλοφορούν 

σε ένα κράτος ή να δεσµεύσουν τα υπάρχοντα τραπεζογραµµάτια που κινούνται στην 

αγορά. Η προσφορά του χρήµατος γίνεται µε πράξεις όπως η έκδοση οµολογιών. 

Κατά την έκδοση νέων οµολογιών η κεντρική τράπεζα δεσµεύει το πλεονάζον χρήµα 

από την αγορά ενώ µε την ρευστοποίησή τους το επαναδιαθέτει όποτε αυτό είναι 

σκόπιµο. Τέτοιου είδους πράξεις ασκούν επιρροή στον πληθωρισµό ενός κράτους. 

 Οι κεντρικές τράπεζες, επίσης, παρέχουν πιστώσεις στις τράπεζες για την 

οµαλή διεξαγωγή των εργασιών τους όταν, για παράδειγµα, αυτές αδυνατούν 

προσωρινά να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

όπου µία τράπεζα έχει αυξηµένες υποχρεώσεις τις οποίες δεν δύναται να εκπληρώσει 

µε άλλο τρόπο, η κεντρική τράπεζα µπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές. Για 

τον λόγο αυτό, η κεντρική τράπεζα δέχεται ένα ετήσιο ποσοστό εισφοράς από τις 

άλλες τράπεζες προς κάλυψη τέτοιων περιπτώσεων. 

 Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες είναι πολλές φορές επιφορτισµένες µε την 

διεξαγωγή ερευνών και µελετών σχετικά µε τον ιδιωτικό και επιχειρηµατικό 
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δανεισµό, µε την στατιστική επεξεργασία των ευρηµάτων και την διεξαγωγή 

πορισµάτων για την πορεία της οικονοµίας του κράτους. 

 

 

2.2. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών µελών της 

Ε.Ε., είτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι. Αντίθετα, το Ευρωσύστηµα αποτελείται 

από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που έχουν υιοθετήσει το 

ευρώ. Κύρια λειτουργία του ΕΣΚΤ αποτελεί η άσκηση της συνολικής νοµισµατικής 

και πιστωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

των κρατών-µελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ δεν επιτρέπεται να έχουν λόγο 

στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε την κοινή νοµισµατική πολιτική και 

παράλληλα δεν είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν τις αποφάσεις αυτές. 

 Καθεµία από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες διαθέτει νοµική προσωπικότητα 

µε βάση το εθνικό δίκαιο της χώρας. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του 

ευρώ, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Ευρωσυστήµατος, εκτελούν τα 

καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο Ευρωσύστηµα σύµφωνα µε τους κανόνες που 

θεσπίζουν τα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

συµβάλλουν και αυτές στο έργο του ΕΣΚΤ µέσω της συµµετοχής των εκπροσώπων 

τους στις διάφορες επιτροπές του ΕΣΚΤ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν µε 

δική τους ευθύνη να επιτελούν λειτουργίες που δεν αφορούν το Ευρωσύστηµα, εκτός 

εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφανθεί ότι αυτές αντίκεινται στους στόχους και τα 

καθήκοντα του Ευρωσυστήµατος. 

 Τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήµατος καθορίζονται στη 

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και προσδιορίζονται στο 

Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο προσαρτηµένο 

στη Συνθήκη. Έτσι, Σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (άρθρο 105, παράγραφος 2), τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ είναι η 

χάραξη και η εφαρµογή νοµισµατικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ, η διενέργεια 

πράξεων συναλλάγµατος κατοχή και η διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών 
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διαθεσίµων των χωρών της ζώνης του ευρώ και η προώθηση της οµαλής λειτουργίας 

των συστηµάτων πληρωµών.  

 

 

2.3. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί το κέντρο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και του Ευρωσυστήµατος. Εδρεύει στη Φρανκφούρτη της 

Γερµανίας και διαχειρίζεται το ευρώ, το ενιαίο νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

κεφάλαιο της ΕΚΤ έχει ορισθεί σε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ και έχει καταβληθεί από 

τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η αναλογία κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας 

προκύπτει από σχετική κλείδα κατανοµής η οποία ως βάση υπολογισµού έχει τη 

συµµετοχή των κρατών-µελών στη διαµόρφωση του Ακαθαρίστου Εθνικού 

Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πληθυσµό της κάθε χώρας. Οι εθνικές 

κεντρικές τράπεζες των χωρών εκτός ευρωζώνης καταβάλλουν το 5% της 

συµµετοχής τους. 

 Κύριος στόχος της ΕΚΤ είναι να διαφυλάσσει τη σταθερότητα των τιµών 

(µέσω της διατήρησης του πληθωρισµού υπό έλεγχο), ιδίως σε χώρες που 

χρησιµοποιούν το ευρώ. Επίσης, ως στόχο έχει να διαφυλάσσει τη σταθερότητα του 

δηµοσιονοµικού συστήµατος, διασφαλίζοντας την κατάλληλη εποπτεία των 

κεφαλαιαγορών και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα, οι 

βασικότερες αρµοδιότητες της ΕΚΤ είναι ο καθορισµός βασικών επιτοκίων για την 

ευρωζώνη και ο έλεγχος της προσφοράς χρήµατος, η διαχείριση των 

συναλλαγµατικών αποθεµατικών της ευρωζώνης και η αγορά ή πώληση νοµισµάτων 

όταν κρίνεται αναγκαία για τη διατήρηση της ισορροπίας των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών, η παροχή άδειας στις κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης να εκδίδουν 

χαρτονοµίσµατα του ευρώ καθώς και η παρακολούθηση των τάσεων των τιµών και η 

αξιολόγηση του κινδύνου που αυτές συνεπάγονται για τη σταθερότητα των τιµών 

στην ευρωζώνη. 

 Τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Γενικό Συµβούλιο. Η Εκτελεστική Επιτροπή 

παρακολουθεί τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της τράπεζας. Απαρτίζεται 

από 6 µέλη (1 πρόεδρο, 1 αντιπρόεδρο και 4 άλλα µέλη) που διορίζονται για 8 χρόνια 
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από τους ηγέτες των χωρών της ευρωζώνης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει 

τη νοµισµατική πολιτική της ευρωζώνης και καθορίζει τα επιτόκια δανεισµού που 

επιβάλλει η κεντρική τράπεζα στις εµπορικές τράπεζες. Απαρτίζεται από τα µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και από τους διοικητές των 16 κεντρικών τραπεζών των 

χωρών της ευρωζώνης. Το Γενικό Συµβούλιο συµµετέχει στις συµβουλευτικές και 

συντονιστικές λειτουργίες της ΕΚΤ και στην προετοιµασία της προσχώρησης νέων 

χωρών στην ευρωζώνη. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ 

και από τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των 27 κρατών µελών 

της Ε.Ε.  

 

 

2.4. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας και λειτουργεί κατά τα 

πρότυπα όλων των κεντρικών τραπεζών των χωρών του δυτικού κόσµου. Ιδρύθηκε 

στις 15 Σεπτεµβρίου του 1927 µε το Νόµο 3427/27 βάσει ενός Παραρτήµατος του 

Πρωτοκόλλου της Γενεύης µετά από συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης µε την 

Κοινωνία των Εθνών και άρχισε να λειτουργεί στις 14 Μαΐου του 1928. Η Κοινωνία 

των Εθνών, µέλος της οποίας ήταν και η Ελλάδα, θεωρούσε ασύµβατο η τράπεζα 

µίας χώρας η οποία έχει το εκδοτικό προνόµιο (να τυπώνει δηλαδή χρήµα), να ασκεί 

ταυτόχρονα και εµπορική δραστηριότητα. Ζητήθηκε λοιπόν από την ελληνική 

κυβέρνηση να πάψει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εκτύπωνε µέχρι τότε τα 

χαρτονοµίσµατα στην Ελλάδα, να είναι ταυτόχρονα και εµπορική. Η Ελληνική 

κυβέρνηση τελικά αποφάσισε ακριβώς το αντίστροφο. ∆ηλαδή να ιδρυθεί µια νέα 

τράπεζα, στην οποία θα µεταφέρονταν τόσο το εκδοτικό προνόµιο όσο και όλες οι 

υπηρεσίες και τα λογιστικά µεγέθη που απέρρεαν από την δραστηριότητα αυτή.  Από 

τότε έως και την αντικατάσταση του εθνικού νοµίσµατος από το ευρώ το 2002 η 

τράπεζα της Ελλάδος είχε το αποκλειστικό προνόµιο της έκδοσης χαρτονοµισµάτων. 

Με τη σηµερινή της µορφή λειτουργεί από το 1938. 

  Έχει συσταθεί µε τη µορφή ανωνύµου εταιρίας και είναι µικτή κρατική και 

ιδιωτική µε κύριο µέτοχο το κράτος αλλά και ιδιώτες. Όπως όλες οι ανώνυµες 

εταιρείες, διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, τις αποφάσεις της οποίας υλοποιεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο που καλείται Γενικό Συµβούλιο. Η διοίκηση συνεργάζεται και 
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έχει τη στήριξη του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής και της Επιτροπής 

Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων. Πρώτος ∆ιοικητής της ήταν ο Αλέξανδρος 

∆ιοµήδης ενώ από το 2008 ∆ιοικητής της είναι ο Γεώργιος Προβόπουλος. O 

∆ιοικητής της Τράπεζας επιλέγεται από το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας και µετά 

από έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και η θητεία του, όπως και των 

Υποδιοικητών, είναι εξαετής. 

Ως έδρα της ορίζεται από το Καταστατικό της η Αθήνα, ενώ διατηρεί 19 

υποκαταστήµατα, 38 πρακτορεία και 7 θυρίδες σε όλη την Ελλάδα. Αρχικά η 

Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξενήθηκε στο κτήριο της Κτηµατικής Τράπεζας στην οδό 

Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου). Το 1929 προκήρυξε διαγωνισµό για την 

κατασκευή του κτηρίου των κεντρικών της γραφείων όµως τελικά καµία από της 

υποψηφιότητες δεν επιλέχθηκε. Έτσι παρότι υπήρχαν πολλοί που υποστήριζαν την 

αναγκαιότητα της επανένωσης της Τράπεζας της Ελλάδος µε την Εθνική Τράπεζα, 

µία δεκαετία αργότερα στις 4 Απριλίου του 1938 εγκαινιάζει το κεντρικό της κτήριο 

πάλι επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου το οποίο και διατηρεί µέχρι σήµερα. Το 

κτήριο αυτό επεκτάθηκε όσο η ανάγκες της τράπεζας µεγάλωναν. Έτσι έγιναν 

επεκτάσεις λίγο µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, την δεκαετία το 1970 και τέλος 

το 1982. Το 1989 χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο µνηµείο από το υπουργείο 

πολιτισµού. 

Από το 1928 µέχρι το 1946 η Τράπεζα της Ελλάδος ασκούσε νοµισµατική, 

πιστωτική και συναλλαγµατική πολιτική. Από το 1946 έως το 1982 τις πολιτικές 

αυτές τις ασκούσε η Νοµισµατική Επιτροπή (Αγγελόπουλος, 2008). Η επιτροπή αυτή 

συστάθηκε το 1946 µε το Νόµο 1015/46 αλλά καταργήθηκε µε το Νόµο 1266/1982. 

Στη Νοµισµατική Επιτροπή συµµετείχαν πέντε υπουργοί, µεταξύ των οποίων και ο 

Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας ως πρόεδρος και ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδος, ο οποίος ήταν ο εισηγητής των αναγκαίων µέτρων της οικονοµικής και 

νοµισµατικής πολιτικής. Από το 1982 που καταργήθηκε η Νοµισµατική Επιτροπή οι 

αρµοδιότητες της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής 

ασκούνται αποκλειστικά  από την Τράπεζα της Ελλάδος από ειδική διεύθυνση 

νοµισµατικής επιτροπής και τραπεζικών εργασιών. Μέχρι το 1985, οι αρµοδιότητες 

της ήταν αυξηµένες και έπαιζε σηµαντικό ρόλο στα θέµατα της νοµισµατικής, 

συναλλαγµατικής και οικονοµικής πολιτικής αλλά και του ελέγχου σε θέµατα 

λειτουργίας και οργάνωσης των τραπεζών καθώς και στην έγκριση άδειας 

λειτουργίας των τραπεζών και των υποκαταστηµάτων τους. Μετά το 1985, όµως, ο 
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ρόλος της, σταδιακά, περιορίστηκε µε µια σειρά µέτρων για την απελευθέρωση του 

τραπεζικού συστήµατος. 

Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο 

µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) καθώς και του 

Ευρωσυστήµατος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και 

τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που 

ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συµβάλλει µε τη δράση 

της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Ευρωσυστήµατος, το οποίο χαράσσει και εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική στη 

ζώνη του ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρµόδια για την εφαρµογή της 

νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της 

σταθερότητας του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ως πρωταρχικός 

σκοπός ορίζεται από το Καταστατικό της η διασφάλιση της σταθερότητας του 

γενικού επιπέδου των τιµών. Στο βαθµό που δεν επηρεάζεται η επίτευξη του 

πρωταρχικού της σκοπού, η Τράπεζα στηρίζει τη γενική οικονοµική πολιτική της 

κυβέρνησης. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, έχει κατοχυρωθεί η θεσµική, 

προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία της, αλλά και η άσκηση δηµοκρατικού 

ελέγχου εκ µέρους της Βουλής. 

 

 

2.5. Αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

Οι αρµοδιότητες της τράπεζας της Ελλάδος µπορούν να διακριθούν σε αυτές που 

εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος και σε άλλες αρµοδιότητες. Οι 

αρµοδιότητες που εντάσσονται στα πλαίσια του Ευρωσυστήµατος είναι οι εξής 

(Καταστατικό της ΤτΕ): 

�  Η συµµετοχή της στη χάραξη της ενιαίας πολιτικής της ζώνης του 

ευρώ και η εφαρµογή της στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και 

τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η Τράπεζα της Ελλάδος 

παρέχει ρευστότητα στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας µέσω πράξεων κύριας και πιο 

µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης και αντίστοιχα παρέχει πάγιες διευκολύνσεις 

οριακής χρηµατοδότησης και αποδοχής καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα για τη 

χορήγηση και απορρόφηση ρευστότητας. Επίσης, διατηρεί τους λογαριασµούς στους 
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οποίους κατατίθενται τα ελάχιστα αποθεµατικά από τις τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα.  

� Η διαχείριση για λογαριασµό της ΕΚΤ µέρος των σε συνάλλαγµα και 

χρυσό διαθεσίµων της, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΚΤ. 

� Η επίβλεψη των συστηµάτων και των µέσων πληρωµών, µε σκοπό τη 

διασφάλιση της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους και ιδίως 

τον περιορισµό του συστηµικού κινδύνου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού. Στα 

παραπάνω συστήµατα υπάγονται τα συστήµατα συµψηφισµού, διακανονισµού και εν 

γένει εκκαθάρισης εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων σε αξιογραφική ή 

λογιστική µορφή και λοιπών χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των κανόνων που θεσπίζονται από 

την ΕΚΤ για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας των 

συστηµάτων συµψηφισµού και πληρωµών, κατά την έννοια του άρθρου 22 του 

Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Για την 

αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της σε ότι αφορά τα συστήµατα 

πληρωµών, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο 

και τις υποδοµές µεταφοράς κεφαλαίων διεθνώς, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και 

αναλύει στατιστικά στοιχεία για τις πληρωµές, καταρτίζει στατιστικά δελτία, 

διερευνά τις δυνατότητες βελτίωσης των µεθόδων για την αντιµετώπιση των 

κινδύνων που συνδέονται µε τα συστήµατα πληρωµών και τη λειτουργία των 

υποδοµών, και τις αναθεωρεί εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο. Στο πλαίσιο της 

αρµοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και επιβλέπει µεταξύ άλλων, το σύστηµα 

πληρωµών ∆ΙΑΣ και το Γραφείο Συµψηφισµού Αθηνών. Από τις 19 Μαΐου 2008, η 

Τράπεζα της Ελλάδος συµµετέχει στο Target2, το νέο διευρωπαϊκό σύστηµα ταχείας 

µεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισµού σε συνεχή χρόνο, που χρησιµοποιείται 

κυρίως για τις µεταφορές κεφαλαίων µεγάλης αξίας µεταξύ τραπεζών και για τη 

διεξαγωγή πληρωµών που συνδέονται µε την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της ελληνικής συνιστώσας του 

συστήµατος και πιο συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, παρακολουθεί τις ροές των 

πληρωµών και των αναγκών σε ενδο-ηµερήσια ρευστότητα και συγκεντρώνει και 

επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση του συστήµατος.  

� Η προώθηση ρυθµίσεων για την διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας και την αποτελεσµατική διαχείριση των χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, 

σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες αρχές της χώρας. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι 
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αρµόδια για την παρακολούθηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία 

αποβλέπει στον εντοπισµό των παραγόντων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

αστάθεια του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας και αξιολογεί το βαθµό 

ανθεκτικότητάς του. Πιο συγκεκριµένα, παρακολουθεί τους τραπεζικούς κινδύνους, 

αναλύει τις εξελίξεις που τους επηρεάζουν και διαµορφώνει προτάσεις για τη 

διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Επίσης, παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στις ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρίες, καθώς και στους Οργανισµούς 

Συλλογικών Επενδύσεων που δεν εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

� Η συλλογή στατιστικών στοιχείων από τα νοµισµατικά 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (ΝΧΙ), δηλαδή τις τράπεζες και τα αµοιβαία κεφάλαια 

διαχείρισης διαθεσίµων. Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει στοιχεία για τα τραπεζικά 

επιτόκια καθώς και στοιχεία που απαρτίζουν τη νοµισµατική στατιστική (δάνεια, 

καταθέσεις και λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των ΝΧΙ). Τα στοιχεία 

αυτά αποστέλλονται στην ΕΚΤ και συνεκτιµώνται στον υπολογισµό του µέσου ύψους 

των τραπεζικών επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ και στην κατάρτιση των 

συγκεντρωτικών νοµισµατικών και πιστωτικών µεγεθών. Τα µεγέθη αυτά 

παρακολουθούνται στο πλαίσιο της νοµισµατικής ανάλυσης του Ευρωσυστήµατος 

και η διαµόρφωσή τους επηρεάζει άµεσα τις αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής. 

� Η έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως 

νόµιµο χρήµα, µετά από την έγκριση της ΕΚΤ και η κυκλοφορία και διαχείριση των 

τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ στην Ελλάδα. Φροντίζει για την προµήθεια 

των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από το Ίδρυµα Εκτύπωσης 

Τραπεζογραµµατίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) είτε από διασυνοριακές χρηµαταποστολές, 

καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση, διακίνηση και την επανακυκλοφορία ή την 

καταστροφή τους. Ακόµη, µεριµνά για τη διασφάλιση απρόσκοπτων συναλλαγών 

στην αγορά και τον οµαλό εφοδιασµό των πιστωτικών ιδρυµάτων σε όλη την 

επικράτεια µε τις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες τραπεζογραµµατίων και κερµάτων 

ευρώ, µέσω του δικτύου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

επεξεργάζεται και ελέγχει µε µηχανές υψηλής τεχνολογίας το σύνολο των 

τραπεζογραµµατίων και κερµάτων που συγκεντρώνονται από τις συναλλαγές ή 

κατατίθενται από τα πιστωτικά ιδρύµατα διασφαλίζοντας τόσο την ποιότητα των 

κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων όσο και τη γνησιότητά τους. Οι εργασίες αυτές 

εκτελούνται σε όλο το δίκτυο των καταστηµάτων της Τράπεζας, αλλά κυρίως στις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας και ∆ιακίνησης Χρηµατικού 
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που λειτουργεί από το 2006 στην Αθήνα (Χαλάνδρι) καθώς επίσης και στο Κέντρο 

Επεξεργασίας και ∆ιακίνησης Χρηµατικού που λειτουργεί από το 2010 στη 

Θεσσαλονίκη (Πυλαία).  

Εκτός από τις αρµοδιότητες της που προκύπτουν από τη συµµετοχή της στο 

Ευρωσύστηµα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει και κάποιες άλλες αρµοδιότητες. Οι 

αρµοδιότητες αυτές είναι οι εξής: 

� Η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και ορισµένων 

κατηγοριών επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας. Με βάση το 

άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος “ασκεί την εποπτεία στα 

πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και 

οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας: εταιρίες χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων,  εταιρίες αµοιβαίων 

εγγυήσεων, ταµεία αντεγγύησης, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, και εταιρίες 

διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές”. Η διαχείριση και η λειτουργία του 

Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Άυλοι 

Τίτλοι). 

� Η λειτουργία της Ηλεκτρονικής ∆ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων 

(Η∆ΑΤ). 

� Ο χρηµατικός διακανονισµός των συναλλαγών της ΕΧΑΕ µέσω του 

συστήµατος SMART (System for Money Settlement of Athex Reconciled 

Transactions). 

� Η κατοχή και διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της χώρας 

στα οποία περιλαµβάνονται τα σε συνάλλαγµα και χρυσό διαθέσιµα της Τράπεζας 

της Ελλάδος και του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

� Η εξυπηρέτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως ταµία και εντολοδόχο 

του. 

� Η κατάρτιση και δηµοσίευση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την 

ελληνική οικονοµία και η διενέργεια εξειδικευµένων στατιστικών ερευνών. 

� Η δηµοσίευση εκθέσεων και η διεξαγωγή ερευνητικού έργου στο 

πλαίσιο της παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονοµικής συγκυρίας και της 

νοµισµατικής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

 

 

3.1. Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Το θεσµικό πλαίσιο για τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα άρχισε να 

διαµορφώνεται µε το νόµο 5076/1931 «περί Ανωνύµων Εταιρειών και Τραπεζών», ο 

οποίος ορίζει ότι «Τράπεζαι είναι αι επιχειρήσεις αίτινες, ανεξαρτήτως ετέρου 

σκοπού αυτών, δέχονται κατ’ επάγγελµα καταθέσεις χρηµάτων ή άλλων αξιών». 

Σήµερα, το θεσµικό πλαίσιο για την ανάληψη και άσκηση λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, κατ’ εφαρµογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τίθεται µε το νόµο 3601/01.08.2007, µε τον οποίο το πλαίσιο λειτουργίας 

των πιστωτικών ιδρυµάτων προσαρµόζεται στους κανόνες της Επιτροπής της 

Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ). Σύµφωνα µε το νόµο αυτό «Πιστωτικό Ίδρυµα είναι η 

επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή 

άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών 

πιστώσεων για λογαριασµό της, καθώς και το ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος». Τα 

πιστωτικά ιδρύµατα, εποµένως, αποτελούν την καρδιά του χρηµατοδοτικού 

συστήµατος µιας χώρας. ∆έχονται καταθέσεις από διάφορες µονάδες (νοικοκυριά , 

επιχειρήσεις και κυβερνήσεις) και διαθέτουν τα κεφάλαια µέσω του δανεισµού και 

των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις 

κυβερνήσεις. Με τις λειτουργίες αυτές διευκολύνουν την ροή των αγαθών και των 

υπηρεσιών από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές, καθώς και τις 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της κυβέρνησης.  

 Στην Ελλάδα σήµερα η προσαρµογή του τραπεζικού τοµέα στις διεθνείς 

εξελίξεις είναι σχεδόν πλήρης, ακολουθώντας και τις επικρατούσες στο διεθνές 

χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον συνθήκες, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό 

διαµορφώνονται από τις προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας και τις συνθήκες 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διαµορφώνονται από τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εξειδικεύονται µε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (Αγγελόπουλος, 2008). 
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3.2. Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που Λειτουργούν στην Ελλάδα 

 

Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος (στοιχεία Απριλίου 2011), τα πιστωτικά 

ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν στην Ελλάδα είναι τα εξής: 

• 18 εµπορικές τράπεζες που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, 

έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται 

στο καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του νόµου 3601/2007, 

• 16 συνεταιριστικές τράπεζες που έχουν καταστατική έδρα την Ελλάδα, 

• 20 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα σε άλλο 

κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάγονται στο καθεστώς αµοιβαίας 

αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) του νόµου 3601/2007, εποπτευόµενα από τις 

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

• 5 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς δεν 

υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης, 

• 11 ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που εποπτεύονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος µε κανόνες προληπτικής εποπτείας ειδικότερους από αυτούς 

των «παραδοσιακών» πιστωτικών ιδρυµάτων και 

• 1 πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρµογή του νόµου 

3601/2007, δηλαδή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

 

 

3.2.1. Εµπορικές Τράπεζες 

 

Οι εµπορικές τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε την µορφή της 

ανώνυµης εταιρίας, και ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους διακρίνονται σε 

δηµόσιες και ιδιωτικές. Ο όρος «εµπορικές» είχε χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για 

να τις διαχωρίσει από τις επενδυτικές τράπεζες ενώ σήµερα χρησιµοποιείται για τις 

τράπεζες που εστιάζουν κυρίως στις επιχειρήσεις. Αποτελούν τα σηµαντικότερα 
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χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καθώς κυριαρχούν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

κάθε χώρας ιδιαίτερα των αναπτυσσόµενων και διαδραµατίζουν πολύ µεγάλο ρόλο 

στην οικονοµία. Οι εµπορικές τράπεζες είναι οι τραπεζίτες του ιδιωτικού τοµέα της 

οικονοµίας και δέχονται τα ταµειακά πλεονάσµατα των επιχειρήσεων καθώς και τις 

αποταµιεύσεις των ιδιωτών. 

 Οι εµπορικές τράπεζες δέχονται καταθέσεις από το ευρύ κοινό και χορηγούν 

πιστώσεις. Με την αποδοχή καταθέσεων και τη χορήγηση πιστώσεων οι τράπεζες 

έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα πληροφοριακής 

ασυµµετρίας που γεννώνται στην αγορά χρήµατος και κεφαλαίων (Γκόρτσος και 

Αλεξάκης, 2006). Η συµβολή τους στην παραγωγή αξίας έγκειται, συνεπώς, στην 

ικανότητά τους να µετατρέπουν τις άµεσα απαιτητές καταθέσεις των 

πλεονασµατικών µονάδων της οικονοµίας σε µακροχρόνιες χορηγήσεις. Οι 

υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

αναγκών τους για την πραγµατοποίηση επενδύσεων και την εξυπηρέτηση της 

παραγωγικής διαδικασίας τους. 

 Οι εργασίες των εµπορικών τραπεζών µπορούν να χωριστούν σε 3 κύριες 

κατηγορίες: τις παθητικές, τις µεσολαβητικές και τις ενεργητικές. Στις παθητικές 

εργασίες περιλαµβάνονται οι καταθέσεις (όψεως, ταµιευτηρίου, προθεσµίας κ.τ.λ.) 

καθώς και άλλες δραστηριότητες άντλησης και προσέλκυσης κεφαλαίων από 

διάφορες πηγές. Οι µεσολαβητικές εργασίες περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες που 

παρέχονται από τις εµπορικές τράπεζες έναντι αµοιβής ή προµήθειας, όπως 

µεσολάβηση στις εισαγωγές-εξαγωγές, αγοραπωλησία συναλλάγµατος, ενοικίαση 

θυρίδων, εισπράξεις αξιών, φύλαξη τίτλων, κίνηση κεφαλαίων κ.τ.λ. Οι ενεργητικές 

εργασίες αφορούν κυρίως τα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών και 

περιλαµβάνουν τις χρηµατοδοτήσεις και τις λοιπές εργασίες παροχής πίστης καθώς 

και τις επενδύσεις κάθε µορφής όπως τις τοποθετήσεις σε χρεόγραφα ή σε ξένα 

νοµίσµατα. 

Οι 18 εµπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος παρατίθενται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Πιστωτικά Ιδρύµατα µε έδρα στην Ελλάδα (Αύγουστος 2011) 

α/α Ονοµασία 

1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

2 Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος 

3 Άλφα Τράπεζα 

4 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος 

5 Attica Bank 

6 Τράπεζα Πειραιώς 

7 Τράπεζα E.F.G. Eurobank – Ergasias 

8 Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

9 T Bank  

10 Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος 

11 Τράπεζα Millennium Bank  

12 Proton Τράπεζα  

13 Τράπεζα Probank 

14 Πανελλήνια Τράπεζα 

15 FBB Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα 

16 Aegean Baltic Bank  

17 Credicom Consumer Finance Τράπεζα 

18 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος  

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

3.2.2. Συνεταιριστικές Τράπεζες 

 

3.2.2.1. Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία προσπαθούν 

να διαχειριστούν αποδοτικά και µε ασφάλεια τα κεφάλαια ή τις αποταµιεύσεις που 

τους εµπιστεύονται οι κάτοικοι µιας συγκεκριµένης περιοχής. Γενικά, ο ρόλος τους 

είναι να παρέχουν υψηλού επιπέδου τραπεζικές εργασίες στα µέλη τους, να 
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εξασφαλίζουν φθηνά προϊόντα προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µελών τους και να 

ενισχύουν κάθε τοπική αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Μέλη τους µπορούν να γίνουν 

που έχουν (κατά την έγκριση της αίτησης εγγραφής) κατοικία ή έδρα το γεωγραφικό 

διαµέρισµα που δραστηριοποιείται η συνεταιριστική τράπεζα. Η ίδρυση, η οργάνωση 

και η λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών στηρίζονται στις αρχές της 

συνεταιριστικής επιχείρησης. Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν ως στόχο την 

επίτευξη ικανοποιητικών κερδών για να αυτοχρηµατοδοτήσουν την επέκταση των 

χορηγήσεών τους προς τα συνεταιρισµένα µέλη τους. Τα προϊόντα της τράπεζας 

σχεδιάζονται για να καλύπτουν τις ανάγκες της πελατείας της ανάλογα µε την 

περιοχή. Για παράδειγµα, οι συνεταιριστικές τράπεζες των αγροτικών περιοχών 

αναπτύσσουν προγράµµατα για την χρηµατοδότηση των αγροτών (Νούλας Α., 

2006).  

Οι συνεταιριστικές τράπεζες συναλλάσσονται µόνο µε τα µέλη τους και 

µπορούν να διενεργούν όλες της τραπεζικές εργασίες εκτός του underwriting. Κατ’ 

εξαίρεση συναλλάσσονται και µε µη µέλη όταν πρόκειται για δευτερεύουσες 

τραπεζικές εργασίες διαµεσολαβητικού χαρακτήρα ή όταν στη συναλλαγή 

συµµετέχει και µέλος της τράπεζας.  

Οι συνεταιριστικές τράπεζες ανήκουν σε έναν κλάδο δυναµικό και 

κερδοφόρο, ο οποίος ενώ υπάρχει σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, 

βασίζεται στις σύγχρονες αρχές του συνεργατισµού που έχουν ένα πολύ βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα: απευθύνονται κυρίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και 

φυσικά πρόσωπα µε προϊόντα προσαρµοσµένα στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και 

ανάγκες. Η αποκεντρωµένη δοµή των συνεταιριστικών τραπεζών ενισχύει την 

προσωπική σχέση πελάτη και Τράπεζας, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα και σε 

συνδυασµό µε το µικρό λειτουργικό κόστος, τα σύγχρονα µηχανογραφικά 

συστήµατα, τα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα και οφέλη που αυτές επιτυγχάνουν 

για τα µέλη τους (µέρισµα, υπεραξία µερίδας, κέρδος συναλλαγών) αποκτούν την 

εµπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών και δηµιουργούν προϋποθέσεις δυναµικής 

ανάπτυξης και προοπτικής. 

Σήµερα λειτουργούν 16 συνολικά συνεταιριστικές τράπεζες από τις οποίες 7 

δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική τους περιφέρεια, 6 ασκούν την δραστηριότητά 

τους σε επίπεδο Νοµού και 3 συνεταιριστικές τράπεζες έχουν άδεια λειτουργίας σ’ 

επίπεδο Επικράτειας. Οι 16 συνεταιριστικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην 
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Ελλάδα σήµερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος παρατίθενται 

στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα (Αύγουστος 2011) 

α/α Ονοµασία 

1 Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας  

2 Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου  

3 Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα  

4 Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα  

5 Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων  

6 Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου  

7 Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου 

8 Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 

9 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

10 Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας 

11 Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου 

12 Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας - Ολυµπιακή Πίστη 

13  Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας  

14  Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήµνου 

15  Συνεταιριστική Τράπεζα ∆υτικής Μακεδονίας  

16  Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

3.2.2.2. Θεσµικό πλαίσιο 

 

Το  πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυµάτων µε τη µορφή 

πιστωτικού συνεταιρισµού καθορίζεται από το Νόµο 1667/1986, τις Πράξεις 

∆ιοικητή 2258/29.1.1993 και 2471/10.4.2001 και τις εξής αποφάσεις  ΕΤΠΘ: 

541/2/7.4.1994, 607/20/26.1.1998, 7/44/7.8.1998, 7/45/7.8.1998, 36/6/29.6.1999,  

93/1/22.1.2001, 121/2/1.3.2002, 142/6/10.1.2003 και 196/1/14.4.2005. 



19 

 

Το ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο για τη λειτουργία των συνεταιριστικών 

τραπεζών διαφοροποιείται ανάλογα µε την κατοικία των µελών που εγγράφουν (στο 

νοµό έδρας, στους όµορους νοµούς ή διοικητική περιφέρεια της έδρας, σε όλους τους 

νοµούς της χώρας) και κυµαίνεται από € 6.000.000 - € 18.000.000.  

Κάθε συνεταιριστική τράπεζα που σχεδιάζει να επεκτείνει τις εργασίες της 

συναλλασσόµενη µε µη µέλη υποβάλλει: α) τεκµηριωµένο αίτηµα όπου θα 

αναφέρεται σε στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η αποτελεσµατικότητα των 

συστηµάτων διαχείρισης των αναλαµβανοµένων κινδύνων, η ικανοποιητική 

λειτουργία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, η τυχόν αναγκαία προσαρµογή του 

συστήµατος πληροφορικής, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων καθώς 

και β) επιχειρηµατικό σχέδιο στο οποίο θα περιγράφονται η στρατηγική και οι 

αντίστοιχες πολιτικές στις ανωτέρω περιοχές µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

  Το όριο γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος των µεγάλων 

χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων ορίζεται σε ποσοστό 5% επί των ιδίων κεφαλαίων τους. 

  Επιτρέπεται στις συνεταιριστικές τράπεζες να εγγράφουν ως µέλη, κατόπιν 

ειδικής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό προϋποθέσεις, πάσης φύσεως 

νοµικά πρόσωπα που εδρεύουν εκτός του νοµού ή των όµορων νοµών ή της 

διοικητικής περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιούνται οι συνεταιριστικές τράπεζες, 

χωρίς αντίστοιχη εγκατάσταση. 

  Το ανώτατο όριο άντλησης κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά εφόσον η 

συνεταιριστική τράπεζα δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και 

συµµετέχει ως µέλος στο σύστηµα ΕΡΜΗΣ ορίζεται σε ποσοστό 25% των ιδίων 

κεφαλαίων της.  

 

 

3.2.3. Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε Έδρα σε χώρα 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Τα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγονται στο καθεστώς αµοιβαίας αναγνώρισης (κοινοτικό 

διαβατήριο) του νόµου 3601/2007 και εποπτεύονται από τις αρµόδιες αρχές του 

κράτους µέλους καταγωγής των πιστωτικών ιδρυµάτων. Τα 20 υποκαταστήµατα 
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πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σήµερα παρατίθενται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε Έδρα σε Χώρα Μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αύγουστος 2011) 

α/α Ονοµασία Έδρα 

1 Marfin Εγνατία Τράπεζα Κύπρος 

2 The Royal Bank of Scotland N.V. Ολλανδία 

3 BNP Paribas Γαλλία 

4 HSBC Bank plc Μεγ. Βρετανία 

5 The Royal Bank of Scotland plc Μεγ. Βρετανία 

6 Unicredit Bank A.G. Γερµανία 

7 F.C.E. Bank Μεγ.Βρετανία 

8 GMAC Bank GmbH Γερµανία 

9 BNP Paribas Securities Services Γαλλία 

10 FGA Bank GmbH Αυστρία 

11 Citibank International plc Μεγ. Βρετανία 

12 Union de Creditos Inmobiliarios S.A. Ισπανία 

13 Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λιµιτεδ  Κύπρος 

14 Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρία Λιµιτεδ Κύπρος 

15 Volkswagen Bank GmbH Γερµανία 

16 BMW Austria Bank GmbH Αυστρία 

17 Mercedes-Benz Bank Polska Spolka Akcyjna Πολωνία 

18 Deutsche Bank A.G. Γερµανία 

19 BNP Paribas Wealth Management Γαλλία 

20 Saxo Bank AS Ellas ∆ανία 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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3.2.4. Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε Έδρα σε χώρα 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η εποπτεία των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε χώρες 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  καθορίζεται από την Πράξη ∆ιοικητή/ ΤΕ 

2461/5.4.2000. 

 Σύµφωνα µε την παραπάνω Πράξη ∆ιοικητή τροποποιείται και 

συµπληρώνεται το πλαίσιο που διέπει την εποπτεία των υποκαταστηµάτων των 

πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καθορίζονται ειδικότερα τα εξής:  

• Τα υποκαταστήµατα τραπεζών που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ε.Ε. δεν 

υπάγονται στους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες που αφορούν το δείκτη 

φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας ως προς τους κινδύνους αγοράς, 

εφόσον καλύπτονται οι προκύπτουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις µε βάση τις 

διατάξεις της Συµφωνίας της Βασιλείας, οι δε περιορισµοί ως προς τη 

συγκέντρωση κινδύνων είναι ισοδύναµοι µε τους προβλεπόµενους στη 

σχετική Οδηγία της Ε.Ε. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ως άνω 

προϋποθέσεις, τα υποκαταστήµατα υποχρεούνται σε επιτόπια κάλυψη των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους 

αγοράς, καθώς και σε επιτόπια τήρηση των ισχυόντων ορίων για τα µεγάλα 

χρηµατοδοτικά ανοίγµατα. 

• Προσδιορίζονται τα στοιχεία που συνιστούν τα ίδια κεφάλαια των 

υποκαταστηµάτων καθώς και η λογιστική εµφάνισή τους. 

• Τροποποιούνται και εναρµονίζονται σε ενιαίο πλαίσιο οι σχετικές διατάξεις 

που αφορούν το ύψος του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται κατά 

την έναρξη λειτουργίας των υποκαταστηµάτων καθώς και το ύψος των 

ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

• Εξειδικεύεται η αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος για την αξιολόγηση 

της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των υποκαταστηµάτων τραπεζών που 

εδρεύουν σε τρίτες χώρες καθώς και η υποχρέωση αποκατάστασης των ιδίων 

κεφαλαίων τους στο ελάχιστο προβλεπόµενο όριο. 
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Τα 5 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα παρατίθενται 

στον Πίνακα 4. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

3.2.5. Ιδρύµατα Ηλεκτρονικού Χρήµατος  

 

Σύµφωνα µε τον Νόµο 3601/2007 ως ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος ορίζεται η 

επιχείρηση, εκτός του πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία εκδίδει µέσα πληρωµής υπό 

µορφή ηλεκτρονικού χρήµατος. Ως ηλεκτρονικό χρήµα ορίζεται η νοµισµατική αξία, 

η οποία αντιστοιχεί σε απαίτηση έναντι του εκδότη και η οποία επιπλέον: 

• είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα, 

• έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού, και 

• γίνεται δεκτή ως µέσο πληρωµής από επιχειρήσεις άλλες, εκτός από την 

εκδότρια. 

 Το ηλεκτρονικό χρήµα είναι συγγενές υποκατάστατο των χαρτονοµισµάτων 

και κερµάτων και είναι αποθηκευµένο σε ηλεκτρονική µορφή και προορίζεται για την 

πληρωµή κυρίως µικρών ποσών συναλλαγών και ουσιαστικά αποτελεί νέο τραπεζικό 

προϊόν. Το ηλεκτρονικό χρήµα µπορεί να εκδίδεται από τα παραδοσιακά πιστωτικά 

ιδρύµατα αλλά και από τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, που δεν επιτρέπεται να 

αποδέχονται καταθέσεις ή να χορηγούν δάνεια αλλά έχουν ως κύριο σκοπό την 

έκδοση και διάθεση του ηλεκτρονικού χρήµατος. 

Πίνακας 4: Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε Έδρα σε Χώρα εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αύγουστος 2011) 

α/α Ονοµασία Έδρα 

1 Bank of America N.A. Η.Π.Α. 

2 Bank Saderat Iran Ιράν 

3 Intesa Sanpaolo Bank Albania-Greek Branch Αλβανία 

4 Kedr Close Joint Stock Company Commercial Bank Ρωσία 

5 T.C. Ziraat Bankasi A.S. Τουρκία 
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 Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος πέραν της έκδοσης ηλεκτρονικού 

χρήµατος επιτρέπεται να (Αγγελόπουλος, 2008): 

� Παρέχουν υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικές και µη, οι οποίες συνδέονται 

στενά µε την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήµατος, πλην των 

πιστοδοτήσεων. 

� Αποθηκεύουν στοιχεία στο ηλεκτρονικό υπόθεµα για λογαριασµό 

επιχειρήσεων ή φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος επιτρέπεται να ιδρύονται και να 

λειτουργούν µόνο µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, µε ελάχιστο απαιτούµενο 

κεφάλαιο, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

ανερχόµενο σε 3.000.000 ευρώ.  

Οι κανόνες προληπτικής εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των 

Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικού Χρήµατος ορίζονται από την Πράξη ∆ιοικητή /ΤΕ 

2527/8.12.2003. Με την παρούσα Πράξη θεσπίζονται, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 

3148/2003, ειδικότεροι, σε σχέση µε τους εφαρµοζόµενους για τα "παραδοσιακά" 

πιστωτικά ιδρύµατα, κανόνες εποπτείας αναλόγως προσαρµοσµένοι στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικού Χρήµατος που ιδρύονται στην Ελλάδα 

και τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα των Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικού Χρήµατος που 

εδρεύουν σε χώρες, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Η 

εγκατάσταση ή διασυνοριακή παροχή στην Ελλάδα υπηρεσιών από Ιδρύµατα 

Ηλεκτρονικού Χρήµατος, που εδρεύουν σε χώρες του Ε.Ο.Χ., απαιτεί µόνο σχετική 

γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος από την εποπτική αρχή της χώρας έδρας.     

Οι κανόνες αυτοί αφορούν, µεταξύ άλλων τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, τις προϋποθέσεις 

απόκτησης ειδικής συµµετοχής σε εταιρείες που ασκούν βοηθητικές προς την έκδοση 

του ηλεκτρονικού χρήµατος εργασίες, τις επιτρεπόµενες κατηγορίες τοποθετήσεων, 

τη συγκέντρωση κινδύνων, την κάλυψη των κινδύνων αγοράς, τη διαδικασία και 

έκταση τυχόν εξαίρεσης από το σχετικό πλαίσιο, εφόσον εκπληρώνονται τα εκ του 

νόµου συγκεκριµένα ποσοτικά, κυρίως, κριτήρια, που αφορούν το ύψος των 

υφιστάµενων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Ιδρύµατος Ηλεκτρονικού 

Χρήµατος, καθώς και την υποχρέωση ανάπτυξης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 

διαχείρισης κινδύνων, υποβολής εποπτικών στοιχείων, κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα 

για τα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και τη θέσπιση αντίστοιχων κανόνων 

διαφάνειας των συναλλαγών. 
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3.2.6. Ειδικά Πιστωτικά Ιδρύµατα 

 

Οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί είναι πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν εξειδικευµένο 

σκοπό, κυρίως όσον αφορά την δανειοδοτική τους δραστηριότητα. Συγκεκριµένα, 

ιδρύθηκαν µε σκοπό να καλύψουν µε µεσοµακροπρόθεσµες χορηγήσεις, τις 

ιδιόµορφες ανάγκες ορισµένων τοµέων της οικονοµίας, ορισµένων κοινωνικών 

οµάδων και µερικών δηµοσίων οργανισµών, ανάγκες οι οποίες λόγω της ιδιοµορφίας 

τους δεν καλύπτονταν από τις εµπορικές τράπεζες. Κύριο χαρακτηριστικό των 

ειδικών πιστωτικών οργανισµών είναι το γεγονός ότι κύριο µέτοχο τους αποτελεί το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 Οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 

ήταν η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.), η Εθνική Κτηµατική Τράπεζα, η 

Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.), η Εθνική Τράπεζα 

Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Ε.Β.Α.), η Τράπεζα Επενδύσεων, το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Από τους 

παραπάνω οργανισµούς σήµερα µόνο το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

παραµένει ειδικός πιστωτικός οργανισµός. 

Το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ιδρύθηκε µε το Νόµο 1608 του 1919. 

Αποτελεί αυτόνοµο χρηµατοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισµό (Ν.Π.∆.∆.) 

περιφερειακής ανάπτυξης µε δική του περιουσία, κίνδυνο και πίστη, ο οποίος 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Οι κύριες υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει είναι : 

• Η χορήγηση δανείων σε Ο.Τ.Α. (Οργανισµούς Τοπικής & Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης), σε ∆.Ε.Υ.Α. (∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-

Αποχέτευσης) και σε άλλες ∆ηµοτικές & Κοινοτικές Επιχειρήσεις εκτός 

∆.Ε.Υ.Α.  

• Η χορήγηση στεγαστικών δανείων για απόκτηση ή αποπεράτωση πρώτης 

κατοικίας σε δηµόσιους υπάλληλους, σε υπάλληλους των Ν.Π.∆.∆. κ.τ.λ. 

καθώς και στους συνταξιούχους των παραπάνω κατηγοριών.  
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• Η εκτέλεση τραπεζικών εργασιών και η λειτουργία θησαυροφυλακίου για 

µίσθωση θυρίδων.  

• Η αποκλειστική φύλαξη κάθε είδους παρακαταθήκης, χρηµατικής ή 

αυτούσιας (τίτλοι δηµοσίου, έντοκα γραµµάτια, τιµαλφή κ.τ.λ.).  

• Η άσκηση της ταµειακής διαχείρισης των κεφαλαίων των Ο.Τ.Α., των 

Ν.Π.∆.∆. και των Ειδικών Ταµείων, καθώς και η διενέργεια της ταµειακής 

υπηρεσίας άλλων νοµικών προσώπων.  

• Η πληρωµή αποζηµιώσεων από απαλλοτρίωση ή προσκύρωση ακινήτου.  

 

 

3.3. Προσφερόµενες Υπηρεσίες 

 

Οι υπηρεσίες που µπορούν να προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύµατα αναφέρονται 

αναλυτικά στις οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2004/39/ΕΚ κι ενσωµατώνονται στο θεσµικό 

πλαίσιο της Ελλάδος µε το νόµο 3601/2007. Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής: 

 α. Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, 

β. Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συµπεριλαµβανοµένων και των 

πράξεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, 

 γ. Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing), 

 δ. Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων, 

ε. Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών 

καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών), 

στ. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, 

ζ. Συναλλαγές για λογαριασµό του ιδίου ιδρύµατος ή της πελατείας του σε: 

i. Μέσα χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων 

κ.τ.λ.), 

ii.  Συνάλλαγµα, 

iii.  Προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή 

χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα, 

iv. Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος, 
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v. Κινητές αξίες, 

η. Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων 

τίτλων, 

θ. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του 

κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα παροχής 

συµβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τοµέα της συγχώνευσης και της 

εξαγοράς επιχειρήσεων, 

ι.  ∆ιαµεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές, 

ια. ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, 

ιβ. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, 

ιγ. Συλλογή και επεξεργασία εµπορικών πληροφοριών περιλαµβανοµένων 

και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, 

ιδ. Εκµίσθωση θυρίδων, 

ιε. Έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, 

ιστ. Οι δραστηριότητες πέραν των προαναφερθεισών που προβλέπονται στις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του νόµου 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως 

ισχύει.  

 

 

3.4. Θεσµικό Πλαίσιο Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

 

Ο νόµος 3601/1.8.2007, ο οποίος ενσωµάτωσε τις οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 

2006/49/ΕΚ, αντικατέστησε και συµπλήρωσε τις προϊσχύουσες διατάξεις της 

τραπεζικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία, καθώς και µε το 

καθεστώς εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων. 
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3.4.1. Ίδρυση και Λειτουργία Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

 

Βάσει του νόµου 3601/2007 (άρθρο 5) Τα πιστωτικά ιδρύµατα επιτρέπεται να 

ιδρύονται και να λειτουργούν µόνο µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή µε τη µορφή 

αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που ιδρύονται και 

λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να έχουν και την πραγµατική κεντρική διοίκησή 

τους στην Ελλάδα. Ο πιστωτικός συνεταιρισµός που λαµβάνει άδεια λειτουργίας ως 

πιστωτικό ίδρυµα, συναλλάσσεται µε τα µέλη του, µε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα 

καθώς και µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας, το 

αρχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 18.000.000€ για τα πιστωτικά 

ιδρύµατα, τουλάχιστον 9.000.000€ για τα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων 

που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και τουλάχιστον 6.000.000€ για πιστωτικά ιδρύµατα µε 

τη µορφή πιστωτικών συνεταιρισµών. Αυτά τα ποσά µπορούν να 

αναπροσαρµοσθούν µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος σε ποσά όχι µικρότερα 

των 5.000.000€. Το αρχικό κεφάλαιο µπορεί να καλύπτεται από µετρητά και λοιπά 

στοιχεία. Επίσης, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

του πιστωτικού ιδρύµατος δεν πρέπει να είναι κατώτερο του ελάχιστου 

απαιτούµενου αρχικού κεφαλαίου.  

Για τη λήψη άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος, οι ενδιαφερόµενοι 

προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: 

α. Υποβολή σχετικής αίτησης στην Τράπεζα της Ελλάδος από 

εξουσιοδοτηµένη ιδρυτική επιτροπή και κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου.   

β. Γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος των µετόχων µε ποσοστό 

συµµετοχής ίσο ή µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου του υπό ίδρυση 

πιστωτικού ιδρύµατος, των δέκα µεγαλύτερων µετόχων και το ποσοστό συµµετοχής 

ή των δικαιωµάτων ψήφου καθενός στο πιστωτικό ίδρυµα καθώς και των φυσικών 

προσώπων που ασκούν µέσω γραπτών ή άλλων συµφωνιών ή µέσω κοινής δράσης 

τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος. 

γ. Γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο τουλάχιστον προσώπων, 

υπεύθυνων για τον καθορισµό του προσανατολισµού της δραστηριότητας του 

πιστωτικού ιδρύµατος και τα οποία θα συµµετέχουν ως µέλη στο ∆ιοικητικό 
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Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος, των λοιπών µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των επικεφαλής των λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύµατος. 

δ. Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος του προγράµµατος επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στο οποίο αναφέρονται το είδος και η έκταση των εργασιών, το 

χρονοδιάγραµµα επίτευξης των στόχων του πιστωτικού ιδρύµατος, η διάρθρωση του 

οµίλου στον οποίο πιθανόν να ανήκει το πιστωτικό ίδρυµα, καθώς και το πλαίσιο της 

οργανωτικής του δοµής, του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών 

που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε το άρθρο 26 του νόµου 3601/2007. 

 

 

3.4.2. Εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων 

 

Η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων αφορά τον έλεγχο της φερεγγυότητας, της 

ρευστότητας, της κεφαλαιακής ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της 

συγκέντρωσης κινδύνων, την επάρκεια της εταιρικής διακυβέρνησης, 

περιλαµβανοµένων των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 

καθώς και τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της διατήρησης των 

ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων στο επίπεδο που απαιτείται για την 

κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 

Από 01.01.2008 τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να ακολουθούν τους 

κανόνες που έθεσε τον Ιούνιο του 2006, η Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποπτεία. Ειδικότερα η Επιτροπή της Βασιλείας δηµοσίευσε το τρίτο και 

οριστικό συµβουλευτικό κείµενο για την αναθεώρηση του υφιστάµενου πλαισίου για 

την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων. Αυτό το πλαίσιο βασίζεται σε 

3 αλληλένδετους και συµπληρωµατικούς πυλώνες, οι οποίοι συµβάλλουν στην 

ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

• Πυλώνας Ι: υπολογισµός των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

για την κάλυψη των αναλαµβανοµένων κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και 

λειτουργικού. Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα τα πιστωτικά ιδρύµατα, για τον 

υπολογισµό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων, δύνανται να επιλέγουν µεταξύ των 

µεθοδολογιών που βασίζονται σε προκαθορισµένους συντελεστές, που έχουν 
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καθοριστεί ανά κατηγορία κινδύνου και των µεθοδολογιών που βασίζονται σε 

εσωτερικά υποδείγµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

• Πυλώνας ΙΙ: εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα 

τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και 

ολοκληρωµένες στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και διατήρηση σε 

διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανοµής των ιδίων κεφαλαίων που 

θεωρούν κατάλληλα  για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους 

οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν. Επίσης, αυτές οι 

στρατηγικές και διαδικασίες θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική εσωτερική 

επανεξέταση και αξιολόγηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

παραµένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, την κλίµακα και την 

πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύµατος.   

• Πυλώνας ΙΙΙ: πειθαρχία της αγοράς µέσω της δηµοσιοποίησης 

στοιχείων σχετικά µε την διάρθρωση των αναλαµβανοµένων κινδύνων και της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα, 

τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να δηµοσιοποιούν τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

στοιχεία και πληροφορίες, όσον αφορά την οικονοµική τους θέση και την 

ακολουθούµενη από αυτά πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις 

δηµοσιοποίησης που εκάστοτε θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και πολιτικές 

αξιολόγησης των δηµοσιοποιήσεων όσον αφορά ιδίως την καταλληλότητα, την 

επαλήθευση και τη συχνότητά τους.  

 

 

3.5. Τα Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος 

 

Οι οικονοµικές, τεχνολογικές και θεσµικές εξελίξεις ήταν τέτοιες σε µέγεθος και 

ουσία, που επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στη δοµή και λειτουργία του τραπεζικού 

τοµέα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής, σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και 

τοπικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα, η σταδιακή ωρίµανση της αγοράς, η 

απελευθέρωση της περιόδου 1990-1996, η παρουσία ξένων και γενικά νέων 
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ανταγωνιστικών τραπεζών, η προσφορά τραπεζικών προϊόντων από εξωτραπεζικούς 

παράγοντες  και η ενοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η ενίσχυση της 

εποπτείας των τραπεζικών συστηµάτων, η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, η 

πρόοδος της τεχνολογίας και η ανάπτυξη νέων συστηµάτων πληροφορικής οδήγησαν 

στην ενίσχυση του ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών. Η ένταση αυτή του 

ανταγωνισµού ανάγκασε τις τράπεζες να προβούν σε αναδιάρθρωση της εταιρικής 

τους δοµής και οργάνωσης και σε επανεξέταση του στρατηγικού τους σχεδιασµού 

προκειµένου να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά τους, να 

αξιοποιήσουν οικονοµίες κλίµακας, να διευρύνουν το φάσµα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν και να µειώσουν το λειτουργικό κόστος. Έτσι, το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα απέκτησε νέα δοµή µε την πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών 

και τη δηµιουργία µεγάλων χρηµατοοικονοµικών οµίλων µε διεθνή παρουσία, 

κεφαλαιακή ευρωστία και διευρυµένα δίκτυα.  Οι τράπεζες, πλέον, όχι µόνο δρουν ως 

διαµεσολαβητές µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών µονάδων, 

διευκολύνοντας έτσι την εξοµάλυνση στην κατανοµή εισοδηµάτων και επενδύσεων 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων υπό καθεστώς ατελών αγορών και ασύµµετρης 

πληροφόρησης, αλλά ταυτόχρονα έχουν µετατραπεί σε σύνθετους οργανισµούς 

παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (τράπεζες πολλαπλών δραστηριοτήτων – 

universal banking) (Αγγελόπουλος, 2008). Αν και συνήθως οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις συµβάλλουν στη δηµιουργία µεγάλων τραπεζικών οµίλων, σύµφωνα 

µε έρευνα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ήταν 

µεταξύ µικρότερου µεγέθους τραπεζών µε αποτέλεσµα τη σχετική µείωση του 

µεριδίου των 5 µεγαλύτερων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

 Όσον αφορά τον αριθµό των καταστηµάτων των τραπεζών, σύµφωνα µε 

στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, υπήρξε µια αύξηση κατά την εξαετία 

2003-2008, η οποία ήταν διαρκής και υπερδιπλάσια έναντι της ευρωζώνης. Η εν λόγω 

τάση αύξησης των  καταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων διακόπηκε κατά τη 

διάρκεια του 2010. Σύµφωνα µε τον κατάλογο καταγραφής της παρουσίας του 

τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα (γνωστό ως ευρετήριο HEBIC), στο τέλος 

∆εκεµβρίου 2010 ο αριθµός των καταστηµάτων των τραπεζών στην Ελλάδα, χωρίς 

να υπολογίζονται τα καταστήµατα της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέρχονταν σε 4.183. 

Ωστόσο, σε σχέση µε το 2008, η ποσοστιαία µεταβολή στον αριθµό των τραπεζικών 

καταστηµάτων αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά 
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εν µέρει την προτίµηση της πελατείας των τραπεζών στην Ελλάδα για την 

πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών κυρίως µέσω των καταστηµάτων τους, τις 

προσπάθειες των εγκατεστηµένων στη χώρα µας τραπεζών να αυξήσουν τα σηµεία 

φυσικής εξυπηρέτησης της πελατείας τους και τη διεύρυνση του δικτύου 

καταστηµάτων τους σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας µε χαµηλά ποσοστά 

αστικοποίησης (ορεινές περιοχές, νησιωτική Ελλάδα, κ.λ.π.). Παράλληλα µε τη 

διαχρονική αύξηση του αριθµού καταστηµάτων, σηµαντική και συστηµατική υπήρξε 

και κατά τη διάρκεια του 2010 η προσπάθεια των εγκατεστηµένων στη χώρα µας 

τραπεζών να αναπτύξουν εναλλακτικά δίκτυα διανοµής χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών, όπως αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ), τηλεφωνική 

τραπεζική (phone banking) και ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking). Η προσπάθεια 

αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη διατήρηση του αριθµού των ΑΤΜ, όσο και την 

αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω αυτών, καθώς, 

πέραν των παραδοσιακών υπηρεσιών κατάθεσης και ανάληψης µετρητών και 

ερώτησης υπολοίπου, είναι πλέον δυνατή η πραγµατοποίηση ποικίλων τραπεζικών 

συναλλαγών, όπως η µεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασµούς τρίτων, η πληρωµή 

οφειλών από πιστωτικές κάρτες, καθώς και η πληρωµή λογαριασµών λοιπών 

επιχειρήσεων (π.χ. κοινής ωφέλειας). Εντυπωσιακή υπήρξε, τέλος, λαµβανοµένων 

υπόψη των αναλογιών, η συνεχιζόµενη αύξηση των εγγεγραµµένων χρηστών στις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές τράπεζες. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο πρώτο εξάµηνο του 

2010, περισσότερα από 1.929.800 φυσικά και νοµικά πρόσωπα ήταν εγγεγραµµένοι 

χρήστες σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 12% 

(Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2011).  

 Όσον αφορά την πορεία του τραπεζικού δείκτη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, 

η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, εξαιρουµένης της Τράπεζας της 

Ελλάδος, στο τέλος ∆εκεµβρίου 2010 ανήλθε στα 14 δισ. ευρώ, ποσό που 

αντιστοιχούσε στο 26% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών, έναντι της αντίστοιχης κεφαλαιοποίησης στο τέλος ∆εκεµβρίου 2009 η 

οποία ανερχόταν στα 28 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε, κατά το ίδιο χρονικό 

διάστηµα, στο 33% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Παρά την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να 

διατηρούν την εµπιστοσύνη των επενδυτών, Ελλήνων και ξένων, κατέχοντας την 
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πρώτη θέση στις επενδυτικές επιλογές τους, έναντι άλλων κλάδων του ελληνικού 

χρηµατιστηρίου. 

Όσον αφορά την πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση, τα προβλήµατα 

ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες αναµένεται ότι 

θα αποτελέσουν καταλύτη για σηµαντικές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

(Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, 2010). Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση 

επηρέασε αρνητικά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την πραγµατική οικονοµία της 

Ελλάδας, καθώς οι συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας και η έλλειψη ρευστότητας που 

κυριάρχησε στις διεθνείς αγορές είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα των 

τραπεζών, µε δυσµενείς επίσης, συνέπειες στη χρηµατοδότηση των νοικοκυριών και 

των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, ορισµένα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος συνεισέφεραν σηµαντικά προκειµένου οι συνέπειες της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης να µην είναι καταστροφικές τόσο για το ίδιο το τραπεζικό 

σύστηµα αλλά και για την ελληνική οικονοµία συνολικά. Βασικό χαρακτηριστικό 

είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους «τοξικά οµόλογα», 

εν αντιθέσει µε τράπεζες του εξωτερικού που αντιµετώπισαν προβλήµατα 

φερεγγυότητας. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν υψηλή κεφαλαιακή 

επάρκεια και επέδειξαν αξιοσηµείωτη σταθερότητα σε σχέση µε ότι συνέβη σε άλλες 

περιπτώσεις ανεπτυγµένων χωρών. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο καθεστώς 

της προληπτικής εποπτείας που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιαίτερα 

στην εφαρµογή των προτύπων της Βασιλείας ΙΙ. Εποµένως, είχαν σηµαντική 

θωράκιση απέναντι στους κινδύνους που ανέκυψαν, µε αποτέλεσµα να είναι 

ασφαλείς και οι καταθέτες τους. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες ανέπτυξαν ευρύ 

δίκτυο σε πολλές ξένες αγορές και παράλληλα επένδυαν µεγάλα κεφάλαια στην 

τεχνολογία και σε εξειδικευµένο προσωπικό, προς όφελος των ιδίων κεφαλαίων τους 

αλλά και της πελατείας τους. Ανέπτυξαν και συνεχίζουν να βελτιώνουν τα συστήµατα 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου 

αγοράς µε βάση τη διεθνή εµπειρία και πρακτική. Ενίσχυσαν ακόµη περισσότερο τις 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και εφάρµοσαν σύγχρονες πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης. Επίσης, η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδύνευσε 

από αυτήν την κρίση, διότι δεν υπήρχαν οι δίαυλοι για τη µετάδοση και στην Ελλάδα 

των προβληµάτων που ανέκυψαν στις χώρες που επλήγησαν κατά κύριο λόγο από την 

κρίση. Ο µοναδικός δίαυλος που αφορούσε και την Ελλάδα ήταν η αύξηση των 

επιτοκίων που σηµειώθηκε στη διατραπεζική αγορά. Έτσι, το κόστος δανεισµού των 
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τραπεζών αυξήθηκε και αυτό είχε αναπόφευκτα επιπτώσεις στο επιτόκιο δανεισµού 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τα σηµερινά προβλήµατα των τραπεζών συνδέονται, 

κυρίως, µε την οικονοµική ύφεση, που προκλήθηκε στην Ελλάδα και στην ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή της, µε αποτέλεσµα τη χειροτέρευση της ποιότητας του 

δανειακού χαρτοφυλακίου και τις υψηλές προβλέψεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 

 

Τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων (Money market funds) επενδύουν 

τουλάχιστον 65% σε καταθέσεις και σε προϊόντα της χρηµαταγοράς (π.χ. έντοκα 

γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου, repos) και δευτερευόντως σε οµολογίες, ενώ 

παράλληλα δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε µετοχές. Τα αµοιβαία κεφάλαια 

διαχείρισης διαθεσίµων µπορεί να είναι είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. 

 Τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων έχουν χαµηλό επενδυτικό 

κίνδυνο και χαµηλές αποδόσεις, εξαρτώµενες από τα ισχύοντα επιτόκια της αγορά. 

Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που στοχεύουν σε αποδόσεις ανάλογες µε 

τις αποδόσεις στις χρηµαταγορές και δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην διασφάλιση του 

κεφαλαίου τους και των οποίων ο επενδυτικός ορίζοντας είναι βραχυπρόθεσµος (1 

έτος). 

 Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης 

διαθεσίµων είναι τα ακόλουθα: 

• Είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα. 

• Αποτιµώνται καθηµερινά. 

• Έχουν ελάχιστο κόστος προµηθειών συµµετοχής και εξαγοράς. 

• Είναι τα πλέον ασφαλή από όλες τις κατηγορίες αµοιβαίων κεφαλαίων. 

 Ωστόσο, η ασφάλειά τους εξαρτάται από την οπτική γωνία του επενδυτή. Από 

την µια, είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατον να χαθεί το αρχικό κεφάλαιο ενός επενδυτή 

σε αυτόν τον τύπο αµοιβαίων κεφαλαίων αλλά από την άλλη, οι αποδόσεις τους είναι 

τόσο χαµηλές (ιδιαίτερα στις µέρες µας, που προσφέρουν κατά µέσο όρο µόλις 1%) 

που δεν µπορούν να υπερκεράσουν τον πληθωρισµό σε βάθος χρόνου. 

Μακροπρόθεσµα, τα χρήµατα του επενδυτή χάνουν της αγοραστική τους δύναµη και 

έχουν τελικά µικρότερη αξία. Εποµένως, τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης 

διαθεσίµων είναι περισσότερο χρήσιµα για την κάλυψη της ανάγκης βραχυπρόθεσµης 

αποθήκευσης των µετρητών του επενδυτή, για παράδειγµα, για την καταβολή 
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προκαταβολής για ένα αυτοκίνητο ή ένα ακίνητο, ή για τα δίδακτρα του επόµενου 

έτους. 

Ο λόγος που τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων είναι τόσο 

σταθερά είναι το ότι επενδύουν σε εξαιρετικά βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα, όπως αυτά 

που εκδίδονται από τράπεζες, την οµοσπονδιακή κυβέρνηση ή από µεγάλες εταιρείες 

µε αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας Α. Τα κέρδη του επενδυτή έχουν την 

µορφή µερίσµατος. Υπό αυτή την έννοια, τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης 

διαθεσίµων είναι παρόµοια µε ένα τραπεζικό πιστοποιητικό κατάθεσης. Το 

πλεονέκτηµα ενός αµοιβαίου κεφαλαίου διαχείρισης διαθεσίµων είναι ότι είναι 

τελείως ρευστοποιήσιµο. Αντίθετα µε ένα πιστοποιητικό κατάθεσης, το οποίο θα 

δεσµεύσει τα χρήµατα του επενδυτή για τρεις τουλάχιστον µήνες, ο επενδυτής µπορεί 

να πουλήσει τα µερίδια ενός αµοιβαίου κεφαλαίου διαχείρισης διαθεσίµων 

οποιαδήποτε στιγµή. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων µε 

βάση τον τύπο των χρεογράφων που αγοράζουν, αλλά η σηµαντικότερη διάκρισή 

τους γίνεται µε βάση το εάν τα µερίσµατα του επενδυτή είναι φορολογηµένα ή 

αφορολόγητα Οι αποδόσεις των αφορολόγητων αµοιβαίων κεφαλαίων είναι σχετικά 

χαµηλότερες από αυτές των φορολογητέων αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων που υπάρχουν σήµερα στην 
Ελλάδα παρατίθενται στον Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Αµοιβαία Κεφάλαια ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων  

α/α Ονοµασία 

1 ΑΑΑΒ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

2 Allianz Βραχ/σµων Επενδύσεων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

3 Alpha ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

4 ATE ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

5 Geniki ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

6 Interamerican ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

7 HSBC ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

8 Κύπρου Ελληνικό ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

9  International ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

10 Marfin Smart Cash ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 
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11 Alico ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

12  Probank ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

13 Αττικής ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

14 ∆ήλος Money Plus ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εξωτερικού 

15 Millennium Βραχ/σµων Τοποθετήσεων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

16  Τ.Τ.-ΕΛΤΑ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Βραχ/σµων Τοποθετήσεων Εσωτερικού 

17 Eurobank Dollar Plus ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εξωτερικού 

18  Ερµής Βραχ/σµων Τοποθετήσεων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

19 ING ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

20 Πειραιώς ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Εσωτερικού 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

5.1. Χαρακτηριστικά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

 

Το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οµάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, 

µέσα χρηµαταγοράς και µετρητά και της οποίας τα επί µέρους στοιχεία ανήκουν εξ 

αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός µεριδιούχους. Η περιουσία αυτή δηµιουργείται 

από τα χρήµατα που προσφέρουν οι επενδυτές σε µια εταιρεία, τα οποία στη συνέχεια 

επενδύονται σε διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν 

αποτελεί νοµικό πρόσωπο και οι µεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και 

εξωδίκως, ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείριση του και τα δικαιώµατα τους 

επί του ενεργητικού του, από την Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.). Οι µεριδιούχοι του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν ευθύνονται 

για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε.∆.Α.Κ. ή του θεµατοφύλακα κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. 

 Η περιουσία του αµοιβαίου κεφαλαίου προστατεύεται µε τη φύλαξη των 

τίτλων του σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί µόνιµα στην Ελλάδα (ελληνικό ή 

ξένο), το οποίο εκτελεί χρέη θεµατοφύλακα. Ο θεµατοφύλακας έχει τη δυνατότητα 

ελέγχου της νοµιµότητας των κινήσεων και της τήρησης του κανονισµού του 

αµοιβαίου, ενώ ταυτόχρονα µεσολαβεί στην εκτέλεση των εντολών αγοράς και 

πώλησης χρεογράφων ή µετοχών που δίνονται από την Α.Ε.∆.Α.Κ.. 

Το αµοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης Α.Ε.∆.Α.Κ. 

της οποίας η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση είναι στην Ελλάδα, 

συνιστάται κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί την 

εποπτική και ελεγκτική αρχή των Α.Ε.∆.Α.Κ., και διέπεται από τις διατάξεις του 

νόµου 3283/2004. Το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.∆.Α.Κ. αποτελείται από µετρητά 

και καταβάλλεται ολοσχερώς έως τη σύστασή της ενώ το ύψος και η σύνθεσή του 

καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το ελάχιστο απαιτούµενο ύψος του 
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µετοχικού κεφαλαίου των Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει προσδιοριστεί σε 1.200.000 ευρώ. 

Εφόσον, όµως, η αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.∆.Α.Κ. υπερβεί τα 250.000.000 

ευρώ, τα ίδια κεφάλαια πρέπει να αυξηθούν µε πρόσθετο ποσό που θα αντιστοιχεί 

στο 0,02% του ποσού της υπέρβασης και έως ότου το σύνολο του αρχικού µετοχικού 

κεφαλαίου και του πρόσθετου ποσού υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ. 

Η Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αµοιβαίων 

κεφαλαίων καθώς και επιπροσθέτως την ανάληψη της διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Η 

διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων περιλαµβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 

�  τη διαχείριση επενδύσεων, 

� τη διοίκηση του αµοιβαίου κεφαλαίου: νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

λογιστικής διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

πελατών, αποτίµηση του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου και 

καθορισµό της αξίας των µεριδίων του (περιλαµβανοµένων τυχόν 

φορολογικών επιβαρύνσεων), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών 

διατάξεων, τήρηση µητρώου µεριδιούχων, διανοµή εσόδων, έκδοση και 

εξαγορά µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και 

αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων, τήρηση αρχείων, και 

� τη διαφήµιση του αµοιβαίου κεφαλαίου και την προώθηση των µεριδίων του. 

Κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Α.Ε.∆.Α.Κ. µπορεί να παρέχει, 

επιπρόσθετα, και τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

� διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 

ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταµεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους 

πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα 

χαρτοφυλάκια περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα που απαριθµούνται στην παράγραφο 1α του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, 

όπως ισχύει, 

� παρεπόµενες υπηρεσίες: 

α. επενδυτικές συµβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, 

όπως ισχύει, 

β. φύλαξη και διοικητική διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών 

επενδύσεων. 

Το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσης αξίας µερίδια ή 

κλάσµατα µεριδίου. Η συµµετοχή στο αµοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται µε 
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ονοµαστικό τίτλο που ονοµάζεται τίτλος µεριδίου, ο οποίος εκδίδεται από την 

Α.Ε.∆.Α.Κ. και προσυπογράφεται από το θεµατοφύλακα. Η είσοδος νέων επενδυτών 

στο αµοιβαίο κεφάλαιο επιτυγχάνεται µε την έκδοση νέων µεριδίων, ενώ η 

αποχώρηση µε εξαγορά των µεριδίων από την Α.Ε.∆.Α.Κ.. Η καθαρή τιµή ανά 

µερίδιο προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του καθαρού ενεργητικού µε τον αριθµό 

των µεριδίων. Η καθαρή αξία του αµοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθµός των µεριδίων, η 

τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και 

δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο τύπο της επόµενης ηµέρας. Τα έσοδα του αµοιβαίου 

κεφαλαίου από τόκους, µερίσµατα και κέρδη που προκύπτουν από κλήρωση 

οµολογιών υπέρ το άρτιον, διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού αφαιρεθεί 

το σύνολο των δαπανών της χρήσης. 

Κάποια από τα πλεονεκτήµατα των αµοιβαίων κεφαλαίων είναι: 

� η συνεχής επαγγελµατική διαχείριση των χρηµάτων των επενδυτών 

από εξειδικευµένη εταιρεία, 

� η ελαχιστοποίηση του κινδύνου µέσω της διαφοροποίησης των 

επενδύσεων, 

� η άµεση ρευστότητα, 

� η ευελιξία ποσού (δυνατότητα επένδυσης από επενδυτές µικρών ή 

µεσαίων δυνατοτήτων), 

� η πλήρης διαφάνεια και δηµοσιότητα, 

� η µεταφορά των χρηµάτων από ένα αµοιβαίο κεφάλαιο σε άλλο της 

ίδιας οικογένειας µε ελάχιστο ή µηδαµινό κόστος, 

� τα φορολογικά οφέλη και κίνητρα, 

� η δυνατότητα επανεπένδυσης, 

� η δυνατότητα ενεχυρίασης και  

� η εύκολη παρακολούθηση της επένδυσης. 

Ως µειονέκτηµα των αµοιβαίων κεφαλαίων θα µπορούσε να θεωρηθεί το ότι 

δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση. Επίσης, τα αµοιβαία κεφάλαια δεν ενδείκνυνται για 

ορισµένες κατηγορίες επενδυτών, όπως για παράδειγµα για επενδυτές µε 

εξειδικευµένους στόχους η µε εµπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών.   
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5.2. Κατηγορίες Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

 

Τα Αµοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τον 

επενδυτικό τους προσανατολισµό και την πολιτική που εφαρµόζουν, εξυπηρετώντας 

συγκεκριµένους επενδυτικούς στόχους και στρατηγικές. Έτσι αυτά διακρίνονται σε 

Οµολογιακά, σε ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων, σε Μετοχικά, σε Μικτά και σε Funds of 

Funds. 

• Οµολογιακά είναι αυτά που επενδύουν κυρίως σε Οµόλογα (ποσοστό άνω 

65% του ενεργητικού τους) και δευτερευόντως σε προθεσµιακές καταθέσεις. 

Επίσης, ο νόµος τους παρέχει τη δυνατότητα να επενδύουν ποσοστό έως 10% 

του ενεργητικού τους σε µετοχές. Είναι χαµηλού - µεσαίου επενδυτικού 

κινδύνου και ο χρονικός ορίζοντας είναι µέσο-µακροπρόθεσµος.  

• ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων είναι αυτά που επενδύουν σε καταθέσεις και µέσα 

χρηµαταγοράς σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους και 

δευτερευόντως σε οµολογίες. ∆εν επιτρέπεται να επενδύουν σε µετοχές. Είναι 

χαµηλού επενδυτικού κινδύνου, µε χρονικό ορίζοντα βραχυ-µεσοπρόθεσµο. 

Τα Αµοιβαία Κεφάλαια ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων περιγράφονται 

αναλυτικότερα στο προηγούµενο κεφάλαιο αφού ανήκουν στα νοµισµατικά 

χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.  

• Μετοχικά είναι τα Αµοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν κυρίως σε µετοχές, σε 

ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους. Είναι υψηλού επενδυτικού 

κινδύνου µε χρονικό ορίζοντα µεσο-µακροπρόθεσµο.  

• Μικτά είναι αυτά που συνδυάζουν επένδυση σε µετοχές, οµόλογα, 

προθεσµιακές καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς σε ποσοστό για κάθε 

κατηγορία µικρότερο του 65% του ενεργητικού τους και κατ’ ελάχιστο 10% 

του ενεργητικού τους σε µετοχές και 10% σε οµολογίες. Είναι µεσαίου 

επενδυτικού κινδύνου µε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα.  

• Funds of funds είναι αυτά που επενδύουν τα διαθέσιµα κεφάλαιά τους σε 

τουλάχιστον 5 άλλα αµοιβαία κεφάλαια, επιδιώκοντας µεγαλύτερη διασπορά 

και κατά συνέπεια µικρότερο ρίσκο.  

 Επίσης, τα αµοιβαία κεφάλαια κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες 

ανάλογα µε την γεωγραφική κατανοµή του ενεργητικού τους: 
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• Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, εφόσον επενδύουν κυρίως σε καταθέσεις 

και σε µέσα χρηµαταγοράς ή και σε οµολογίες ή και σε µετοχές, που 

εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. 

• Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού, εφόσον επενδύουν κυρίως σε καταθέσεις 

και σε µέσα χρηµαταγοράς ή και σε οµολογίες ή και σε µετοχές, που 

εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα εκτός της Ελλάδας. 

Η Α.Ε.∆.Α.Κ. οφείλει να περιλαµβάνει στην ονοµασία του αµοιβαίου 

κεφαλαίου τον κατά το δυνατό ακριβή προσδιορισµό της γεωγραφικής 

κατανοµής των επενδύσεών του. 

 

 

5.3. Εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

 

Το 2010 η ελληνική αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων χαρακτηρίστηκε από σηµαντική 

µείωση της συνολικής αξίας ενεργητικού µε εκροές σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες 

αµοιβαίων κεφαλαίων. Ο συνολικός αριθµός των εταιρειών διαχείρισης αµοιβαίων 

κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.) παρέµεινε σταθερός το 2010 σε σχέση µε τα τρία 

προηγούµενα έτη και ήταν 22 εταιρείες, έναντι 26 εταιρειών το 2006. Οι 22 

Α.Ε.∆.Α.Κ.  της ελληνικής αγοράς καθώς και το ενεργητικό και το µερίδιο αγοράς 

της κάθε εταιρείας παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Στο τέλος του 2010, οι τρεις 

µεγαλύτερες Α.Ε.∆.Α.Κ. είχαν υπό τη διαχείρισή τους κεφάλαια αξίας 4,64 δισ. ευρώ, 

τα οποία αντιστοιχούσαν στο 57,92% του συνολικού ενεργητικού των αµοιβαίων 

κεφαλαίων ενώ, οι πέντε µεγαλύτερες Α.Ε.∆.Α.Κ. είχαν υπό την διαχείρισή τους 

κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 72,24% του συνολικού ενεργητικού των 

αµοιβαίων κεφαλαίων το 2010. 
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Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 

 

 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά η αξία του ενεργητικού, ο αριθµός 

και το µερίδιο αγοράς των αµοιβαίων κεφαλαίων ανά κατηγορία για τα έτη 2007-

2010. Από τον πίνακα παρατηρούµε ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών τα τρία 

τελευταία χρόνια είναι στραµµένο στα οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια σε αντίθεση 

Πίνακας 6: Συνολικό Ενεργητικό Ελληνικής Αγοράς ΑΚ ανά Εταιρεία (31/12/2010) 

Α/Α Α.Ε.∆.Α.Κ. 
Αριθµός 
Α/Κ 

Συνολικό Ενεργητικό 
σε € την 31/12/2010 

Μερίδιο Αγοράς 
31/12/2010 

1 EUROBANK EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. 75 1.931.731.269,98 24,10% 

2 
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT 
Α.Ε.∆.Α.Κ. 

44 1.384.671.096,81 17,27% 

3 
ALPHA ASSET MANAGEMENT 
Α.Ε.∆.Α.Κ. 

27 1.326.504.415,00 16,55% 

4 
Α.Ε.∆.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

2 819.443.757,04 10,22% 

5 HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.∆.Α.Κ. 9 328.170.622,31 4,09% 

6 MetLife Alico Α.Ε.∆.Α.Κ. 21 287.354.302,22 3,58% 

7 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.∆.Α.Κ. 7 267.741.785,09 3,34% 

8 PROBANK Α.Ε.∆.Α.Κ. 4 244.631.379,62 3,05% 

9 
MARFIN GLOBAL ASSET 
MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. 

11 235.171.969,34 2,93% 

10 AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.∆.Α.Κ. 4 201.953.265,49 2,52% 

11 ΑΤΕ Α.Ε.∆.Α.Κ. 11 198.511.961,88 2,48% 

12 ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ. 12 150.560.852,55 1,88% 

13 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET 
MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. 

13 103.795.079,06 1,29% 

14 ALLIANZ Α.Ε.∆.Α.Κ. 7 102.392.152,70 1,28% 

15 ING Α.Ε.∆.Α.Κ. 5 97.537.951,60 1,22% 

16 MILLENIUM Α.Ε.∆.Α.Κ. 9 83.437.263,98 1,04% 

17 
ATTICA WEALTH 
MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. 

8 65.845.333,85 0,82% 

18 
ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT 
Α.Ε.∆.Α.Κ. 

10 59.210.203,07 0,74% 

19 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET 
MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. 

10 44.550.397,16 0,56% 

20 T FUNDS Α.Ε.∆.Α.Κ. 4 41.376.891,54 0,52% 

21 INTERNATIONAL Α.Ε.∆.Α.Κ. 6 30.991.092,18 0,39% 

22 PROTON Α.Ε.∆.Α.Κ. 4 10.053.276,52 0,13% 

 ΣΥΝΟΛΑ 303 8.015.636.318,99 100,00% 
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µε το 2007 που ήταν στραµµένο στα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων. Πιο 

συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός των υπό διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων το 

2010 µειώθηκε σε 303 έναντι 306 αµοιβαίων κεφαλαίων το 2009, 352 το 2008 και 

329 το 2007 (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ετήσια Έκθεση 2010). Η συνολική αξία 

ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του 2010 ήταν 8,0 δισ. ευρώ έναντι 

10,7 δισ. ευρώ το 2009, 10,4 δισ. το 2008 και 24,52 δισ. ευρώ στο τέλος του 2007. Η 

ετήσια µείωση της αξίας του ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων κατά 2,7 δισ. 

ευρώ περίπου (ποσοστό -24,95%) επιµερίζεται κυρίως στην αποµείωση της αξίας του 

ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων κατά 863,77 εκατ. 

ευρώ (ποσοστό -41,72%), των µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων κατά 1,15 δισ. ευρώ 

(ποσοστό -37,33%), των µικτών αµοιβαίων κεφαλαίων κατά 379,43 εκατ. ευρώ 

(ποσοστό -24,31%) και των οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων 753,93 εκατ. ευρώ 

(ποσοστό -23,41%). Αντίθετα, µικρή ετήσια αύξηση στο ενεργητικό τους σηµειώθηκε 

στα αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν κυρίως σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια (funds of 

funds) κατά 35,01 εκατ. ευρώ (ποσοστό 4,69%). 

 

Πίνακας 7: Αξία (σε εκατ.€ και ποσοστά) Ενεργητικού και Αριθµός Αµοιβαίων Κεφαλαίων 2007-2010 

Κατηγορίες Α/Κ 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
Αξία 
(%) 

Αριθµός 
Α/Κ 

Αξία 
(%) 

Αριθµός 
Α/Κ 

Αξία 
(%) 

Αριθ

µός 
Α/Κ 

Αξία 
(%) 

Αριθµός 
Α/Κ 

∆ιαχ.∆ιαθεσίµων 1.206,28 
(15,05%) 

22 2.070,06 
(19,38%) 

25 2.522,88 
(24,21%) 

28 7.968,91 
(32,50%) 

26 

Οµολογιακά 2.466,23 
(30,77%) 

72 3.220,18 
(30,15%) 

78 3.333,97 
(32,00%) 

92 4.347,09 
(17,73%) 

62 

Μετοχικά 1.932,06 
(24,10%) 

103 3.083,36 
(28,87%) 

123 2.606,67 
(25,01%) 

141 5.197,85 
(21,20%) 

93 

Μικτά 1.181,26 
(14,74%) 

47 1.560,70 
(14,61%) 

44 1.296,06 
(12,44%) 

51 2.722,31 
(11,10%) 

46 

Funds of Funds 781,19 
(9,75%) 

38 746,18 
(6,99%) 

36 645,22 
(6,19%) 

38 1.439,27 
(5,87%) 

30 

Ξένων αγορών 448,59 
(5,59%) 

21 0,00 
(0,00%) 

0 15,47 
(0,15%) 

2 2.843,24 
(11,60%) 

69 

Σύνολο 8.015,63 
(100%) 

303 10.680,47 
(100%) 

306 10.420,28 
(100%) 

352 24.518,67 
(100%) 

326 

Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 
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Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τις αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων της 

ελληνικής αγοράς για την περίοδο 2005-2010. 

 

Πίνακας 8: Αποδόσεις Αµοιβαίων Κεφαλαίων 2005-2010 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Απόδοση έτους 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Εσωτερικού -17,44% 3,70% -1,68% 1,58% 0,57% 0,89% 

Εξωτερικού -0,42% 6,08% -5,34% -1,61% -0,68% 4,05% 

∆ΙΑΧΕΙΡ.∆ΙΑΘΕΣ.  

Εσωτερικού 1,74% 2,44% 2,62% 2,87% 1,92% 1,12% 

Εξωτερικού 5,57% -0,37% 4,02% 1,06% 0,47% 4,55% 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ  

Εσωτερικού  -30,08% 21,31% -55,56% 15,36% 26,40% 29,21% 

Εξωτερικού  8,95% 21,15% -33,02% 3,44% 10,63% 20,02% 

ΜΙΚΤΑ  

Εσωτερικού -22,13% 8,85% -27,14% 7,48% 11,19% 14,03% 

Εξωτερικού 1,69% 22,56% -24,99% 1,20% 4,59% 6,49% 

FUNDS OF FUNDS  

Μετοχικά 14,42% 35,08% -44,82% 1,47% 10,21% 7,05% 

Μικτά 4,10% 10,87% -19,42% -0,26% 5,40% 5,60% 

Οµολογιακά 1,64% 3,80% -3,75% -0,07% 1,12% - 

Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 

  

Παρατηρώντας τον Πίνακα 8, βλέπουµε ότι οι αποδόσεις όλων των 

αµοιβαίων κεφαλαίων (εκτός των αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων) 

έπεσαν κατακόρυφα κι έφτασαν σε αρνητικές τιµές κατά το 2008 ενώ κατά το 2010 

αρνητικές αποδόσεις παρουσίασαν τα µετοχικά και µικτά αµοιβαία κεφάλαια 

εσωτερικού και τα οµολογιακά και εσωτερικού και εξωτερικού. Η αρνητική πορεία 

των τιµών των µετοχών στην ελληνική και στις ξένες αγορές συνέβαλε στις 

αρνητικές αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων. Επηρεαζόµενες από την αρνητική 

πορεία των αγορών, παρουσίασαν µείωση ενεργητικών όλες οι κατηγορίες των 

αµοιβαίων κεφαλαίων εκτός από τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων, που 

θεωρούνται περισσότερο ασφαλή λόγω της διασποράς κινδύνου και σηµείωσαν 
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µικρή αύξηση. Όσον αφορά τα οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια, σε πολλές 

περιπτώσεις οι αποδόσεις τους έπεσαν εξαιτίας των τοποθετήσεών τους σε εταιρικά 

και «τοξικά» οµόλογα, των οποίων οι τιµές έπεσαν. Η πτώση αυτή στις αποτιµήσεις 

των τίτλων διαµόρφωσε και τις αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

 

6.1. Λειτουργίες και Είδη Ασφαλιστικών Εταιρειών 

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες συµπεριλαµβάνονται στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, αφού 

συµµετέχουν ενεργά και µε σηµαντικά ποσά στη µεταφορά των κεφαλαίων στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πωλούν συµβόλαια, σύµφωνα 

µε τα οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαµβάνουν την οικονοµική προστασία των 

ασφαλιζόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων, δηλαδή την κάλυψη των κινδύνων 

από γεγονότα που αφορούν τη ζωή ή την περιουσία τους. Η αµοιβή των 

ασφαλιστικών εταιρειών για τους κινδύνους που αναλαµβάνουν ονοµάζεται 

ασφάλιστρο, ενώ το ποσό που λαµβάνει ο ασφαλιζόµενος σε περίπτωση επέλευσης 

του κινδύνου ονοµάζεται ασφάλεια. 

 Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν στην πράξη δύο ρόλους. Ο πρώτος και ο 

πλέον εµφανής είναι η πώληση προϊόντων για την οικονοµική προστασία των 

ασφαλιζόµενων. Ο δεύτερος ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών, που είναι απολύτως 

απαραίτητος για την επίτευξη του πρώτου, είναι να λειτουργούν ως χρηµατοδοτικοί 

ενδιάµεσοι επενδύοντας τα διαθέσιµά τους. Για την αποτελεσµατική πώληση 

προϊόντων µιας ασφαλιστικής εταιρείας, το marketing αυτής πρέπει να 

επικεντρώνεται στο σχεδιασµό εξειδικευµένων ασφαλιστικών συµβολαίων, τα οποία 

θα είναι προσαρµοσµένα στις συγκεκριµένες ανάγκες του πελάτη. Για τα προϊόντα 

αυτά σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η άσκηση κατάλληλης τιµολογιακής 

πολιτικής. Όσον αφορά την επένδυση των διαθεσίµων τους, οι ασφαλιστικές 

εταιρείες προσδοκούν ότι το µεγαλύτερο µέρος των υποχρεώσεων τους δε θα 

καταστεί απαιτητό βραχυπρόθεσµα κι εποµένως επενδύουν το µεγαλύτερο µέρος των 

διαθεσίµων τους διατηρώντας µόνο ένα ποσοστό σε ρευστά διαθέσιµα για την 

πληρωµή ασφαλειών. Για τη µέγιστη δυνατή κερδοφορία µιας ασφαλιστικής 

εταιρείας, το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι το ελάχιστο αναγκαίο. Ο προσδιορισµός 

του ποσοστού αυτού βασίζεται σε αναλογιστικές µελέτες τις οποίες πραγµατοποιούν 

οι ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να 
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πραγµατοποιούν το σωστό προσδιορισµό των καλύτερων τοποθετήσεων των 

διαθεσίµων τους και τη διαχείρισή τους λαµβάνοντας υπόψη όλους τους υπάρχοντες 

κινδύνους και περιορισµούς, όπως, για παράδειγµα, τη µείωση της αξίας των 

επενδύσεών τους λόγω των οικονοµικών συνθηκών. 

Οι δύο βασικές κατηγορίες των ασφαλιστικών εταιρειών είναι οι ακόλουθες 

(Αγγελόπουλος, 2010): 

• Εταιρείες Ασφάλισης Ζωής: Προσφέρουν ασφάλιση κατά των οικονοµικών 

συνεπειών λόγω θανάτου. Αντλούν τα κεφάλαιά τους από τις περιοδικές 

καταβολές των ασφαλισµένων βάσει συµβολαίων που έχουν υπογραφεί, 

συνήθως σε µακροχρόνια βάση. ∆εδοµένης της γνώσης, µε µεγάλη ακρίβεια, 

των αναµενόµενων εισροών κεφαλαίων, αφού αυτές σχετίζονται µε τα 

συµβόλαια που έχουν συνάψει και παράλληλα της δυνατότητας πρόβλεψης, 

µε τη χρήση στατιστικών µεθόδων, µε σχετικά µεγάλη ακρίβεια των εκροών 

τους, είναι σε θέση να επενδύουν σε µακροπρόθεσµους τίτλους 

απολαµβάνοντας και µεγαλύτερες αποδόσεις. Οι εταιρείες ασφάλισης ζωής 

συνήθως προσφέρουν συνολικά µε την ασφάλεια ζωής και συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα σε πακέτα. Σηµαντική είναι και η συµβολή τους στην ανάπτυξη 

προϊόντων, όπως τα unit linked products και τα προϊόντα bankassurance. 

• Εταιρείες ασφάλισης κατά ζηµιών: Προσφέρουν ασφάλιση σε περίπτωση 

ζηµιάς από φωτιά ή θεοµηνία, σε περίπτωση κλοπής, σε περίπτωση 

ατυχήµατος κ.τ.λ. Σήµερα οι ασφαλιστικές αυτές εταιρείες έχουν αναπτύξει σε 

µεγάλο βαθµό και σε µεγάλο εύρος τα προϊόντα τους και µπορούν να 

προσφέρουν ασφάλιση και για τα πλέον ασυνήθιστα περιστατικά. Αν και οι 

εισροές κεφαλαίων προβλέπονται µε σχετικά µεγάλη ακρίβεια, επειδή οι 

εκροές τους δεν είναι προβλέψιµες µε ακρίβεια, προγραµµατίζουν µε 

ιδιαίτερη προσοχή τη ρευστότητά τους µε αποτέλεσµα να επενδύουν κυρίως 

σε εύκολα ρευστοποιήσιµους τίτλους.  

Μετά την έναρξη του Π.∆. 118/85, άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής 

επιχείρησης χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζηµιών 

είτε ασφαλίσεων ζωής. Ωστόσο, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούσανε 

ασφαλίσεις κατά ζηµιών µαζί µε ασφαλίσεις ζωής µπορούν να συνεχίσουν την 

ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα 

θα τελεί υπό ξεχωριστή διαχείριση. Η ξεχωριστή διαχείριση αφορά το διαχωρισµό 
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των εργασιών των ασφαλίσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην βλάπτονται τα 

συµφέροντα των ασφαλισµένων ζωής και των ασφαλισµένων κατά ζηµιών από την 

παράλληλη άσκηση ασφαλίσεων. Επίσης, οι εργασίες των ασφαλίσεων ζωής δε θα 

πρέπει να επιβαρύνονται µε τη συγκρότηση των ελάχιστων οικονοµικών εχέγγυων, 

ιδίως του περιθωρίου φερεγγυότητας, τα οποία απαιτούνται για την άσκηση 

ασφαλίσεων κατά ζηµιών και αντίστροφα. Τέλος, οι λογιστικές εγγραφές θα πρέπει 

να γίνονται µε τρόπο που να απεικονίζει τις πηγές των αποτελεσµάτων για κάθε 

κατηγορία εργασιών (ασφαλίσεων κατά ζηµιών και ασφαλίσεων ζωής).   

 

 

6.2. Νοµοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας 

 

Οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών 

καθορίζονται από το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 400/1970. Σύµφωνα µε αυτό, το µετοχικό 

κεφάλαιο κάθε ελληνικής ανώνυµης ασφαλιστικής εταιρείας ή οι αρχικές εισφορές 

των µελών ελληνικού αλληλασφαλιστικού συνεταιρισµού πρέπει να καταβάλλονται 

ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας ή κατά την ίδρυση του συνεταιρισµού και 

δεν µπορούν να είναι κατώτερα από: 

- 3.000.000 ευρώ για επιχειρήσεις που ασκούν ένα ή περισσότερους από τους 

κλάδους 10 µέχρι και 15 του άρθρου 13 του Νόµου 400-70 (αστικής ευθύνης, 

πιστώσεων και εγγυήσεων), 4.500.000 ευρώ από 1.1.2006 και 6.000.000 ευρώ 

από 1.1.2008. 

- 2.000.000 ευρώ για επιχειρήσεις που ασκούν έναν ή περισσότερους από τους 

υπόλοιπους κλάδους (1-9, 16, 17, 18 του άρθρου 13 του Νόµου 400-70). Το 

ποσό αυτό δεν µπορεί να υπολείπεται των 3.000.000 ευρώ εφόσον ασκούν 

αντασφαλιστικές δραστηριότητες (αναλήψεις), εφόσον τα εισπραττόµενα 

αντασφάλιστρα κατά ζηµιών υπερβαίνουν το 10% των συνολικών 

ακαθάριστων εγγεγραµµένων ασφαλίστρων κατά ζηµιών ή το ποσό των 

50.000.000 ευρώ ή εφόσον τα τεχνικά αποθεµατικά που αφορούν τις 

αντασφαλιστικές αναλήψεις κατά ζηµιών υπερβαίνουν το 10% των συνολικών 

τεχνικών αποθεµατικών κατά ζηµιών. 
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Τα δύο τρίτα του παραπάνω αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή των παραπάνω αρχικών 

εισφορών θα πρέπει να είναι καταβεβληµένα σε µετρητά. 

 Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ελλάδα υποχρεούται να 

συγκροτεί και να διατηρεί συνεχώς επαρκές διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας 

ανάλογο προς το σύνολο των δραστηριοτήτων της, το οποίο αντιστοιχεί στην 

περιουσία της την ελεύθερη από κάθε υποχρέωση που δύναται να προβλεφθεί, χωρίς 

να συνυπολογίζονται σε αυτή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της. Επίσης, κάθε 

ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα την Ελλάδα υποχρεούται να διαθέτει εγγυητικό 

κεφάλαιο. Το εγγυητικό κεφάλαιο αποτελεί το 1/3 του απαιτούµενου περιθωρίου 

φερεγγυότητας. 

 Η άδεια λειτουργίας κάθε ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης και η έγκριση 

του καταστατικού της παρέχεται µε απόφαση του υπουργού Εµπορίου, η οποία 

δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης 

Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Κάθε ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση 

µαζί µε την αίτηση για άδεια λειτουργίας της υποβάλλει στο υπουργείο Εµπορίου: α) 

το καταστατικό της, β) τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής ολόκληρου του µετοχικού 

κεφαλαίου ή των εισφορών σε περίπτωση αλληλασφαλιστικών συνεταιρισµών, γ) 

πρόγραµµα δραστηριότητας, δ) πληροφορίες για τους διοικούντες την ασφαλιστική 

επιχείρηση προκειµένου να ελεγχθεί η εντιµότητα και τα επαγγελµατικά προσόντα ή 

η πείρα αυτών των προσώπων, ε) δήλωση για το πρόσωπο που ασκεί διοίκηση και 

διαχείριση στην ασφαλιστική επιχείρηση, τον υπεύθυνο Αναλογιστή, τον υπεύθυνο 

Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, τον υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνων και τον 

υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, στ) στις περιπτώσεις που απαιτείται το όνοµα και τη 

διεύθυνση του προσώπου που διορίζει σε κάθε κράτος µέλος ως αντιπρόσωπο για τον 

διακανονισµό ζηµιών. 

Με το Νόµο 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α’) η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την 

εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις 

αρµοδιότητές της, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του Υπουργείου Οικονοµικών. H ∆ιεύθυνση 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος είναι επιφορτισµένη µε 

την άσκηση της χρηµατοοικονοµικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης καλύπτει τις επιτακτικές ανάγκες 

αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συµµόρφωση και 

προσαρµογή µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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6.3. Ο Ασφαλιστικός Κλάδος στην Ελλάδα σήµερα 

 

Από τις 73 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 

2010, οι 48 δραστηριοποιήθηκαν µόνο στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών, οι 14 µόνο στις 

ασφαλίσεις ζωής και 11 ήταν µικτές, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2. Ως προς το 

καθεστώς εγκατάστασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε 50 ανώνυµες 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 20 υποκαταστήµατα αλλοδαπών ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων και 3 πανελλαδικούς αλληλασφαλιστικούς οργανισµούς. Όσον αφορά 

τη δραστηριότητα, από τις 50 ανώνυµες ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι 11 

δραστηριοποιήθηκαν µόνο στις ασφαλίσεις ζωής, οι 28 στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών 

και οι 11 ήταν µικτές. Αντιστοίχως, από τα 20 υποκαταστήµατα 3 

δραστηριοποιήθηκαν µόνο στις ασφαλίσεις ζωής και 17 µόνο στις ασφαλίσεις κατά 

ζηµιών, ενώ οι πανελλαδικοί αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί δραστηριοποιήθηκαν 

αποκλειστικά στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

Ελλάδος). 

 

 
∆ιάγραµµα 2: Αριθµός Ασφαλιστικών Εταιρειών ανά Κατηγορία 

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

 

 Η συνολική παραγωγή πρωτασφαλίστρων και δικαιωµάτων του συνόλου του 

ασφαλιστικού κλάδου έφτασε τα 5,3 δισ. ευρώ το 2010 µειωµένη κατά 2,1% σε 
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σχέση µε το 2009. Το 2010 ήταν η πρώτη φορά, µετά από χρόνια, κατά την οποία η 

παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις σε ονοµαστικές τιµές κινήθηκε 

πτωτικά, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 3. Η παραγωγή των γενικών κλάδων 

αυξήθηκε κατά 2,57%, ενώ η παραγωγή εργασιών ζωής µειώθηκε κατά 7,62%. Όσον 

αφορά την κερδοφορία του κλάδου, υπήρξε αύξηση της κερδοφορίας επί του 

συνόλου του κλάδου και τα συνολικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 49%. Αξιοσηµείωτο 

συνεπώς είναι το ότι µες την κρίση και παρά τη µείωση της παραγωγής, ο 

ασφαλιστικός κλάδος βελτίωσε σηµαντικά την κερδοφορία του (Ιδιωτική Ασφάλιση, 

2011).     

 

 
∆ιάγραµµα 3: Συνολική Παραγωγή Πρωτασφαλίστρων και ∆ικαιωµάτων του 

Ασφαλιστικού Κλάδου 
 

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

 

7.1. Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 

 

Οι Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) (Real Estate 

Investment Companies, REICs) είναι εταιρείες αµοιβαίων κεφαλαίων µε 

αποκλειστικό σκοπό τις τοποθετήσεις σε ακίνητη περιουσία και κινητές αξίες. Οι 

εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία µπορούν να περιγραφούν ως εταιρείες 

κλειστού τύπου σε αντιδιαστολή µε τα αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων, που είναι 

ανοιχτού τύπου. Αυτές οι εταιρείες κλειστού τύπου είναι συνήθως εισηγµένες σε 

χρηµατιστήριο, επενδύουν σε ακίνητα που παράγουν εισόδηµα, διανέµουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό των κερδών τους στους µετόχους τους και διέπονται από 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, 2011). 

 Μια επένδυση σε µετοχές ΑΕΕΑΠ έχει από πλευράς διαφοροποίησης 

χαρτοφυλακίου όλα τα πλεονεκτήµατα που έχουν οι τοποθετήσεις σε λοιπές εταιρείες 

ακινήτων και οι άµεσες επενδύσεις σε ακίνητα. Επιπλέον µια επένδυση σε ΑΕΕΑΠ 

έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι µιας άµεσης επένδυσης σε ακίνητα. Η 

επένδυση σε ΑΕΕΑΠ χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ρευστότητα σε σχέση µε µια 

άµεση επένδυση σε ακίνητα που εµφανίζει περιορισµένη δυνατότητα άµεσης 

ρευστοποίησης και αυτό γιατί στην περίπτωση των ΑΕΕΑΠ ο επενδυτής κατέχει 

µετοχές εισηγµένες σε κάποια χρηµατιστηριακή αγορά µε δυνατότητα άµεσης 

ρευστοποίησης. Εκτός αυτού, οι ΑΕΕΑΠ κατέχουν χαρτοφυλάκια τα οποία 

περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό και µεγάλο µέγεθος ακινήτων µε αποτέλεσµα τη 

δυνατότητα διαφοροποίησης των επενδύσεων µέσω της βελτίωσης της γεωγραφικής 

ή/και κλαδικής διασποράς. Ως αποτέλεσµα, οι επενδυτές σε µετοχές ΑΕΕΑΠ 

επωφελούνται από τη διαφοροποίηση που κάνουν οι ίδιες οι ΑΕΕΑΠ στο 

χαρτοφυλάκιό τους.  

Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό όλων των ΑΕΕΑΠ είναι η εσωτερική ή εξωτερική 

επαγγελµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων τους που µπορεί να 
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γίνεται εσωτερικά από τις ίδιες τις ΑΕΕΑΠ ή εξωτερικά από ειδικούς συνεργάτες. Σε 

κάθε περίπτωση αυτό γίνεται από εξειδικευµένους επαγγελµατίες που έχουν ως 

αποκλειστικό µέληµα να διαχειριστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιουσία 

της εταιρείας, να εντοπίσουν τις καλύτερες επενδύσεις σε ακίνητα, να προβούν σε 

διασπορά ενδεχόµενων κινδύνων και να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη για τους 

µετόχους. Φυσικά, αντίστοιχες δυνατότητες δεν υφίστανται όταν κάποιος επενδύει 

µόνος του σε µεµονωµένα ακίνητα. Άλλο πλεονέκτηµα των ΑΕΕΑΠ είναι το χαµηλό 

κόστος συναλλαγών. Οι άµεσες αποκτήσεις ακινήτων έχουν συνήθως πολύ 

µεγαλύτερο κόστος από αυτό µιας χρηµατιστηριακής συναλλαγής για αγοραπωλησία 

µετοχών. Συγκεκριµένα οι ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται από τον φόρο µεγάλης ακίνητης 

περιουσίας, από τον φόρο εισοδήµατος επιχειρήσεων, από τον φόρο µεταβίβασης 

ακινήτων και από το ειδικό τέλος συναλλαγής.  Οι µόνες επιβαρύνσεις που έχουν 

αφορούν φόρο 0,3% επί της µέσης εκτιµηθείσας αξίας των επενδυτικών 

περιουσιακών στοιχείων, σε τέλη υποθηκοφυλακείου, τα οποία είναι µειωµένα, 

καθώς και σε τέλη χαρτοσήµου 3,6%, τα οποία επιβάλλονται σε όλες τις µισθώσεις. 

Επιπλέον, η επένδυση σε ΑΕΕΑΠ παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς και 

«αντικειµενικής» αποτίµησης της αξίας της επένδυσης. Το βασικότερο πρόβληµα της 

αγοράς ακινήτων είναι η έλλειψη µιας κεντρικής συναλλακτικής αγοράς αντίστοιχης 

µε αυτή των µετοχών. Έτσι, µια άµεση επένδυση σε ακίνητα εµπλέκει θέµατα 

εκτιµήσεων από ειδικούς και µη εκτιµητές, µε ότι αυτό σηµαίνει για τη σωστή 

αποτίµηση της επένδυσης. Αντίθετα, η έµµεση επένδυση σε ακίνητα, µέσω µιας 

ΑΕΕΑΠ, δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει ο επενδυτής ανά πάσα στιγµή την 

αποτίµηση της αξίας της επένδυσής του, όπως αυτή διαµορφώνεται στο 

χρηµατιστήριο, χωρίς την όποια «υποκειµενικότητα» των εκτιµήσεων. 

Τέλος βασικό γνώρισµα των ΑΕΕΑΠ είναι το ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς από το οποίο διέπονται. Οι µειωµένοι φόροι, ιδίως σε µια αγορά που είναι 

ιδιαίτερα επιβαρυµένη φορολογικά, σε συνδυασµό µε µια πολιτική διανοµής 

µερισµάτων που ξεπερνούν το 85-90% των διανεµόµενων κερδών, δηµιουργούν ένα 

θελκτικό επενδυτικό πλαίσιο.  

Ωστόσο, βασικό µειονέκτηµα των ΑΕΕΑΠ είναι η έλλειψη άµεσου ελέγχου 

της διαχείρισης, η οποία υπάρχει στις άµεσες επενδύσεις σε ακίνητα και που για 

πολλούς, συνήθως µη θεσµικούς, επενδυτές είναι επιθυµητή. Στα µειονεκτήµατα των 

ΑΕΕΑΠ κατατάσσεται και η µεγάλη διακύµανση που παρουσιάζουν οι τιµές των 

µετοχών τους, καθώς αυτές επηρεάζονται από τις γενικές τάσεις που διαµορφώνονται 
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στις χρηµατιστηριακές αγορές όπου είναι εισηγµένες οι εν λόγω µετοχές. Έτσι, οι 

αποδόσεις  των ΑΕΕΑΠ, σε σχέση µε τις αποδόσεις από τις άµεσες επενδύσεις σε 

ακίνητα, έχουν µεγαλύτερη διακύµανση, στοιχείο που µεταφράζεται σε αυξηµένο 

επενδυτικό κίνδυνο. 

 

 

7.2. Θεσµικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ 

 

Το θεσµικό πλαίσιο για τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ υφίσταται από το 1999 (Ν. 

2778/1999), αλλά τροποποιήθηκε το 2002 (Ν. 2992/2002 ) και το 2007 

(Ν.3581/2007). Σύµφωνα µε αυτό το ελάχιστο ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της 

ΑΕΕΑΠ καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σήµερα έχει 

προσδιοριστεί στο ελάχιστο ύψος των 29.350.000 ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς 

κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το µετοχικό κεφάλαιο σχηµατίζεται µε εισφορά κατά 

80% τουλάχιστον µετρητών και ακινήτων (εµπορικών και βιοµηχανικών). Εάν η 

αρχική εισφορά περιλαµβάνει µόνο µετρητά, θα πρέπει, πριν την εισαγωγή στο 

χρηµατιστήριο, να έχει επενδυθεί τουλάχιστον το 50% σε ακίνητα. Η υποβολή 

αίτησης εισαγωγής των µετοχών της ΑΕΕΑΠ στο Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι 

υποχρεωτική εντός ενός έτους από την απόκτηση άδειας ΑΕΕΑΠ. 

Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη 

περιουσία απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουµένως από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της. Αντίστοιχη άδεια απαιτείται και για τη 

µετατροπή υφιστάµενης εταιρείας σε εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Για 

τη χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της άδειας λειτουργίας εκτιµώνται το 

επενδυτικό σχέδιο, η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα της εταιρείας, η 

αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν και η 

καταλληλότητα των ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της 

εταιρείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της άδειας, εξετάζει επίσης 

κατά πόσο η εταιρεία, τα µέλη της διοίκησής της και τα διευθυντικά της στελέχη 

διαθέτουν εµπειρία στον τοµέα των επενδύσεων σε ακίνητα. Τα κριτήρια αυτά 

µπορούν να εξειδικεύονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η εταιρεία υποβάλλει, µε την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επενδυτικό σχέδιο, το οποίο περιέχει υποχρεωτικά 
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αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σχετικά µε το 

επενδυτικό της πρόγραµµα, των στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η 

στρατηγική της και των µέσων που αυτή προτίθεται να χρησιµοποιήσει για την 

επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο του επενδυτικού σχεδίου.  

Σύµφωνα µε το νόµο, τα διαθέσιµα της εταιρίας επενδύονται µόνο: 

� Σε ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%), σε ακίνητη περιουσία. 

� Σε κινητές αξίες ή άλλα στοιχεία, καθώς και σε µετρητά, τραπεζικές 

καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναµης ρευστότητας. Οι επενδύσεις 

σε κινητές αξίες δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) των 

διαθεσίµων. 

� Σε άλλα κινητά πράγµατα, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της 

εταιρίας και τα οποία, µαζί µε τα ακίνητα που αποκτά η εταιρία για την 

εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις 

εκατό (10%) αυτών κατά την απόκτησή τους. 

Οι επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ σε κινητές αξίες υπόκεινται σε κάποιους 

περιορισµούς. Η ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται να επενδύει σε κινητές αξίες µέχρι το 10% του 

ενεργητικού της. Κάθε συµµετοχή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1% του ενεργητικού 

και, εάν η εταιρεία έχει συµµετοχές, αυτές πρέπει να είναι σε τουλάχιστον έξι 

διαφορετικούς εκδότες. Κάθε συµµετοχή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του 

µετοχικού κεφαλαίου του εκδότη. Από το συνολικό ύψος των συµµετοχών µόνον το 

20% µπορεί να επενδυθεί σε εταιρείες που σχετίζονται µε ακίνητα. Η εταιρεία 

υποχρεούται να διατηρεί διαρκώς το 10% του ενεργητικού της σε ρευστά διαθέσιµα. 

Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή τουλάχιστον του 90% των µετοχών ανώνυµης εταιρείας 

µε µοναδικό σκοπό την εκµετάλλευση ακινήτων (SPVs – Special Purpose Vehicles), 

το σύνολο του πάγιου κεφαλαίου της οποίας είναι επενδεδυµένο σε ακίνητα που 

εµπίπτουν στις κατηγορίες ακινήτων στις οποίες µπορεί να επενδύσει µια ΑΕΕΑΠ. Οι 

εταιρείες αυτές, εάν έχουν έδρα την Ελλάδα, χαίρουν του ίδιου ευνοϊκού 

φορολογικού θεσµικού πλαισίου µε τη µητρική ΑΕΕΑΠ. Όσον αφορά τις επενδύσεις 

της ΑΕΕΑΠ σε ακίνητα η αξία κάθε ακινήτου, το οποίο περιλαµβάνεται στις 

επενδύσεις της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατά το χρόνο της 

απόκτησης, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του συνόλου των επενδύσεών 



56 

 

της. Τέλος, η εταιρεία δεν επιτρέπεται να επενδύει σε πολύτιµα µέταλλα ή σε 

παραστατικούς τους τίτλους. 

 

 

7.3. Ο Κλάδος των ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα Σήµερα 

 

Στο τέλος του 2010 λειτουργούσαν πέντε εταιρείες ΑΕΕΑΠ (Πίνακας 9) εκ των 

οποίων οι τρεις είναι εισηγµένες και οι µετοχές τους διαπραγµατεύονται στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών µε χρηµατιστηριακή αξία 447,74 εκατ. ευρώ έναντι 625,19 

εκατ. ευρώ στο τέλος του 2009. Κατά το 2011, Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι, ύστερα από 

απόφαση του ∆.Σ. της ΟΤΕ Estate, η έκτακτη γενική συνέλευση της θυγατρικής της 

εταιρίας ΟΤΕ Properties ΑΕΕΑΠ αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση και 

εκκαθάριση της εταιρίας.    

 

Πίνακας 9: Οι Ελληνικές ΑΕΕΑΠ (∆εκέµβριος 2010) 

α/α Ονοµασία 

1 Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ 

2 Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ 

3 MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ  

4 OTE Properties ΑΕΕΑΠ  

5 Trastor ΑΕΕΑΠ 

Πηγή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

Σύµφωνα µε τις διοικήσεις των Α.Ε.Ε.Α.Π της ελληνικής αγοράς η κρίση 

στην αγορά κατά το 2010 επηρέασε τη ζήτηση και την προσφορά σε επίπεδο είδους 

ακινήτου και σε επίπεδο αγοράς µε άµεση επίπτωση στις αξίες πώλησης, στις 

µισθωτικές αξίες και στις αποδόσεις των ακινήτων. Έτσι, οι χαµηλές αποτιµήσεις των 

ακινήτων επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσµατα των εγχώριων ΑΕΕΑΠ, όπου οι 3 

εισηγµένες διαπραγµατεύονται µε discount. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης 

Θεσµικών Επενδυτών, οι συνολικές επενδύσεις των ελληνικών ΑΕΕΑΠ σε ακίνητα 

έφτασαν τα 1.537 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2010 και στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν και 

στις αρχές του 2011 (∆ιάγραµµα 4). 
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∆ιάγραµµα 4: Συνολικές Επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ σε ακίνητα 

Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 

 

 Οι ΑΕΕΑΠ διανύουν µια περίοδο όπου οι ίδιες διαθέτουν ρευστότητα και οι 

τιµές των ακινήτων βρίσκονται σε καθοδική φάση. Το 2011 ξεκίνησε µε προβλήµατα 

και µε προκλήσεις, η πρώτη εκ των οποίων είναι το αν και κατά πόσον οι εταιρείες 

του κλάδου θα σπεύσουν να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν µέσα από 

την οικονοµική κρίση. Οι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιµηθούν προκειµένου για 

νέες επενδύσεις είναι πολλοί και διαφορετικοί: Αφενός ακόµα οι πωλητές ακινήτων 

δεν έχουν προσαρµοστεί στη σηµερινή πραγµατικότητα και διατηρούν υψηλές τιµές. 

Παράλληλα πρέπει τα ακίνητα των ΑΕΕΑΠ να νοικιάζονται σε σίγουρους 

ενοικιαστές και µε υψηλά µισθώµατα, σε µία εποχή αναδιαπραγµατεύσεων ενοικίων. 

Παράλληλα µε µεγάλα yields η ποιότητα του ενοικιαστή είναι εξαιρετικά σηµαντική 

για τις ΑΕΕΑΠ καθώς οι ΑΕΕΑΠ από το σκοπό τους οφείλουν να προσφέρουν στους 

επενδυτές ικανοποιητική µερισµατική απόδοση, χωρίς να τους εµπλέκουν σε 

µεγάλους κινδύνους».  

Οι διοικήσεις των ΑΕΕΑΠ γνωρίζουν ότι η κατάσταση στην οικονοµία 

πρόκειται να επιδεινωθεί και πως αυτή η εξέλιξη δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την 

αγορά ακινήτων. Αν και µέχρι στιγµής δεν φαίνεται να έχουν ασκηθεί σηµαντικές 

πιέσεις για µειώσεις στα ενοίκια, κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να συµβεί σε κάποιον 

βαθµό µέσα στο 2011 και αυτό είναι η δεύτερη πρόκληση για τις διοικήσεις των 

εταιρειών. Σηµαντικό θέµα, επίσης, είναι η σχέση µεταξύ των εταιρειών επενδύσεων 

σε ακίνητη περιουσία και των συγγενών τους τραπεζικών οµίλων, καθώς µεγάλο 
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ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους αφορά σε ακίνητα που ενοικιάζονται σε 

δραστηριότητες των συγκεκριµένων πιστωτικών ιδρυµάτων.  

Ένα ακόµη ζήτηµα είναι το πώς θα εξελιχθούν οι εύλογες αξίες των ακινήτων 

τους, όπως αυτές θα αποτιµηθούν από τους εξωτερικούς εκτιµητές. Πάντως, οι 

ΑΕΕΑΠ θεωρούν ότι η όποια µείωση θα είναι πολύ µικρότερη σε σύγκριση µε το 

µεγάλο discount µε το οποίο είναι διαπραγµατεύσιµες οι µετοχές τους στο 

Χρηµατιστήριο της Αθήνας. Τέλος, οι επενδυτικές εταιρείες ακίνητης περιουσίας θα 

προσπαθήσουν να προχωρήσουν -κατά το µέτρο του δυνατού, λόγω της 

περιορισµένης εµπορευσιµότητας στην αγορά- σε κάποια αναδιάρθρωση του 

χαρτοφυλακίου των ακινήτων τους, ώστε να το προσαρµόσουν στις νέες συνθήκες 

της αγοράς (Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

 

 

8.1. Βασικά Χαρακτηριστικά των Α.Ε.Ε.Χ. 

 

Οι Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) είναι εταιρείες µε 

αποκλειστικό σκοπό την άντληση κεφαλαίων µέσω του Χρηµατιστηρίου, τα οποία 

στη συνέχεια διαχειρίζονται τοποθετώντας τα σε κινητές αξίες διαπραγµατεύσιµες 

στην ελληνική και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Κάτω από την καθοδήγηση των 

επαγγελµατιών που τις διοικούν καθώς και µε την ολοκληρωµένη οργανωτική τους 

δοµή οι Α.Ε.Ε.Χ. διαµορφώνουν καθηµερινά ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. 

 Η βασική ιδέα είναι παρόµοια µε αυτή των αµοιβαίων κεφαλαίων, µε την 

βασική διαφορά όµως ότι είναι «κλειστού τύπου» (closed-end) συλλογικές 

επενδύσεις. Αυτό σηµαίνει ότι εκδίδουν έναν συγκεκριµένο αριθµό µετοχών ο 

αριθµός των οποίων δεν µεταβάλλεται καθηµερινά όπως στα αµοιβαία κεφάλαια 

αλλά πολύ σπανιότερα (π.χ. µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων 

µετοχών). Για να συµµετάσχει ένας επενδυτής σε αυτού του τύπου την επένδυση θα 

πρέπει να απευθυνθεί στο χρηµατιστήριο και να βρει άλλους επενδυτές που κατέχουν 

αυτές τις µετοχές και ταυτόχρονα επιθυµούν να πουλήσουν στην τιµή που θέλει να 

αγοράσει ο επενδυτής. Ο επενδυτής σε µια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

δηλαδή, µπορεί ανά πάσα στιγµή να αγοράσει ή να πουλήσει µετοχές της εταιρείας 

αυτής που αντιπροσωπεύουν την επένδυσή του. Με άλλα λόγια η τιµή διαµορφώνεται 

στο χρηµατιστήριο, όπως των µετοχών όλων των άλλων εισηγµένων επιχειρήσεων. Η 

τιµή της µετοχής στο χρηµατιστήριο ονοµάζεται τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή. Η 

αξία που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των µετοχών µε την 

χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής είναι η χρηµατιστηριακή αξία µιας Α.Ε.Ε.Χ. ενώ 

η εσωτερική αξία του ενεργητικού µιας Α.Ε.Ε.Χ. είναι η τρέχουσα αξία του 

χαρτοφυλακίου και υπολογίζεται καθηµερινά µε βάση τις χρηµατιστηριακές τιµές 

όλων των κινητών αξιών που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της Α.Ε.Ε.Χ.. Όταν η 

εσωτερική αξία του ενεργητικού είναι µεγαλύτερη της χρηµατιστηριακής αξίας λέµε 
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ότι η µετοχή διαπραγµατεύεται µε έκπτωση (discount), ενώ όταν η χρηµατιστηριακή 

αξία είναι µεγαλύτερη της εσωτερικής αξίας λέµε ότι η µετοχή διαπραγµατεύεται µε 

premium (Νούλας, 2006) 

 ∆εδοµένης της καθηµερινής αποτίµησης των περισσότερων κινητών αξιών, 

επί των οποίων τοποθετούνται τα κεφάλαια των Α.Ε.Ε.Χ., η αξία του ενεργητικού 

τους, και κατά συνέπεια και της µετοχής τους, προσδιορίζεται µε σχετική ακρίβεια. 

Εποµένως, οι τοποθετήσεις στις µετοχές των Α.Ε.Ε.Χ. πραγµατοποιούνται µε 

γνώµονα την ποιότητα και την προσδοκία για αύξηση της τιµής των κινητών αξιών 

και τη συνακόλουθη αύξηση της τιµής της µετοχής. Οι µέτοχοι της Α.Ε.Ε.Χ. 

προσβλέπουν σε πιθανή υπεραξία του χαρτοφυλακίου και στην είσπραξη µερισµάτων 

(Αγγελόπουλος, 2010). 

 Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των Α.Ε.Ε.Χ. για έναν ιδιώτη επενδυτή είναι 

τα ακόλουθα: 

� Επιτυγχάνει µεγάλη διασπορά του κινδύνου και διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου του µε πολύ µικρό κόστος. Για παράδειγµα, αν ένας ιδιώτης 

επενδυτής επιθυµεί να αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο µετοχών του οποίου οι 

αποδόσεις ακολουθούν τον Γενικό ∆είκτη µπορεί να το κάνει µε δύο τρόπους: 

είτε να αγοράσει µόνος του όλες τις µετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη, 

πληρώνοντας πολλές προµήθειες για την αγορά τόσων πολλών µετοχών και 

να αναπροσαρµόζει τις θέσεις καθηµερινά ανάλογα µε τις αλλαγές στον 

δείκτη είτε να αγοράσει µερίδια ή µετοχές σε µία συλλογική επένδυση της 

οποίας οι αποδόσεις ακολουθούν τον Γενικό ∆είκτη. Με τον δεύτερο τρόπο 

θα αποκτήσει την επιθυµητή διαφοροποίηση πληρώνοντας µόνον µία 

προµήθεια, άρα µε αισθητά µικρότερο κόστος. 

� Επιτυγχάνει επαγγελµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, εφόσον οι 

διαχειριστές των συλλογικών επενδύσεων είναι επαγγελµατίες της αγοράς. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο επαγγελµατίας διαχειριστής θα χρησιµοποιήσει τα πιο 

σύγχρονα µέσα για να δηµιουργήσει ένα αποδοτικό χαρτοφυλάκιο, κάτι που ο 

ιδιώτης επενδυτής ενδεχοµένως να µην έχει την απαιτούµενη τεχνογνωσία να 

επιτύχει. 

� Επιτυγχάνει άµεση και µε µικρό κόστος πρόσβαση σε αγορές που θα ήταν 

αδύνατον ή πολύ δύσκολο να έχει πρόσβαση ως ιδιώτης. Για παράδειγµα, 

ένας ιδιώτης επενδυτής που επιθυµεί να επενδύσει στις αναδυόµενες αγορές 

της Ασίας ή της Λατινικής Αµερικής θα πρέπει να ανοίξει ειδικούς 



61 

 

λογαριασµούς στις χώρες για τις οποίες ενδιαφέρεται, να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις σε γλώσσες που πιθανά να µην γνωρίζει, να µεταφέρει κεφάλαια από 

χώρα σε χώρα, κ.τ.λ. Αγοράζοντας µερίδια ή µετοχές σε µία συλλογική 

επένδυση που δίνει έµφαση σε αυτές τις αγορές µπορεί να επιτύχει τον ίδιο 

στόχο µε σαφώς µικρότερο κόστος και κίνδυνο. Επίσης, τα ανωτέρω µπορεί 

να τα επιτύχει και µε πολύ µικρό κεφάλαιο και µε µεγάλη διαφάνεια στις 

συναλλαγές του αλλά και µε µεγάλη ευκολία παρακολούθησης και 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. 

 

 

8.2. Θεσµικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας των Α.Ε.Ε.Χ. 

 

Το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ε.Χ. καθορίζεται από τις 

διατάξεις  του Ν.3371/2005 και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ν. 2190/1920. 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό, για να εκδοθεί άδεια σύστασης της Α.Ε.Ε.Χ., 

απαιτείται να έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας 

της. Άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη µετατροπή υφιστάµενης εταιρίας σε 

Α.Ε.Ε.Χ.. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς 

το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Χ.. Σε περίπτωση εισφοράς εις είδος, το 

εισφερόµενο ενεργητικό πρέπει να περιλαµβάνεται µεταξύ των επιτρεπόµενων 

επενδύσεων. Οι µετοχές της Α.Ε.Ε.Χ. είναι ονοµαστικές και το µετοχικό κεφάλαιο 

της Α.Ε.Ε.Χ. έχει ελάχιστο ύψος 10.000.000 ευρώ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

δύναται µε απόφαση της να αναπροσαρµόζει το ελάχιστο ύψος του µετοχικού 

κεφαλαίου. Οι Α.Ε.Ε.Χ. εντός τριµήνου από την ίδρυσή τους είναι υποχρεωµένες να 

υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή των µετοχών τους σε οργανωµένη αγορά που 

λειτουργεί στην Ελλάδα και η διαδικασία της εισαγωγής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

εντός δώδεκα µηνών από τη σύστασή της. 

 Η Α.Ε.Ε.Χ. επιτρέπεται να επενδύει αποκλειστικά σε: 

α) Κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που έχουν γίνει δεκτά ή αποτελούν 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε 

κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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β) Κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που αποτελούν αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης σε άλλη αγορά κράτους - µέλους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί 

κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. 

γ) Κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης σε χρηµατιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή σε άλλη αγορά τρίτου 

κράτους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή 

στο κοινό. Τα χρηµατιστήρια αξιών και οι αγορές της περίπτωσης αυτής ορίζονται 

εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

δ) Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για 

επίσηµη εισαγωγή σε χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των ανωτέρω 

περιπτώσεων α', β' και γ' και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγµατοποιηθεί, το 

αργότερο, εντός ενός έτους από την έκδοση. 

ε) Μερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) οι 

οποίοι είναι εγκεκριµένοι βάσει των εθνικών νοµοθεσιών. 

στ) Μερίδια άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν 

εδρεύουν σε κράτος - µέλος. 

ζ) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή 

προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας µέχρι δώδεκα µηνών, εφόσον το πιστωτικό 

ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος - µέλος ή, εάν η καταστατική έδρα 

του πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυµα υπόκειται σε 

καθεστώς προληπτικής εποπτείας το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό 

που ισχύει στην Ελλάδα. Οι τρίτες χώρες της περίπτωσης αυτής ορίζονται εκάστοτε 

µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώµη της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

η) Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των 

εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία 

αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µία από τις αγορές που αναφέρονται 

στις ανωτέρω περιπτώσεις α', β' και γ' ή παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που 

αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών 

(εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα). 

θ) Μέσα χρηµαταγοράς, πλην των διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά, 

εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των µέσων αυτών υπόκειται σε ρυθµίσεις για την 

προστασία των επενδυτών. 
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 Η φερεγγυότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η µέτρηση των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων των Α.Ε.Ε.Χ. ελέγχεται βάσει συγκεκριµένων κανόνων 

και διαδικασιών που προσδιορίζονται από το Ν.3606/2007 και ταυτίζονται µε αυτές 

των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

 

8.3. Ο Κλάδος των Α.Ε.Ε.Χ. στην Ελλάδα Σήµερα 

 

Οι Α.Ε.Ε.Χ.  που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά παρουσιάζονται στον 

πίνακα 10. Σύµφωνα µε στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο τέλος του 2010 

η χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών των 5 Α.Ε.Ε.Χ. που διαπραγµατεύονταν στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών ήταν 142,32 εκατ. ευρώ, έναντι 152,18 εκατ. ευρώ στο τέλος 

του 2009 και 138,9 εκατ. ευρώ των 7 εισηγµένων εταιρειών στο τέλος του 2008. Στο 

τέλος του έτους, η συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού των Α.Ε.Ε.Χ. ήταν 224,05 

εκατ. ευρώ έναντι 247,65 εκατ. ευρώ το 2009 και 236,57 εκατ. ευρώ το 2008. Η 

συνολική χρηµατιστηριακή αξία των Α.Ε.Ε.Χ. σε σχέση προς την εσωτερική αξία 

τους εµφανίζει µέση σταθµισµένη υποτίµηση (discount) κατά 36,47% το 2010 έναντι 

υποτίµησης (discount) 38,55% στο τέλος του 2009 και 41,33% στο τέλος του 2008. 

Το 2010 η µέση απόδοση της εσωτερικής αξίας των Α.Ε.Ε.Χ. ήταν αρνητική κατά 

6,78%.   

 

Πίνακας 10: Οι Ελληνικές Α.Ε.Ε.Χ.  

α/α Ονοµασία 

1 Alpha Trust Ανδροµέδα Α.Ε.Ε.Χ. 

2 Altius Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ. 

3 Αιολική Α.Ε.Ε.Χ. 

4 Euroline Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ.  

Πηγή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

(LEASING) 

 

 

9.1. Βασικά Χαρακτηριστικά  

 

Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing companies) είναι ανώνυµες εταιρείες 

που ιδρύονται µε αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εργασιών χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µία σύγχρονη µέθοδος 

µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την 

απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων για επαγγελµατική 

χρήση.  

Ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας ή ελεύθερος επαγγελµατίας επιλέγει το 

ακίνητο, τον εξοπλισµό ή το αυτοκίνητο που θα καλύψει τις ανάγκες του και 

υποβάλλει αίτηση στην εταιρεία Leasing της επιλογής του. Στην συνέχεια εφόσον 

εγκριθεί το αίτηµά του, η εταιρεία Leasing (εκµισθωτής) καταβάλει το τίµηµα του 

αντικειµένου στον προµηθευτή. Μεταξύ της εταιρείας Leasing (εκµισθωτής) και του 

επιχειρηµατία ή ελεύθερου επαγγελµατία (µισθωτής) υπογράφεται σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µε την οποία καθορίζονται, η διάρκεια της µίσθωσης, το 

ύψος και η συχνότητα των καταβολών (µισθωµάτων), καθώς και οι υποχρεώσεις που 

αναλαµβάνουν τα συµβαλλόµενα µέρη. Η κυριότητα του εξοπλισµού ή του ακινήτου, 

περιέρχεται στον πελάτη (µισθωτή) µε την λήξη της περιόδου µίσθωσης, έναντι 

συµβολικού ή άλλου τιµήµατος που προσυµφωνείται και που ποικίλει µεταξύ των 

εταιρειών Leasing. 

Αντικείµενο του leasing µπορεί να είναι κινητά ή ακίνητα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία ή και τα δύο µαζί (λαµβανοµένων υπ’ όψη των εξαιρέσεων που αναφέρονται 

στη νοµοθεσία). Συγκεκριµένα, µέσω leasing µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 

εξοπλισµοί επιχειρήσεων, βιοµηχανικοί εξοπλισµοί, εξοπλισµοί επαγγελµατιών, 

επαγγελµατικά ακίνητα και µεταφορικά µέσα, ενώ δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 
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πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα, γη ή οικόπεδα, αναλώσιµα, εργασίες, συντήρηση ή 

παροχή υπηρεσιών εν γένει.  

Στο τέλος της µίσθωσης στο µισθωτή παρέχεται το δικαίωµα να αγοράσει το 

πάγιο είτε να ανανεώσει τη µίσθωση για ορισµένο χρόνο. Η χρονική διάρκεια της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης πρέπει να είναι πάντοτε ορισµένη και δεν µπορεί να 

συµφωνηθεί µικρότερη από 3 έτη για τα κινητά, 5 έτη για τα αεροσκάφη και 10 έτη 

για τα ακίνητα. Οι συµβαλλόµενοι έχουν την ευχέρεια να λύσουν τη σύµβαση πριν 

από τη λήξη του χρόνου µίσθωσης εφόσον προκύψει κάποιος λόγος (γρήγορη 

τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισµού, κόστος ευκαιρίας των διαθεσίµων του 

µισθωτή µικρότερο του κόστους leasing κ.τ.λ.). 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση διακρίνεται στις εξής υποκατηγορίες ή προϊόντα: 

 Άµεση χρηµατοδοτική µίσθωση (Direct leasing): Πρόκειται για την κλασσική 

περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης όπου µια επιχείρηση-πελάτης θέλει να 

αγοράσει κάποιον εξοπλισµό και απευθύνεται σε µια εταιρεία 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων, η οποία αναλαµβάνει να αγοράσει τον 

εξοπλισµό από τον προµηθευτή µετρητοίς και να µισθώσει τον εξοπλισµό 

στην επιχείρηση-πελάτη. 

 Πώληση και επαναµίσθωση (Sale and Leaseback): Στην περίπτωση αυτή, η 

εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης αγοράζει το ακίνητο ή τον εξοπλισµό που 

έχει η επιχείρηση-πελάτης στην κυριότητά της και τα εκµισθώνει στην ίδια, 

σύµφωνα µε τους όρους που συµφωνούνται µεταξύ τους. Στη λήξη της 

µίσθωσης, η κυριότητα του ακινήτου, επανέρχεται στην επιχείρηση. Ο τρόπος 

υπολογισµού του τιµήµατος, ποικίλει µεταξύ των εταιρειών Leasing. H 

επιχείρηση, µε αυτόν τον τρόπο, βελτιώνει τη ρευστότητά της µε τη 

µετατροπή σε κεφάλαιο κίνησης των κεφαλαίων της που έχουν επενδυθεί σε 

εξοπλισµό και επιχειρηµατικά ακίνητα.  

 Χρηµατοδοτική µίσθωση µε συνεργασία προµηθευτών (Vendor leasing): 

Είναι ένα είδος χρηµατοδοτικής µίσθωσης που στηρίζεται στη δηµιουργία 

µιας οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ του προµηθευτή (που παρέχει τον πάγιο 

κινητό εξοπλισµό στην επιχείρηση-πελάτη) και της εταιρείας χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. Συγκεκριµένα, ο προµηθευτής πωλεί στην εταιρεία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σε τιµή τοις µετρητοίς, τον εξοπλισµό που 

επιθυµεί η επιχείρηση-πελάτης, η οποία στη συνέχεια τον αποκτά κάνοντας 
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χρήση του θεσµού του leasing. H συνεργασία µεταξύ της εταιρείας 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του προµηθευτή εξοπλισµού, µε διάφορα 

σχήµατα, συµβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και των δύο µερών. 

 ∆ιασυνοριακή χρηµατοδοτική µίσθωση (cross-border leasing): Σε αυτήν την 

περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ο προς µίσθωση εξοπλισµός 

αγοράζεται από µια εταιρεία leasing του εξωτερικού και µισθώνεται σε 

ελληνική εταιρεία leasing, η οποία στη συνέχεια τον µισθώνει σε 

εγκατεστηµένο στην Ελλάδα µισθωτή ή το αντίστροφο. Η περίπτωση αυτή 

διαφοροποιείται από τις προηγούµενες κατά το στοιχείο της πληρωµής των 

µισθωµάτων σε συνάλλαγµα, γεγονός που περικλείει πρόσθετους κινδύνους. 

 Κοινοπρακτική µίσθωση (Syndicated leasing): Σύµφωνα µε την περίπτωση 

αυτή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπάρχει η από κοινού συνεργασία 

εταιρειών leasing προκειµένου να ικανοποιηθεί ένα αίτηµα για µίσθωση του 

οποίου η αξία κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή για να καλυφτεί από µια µόνο 

εταιρεία leasing. Η µορφή αυτή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

χρησιµοποιείται συνήθως σε συµβάσεις που αφορούν µεγάλης αξίας ακίνητα. 

 Μοχλευµένη ή συµµετοχική µίσθωση (Leveraged leasing): Στη συµµετοχική 

µίσθωση, αρχικά ο µισθωτής διαλέγει το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο 

που επιθυµεί και συνήθως υποδεικνύει τους όρους µε τους οποίους θα πρέπει 

να γίνει η µίσθωση. Στη συνέχεια, ο εκµισθωτής συµφωνεί για ένα δάνειο από 

το δανειστή ύψους ίσου µε το 60-80% της αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

που θα αγοραστεί και παρέχει το υπόλοιπο των κεφαλαίων που απαιτούνται 

για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου. Τέλος, ο δανειστής αποκτά 

εµπράγµατη ασφάλεια. Αυτή η µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης εφαρµόζεται 

σε αντικείµενα µεγάλης αξίας (π.χ. αεροπλάνα). 

Τα πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις από τη χρησιµοποίηση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι πολλά, µερικά εκ των οποίων τα ακόλουθα: 

� Ταχύτητα και ευελιξία στην υλοποίηση της επένδυσης 

� Βελτίωση της ρευστότητας 

� Αξιοποίηση αδρανών κεφαλαίων (στην περίπτωση του lease back) 

� Βελτίωση χρηµατοοικονοµικής εικόνας (οι υποχρεώσεις από συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό) 
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� Φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα µισθώµατα, είναι λειτουργικές δαπάνες και 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ή του ελεύθερου 

επαγγελµατία. 

� Σταδιακή εκταµίευση Φ.Π.Α. 

� Ένταξή του σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα (Γ΄ Κ.Π.Σ., Αναπτυξιακός 

Νόµος κ.α.) 

� ∆υνατότητα επίσπευσης των φορολογικών εκπτώσεων, καθώς το πρόγραµµα 

αποπληρωµής µπορεί να διαµορφωθεί µε µη ισόποσα µισθώµατα. 

� Ευελιξία στους όρους των συµβάσεων, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και τις 

δυνατότητες των επιχειρήσεων. 

� ∆υνατότητα χρηµατοδότησης έως και το 100% της εµπορικής αξίας του 

αντικειµένου µίσθωσης. 

Αντίστοιχα, τα πλεονεκτήµατα για τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι τα 

ακόλουθα: 

� Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση  είναι ένα δάνειο τακτής λήξης (∆ΤΛ) µε 

περισσότερες εξασφαλίσεις. Εποµένως η µίσθωση φέρει µικρότερο κίνδυνο 

για την εταιρεία leasing (εκµισθωτής), απ’ ότι ο τραπεζικός δανεισµός στο 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (δανειστής), δεδοµένου ότι ο εκµισθωτής έχει την 

κυριότητα του παγίου περιουσιακού στοιχείου, σε αντίθεση µε το δανειστή ο 

οποίος, σε περίπτωση κινδύνου, θα έχει να αντιµετωπίσει εκτός των άλλων 

δαπάνες και καθυστερήσεις προκειµένου να ανακτήσει τα περιουσιακά 

στοιχεία που έχει χρηµατοδοτήσει.  

� Η εταιρεία leasing, µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση αποκτά ασφάλεια 

εµπράγµατης φύσης, για το λόγο ότι στηρίζεται στο δικαίωµα κυριότητας, που 

αποτελεί υψηλό µέσο προστασίας της αλλά και ταυτόχρονα και σηµαντικό 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα άλλα µέσα εµπράγµατης ασφάλειας όπως 

υποθήκες ή προσηµειώσεις για τα ακίνητα και σύσταση ενεχύρου για τα 

κινητά. 

� Το leasing σαν νέο προϊόν διευρύνει τον κύκλο της πελατείας της τράπεζας 

και προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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9.2. Το Θεσµικό Πλαίσιο των Εταιρειών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 

Oι συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης καθορίζονται από: 

• Τον ν.1665/1986, και  

• Την Π∆/ΤΕ 2622/21.12.2009 

Σύµφωνα µε τον ν.1665/1986, όπως ισχύει, σύµβαση χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης επιτρέπονται να συνάπτουν ως εκµισθωτές µόνο:  

α) ανώνυµες εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης οι οποίες συνιστώνται µε σκοπό τη 

διενέργεια εργασιών του άρθρου 1 του νόµου αυτού,  

β) πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της παρ. 1α του ν.3601/2007, τα οποία έχουν 

συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα,  

γ) πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την παραπάνω έννοια, τα οποία εδρεύουν σε κράτος-

µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και εγκαθίστανται στην Ελλάδα 

µέσω υποκαταστήµατος ή παρέχουν στην Ελλάδα διασυνοριακώς υπηρεσίες κατά την 

έννοια των άρθρων 13 και 15 του ν.3601/2007,  

δ) πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την παραπάνω έννοια, που εδρεύουν σε τρίτο κράτος 

και εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος,  

ε) χρηµατοδοτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 11 του ν.3601/2007, 

τα οποία εδρεύουν σε κράτος-µέλος του ΕΟΧ και εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω 

υποκαταστήµατος ή παρέχουν στην Ελλάδα διασυνοριακώς υπηρεσίες, σύµφωνα µε 

το άρθρο 18 του ν.3601/2007, και  

στ) χρηµατοδοτικά ιδρύµατα τα οποία εδρεύουν στην αλλοδαπή και εγκαθίστανται 

στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος. 

Για τη σύσταση των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για τη µετατροπή 

υφιστάµενης ανώνυµης εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία µε σκοπό τη σύναψη 

συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και για την εγκατάσταση και λειτουργία στην 

Ελλάδα υποκαταστηµάτων αλλοδαπών χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων µε έδρα εκτός 

ΕΟΧ προκειµένου να ασκήσουν στην Ελλάδα τη δραστηριότητα της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, απαιτείται ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι αρµόδια 

για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των εταιρειών αυτών, συµπεριλαµβανοµένου 

του καθορισµού των προϋποθέσεων για την παροχή της άδειας λειτουργίας και των 

συντελεστών φερεγγυότητας, ρευστότητας και συγκέντρωσης κινδύνων. Η άδεια 
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αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση να έχει καλυφθεί το απαιτούµενο ελάχιστο 

αρχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη νοµοθεσία, το οποίο 

ανέρχεται σε ποσό ίσο προς το µισό του εκάστοτε ισχύοντος για τα πιστωτικά 

ιδρύµατα, ήτοι, σήµερα, εννέα εκατοµµύρια ευρώ (9.000.000 €). Το καταβλητέο σε 

µετρητά, αρχικό κεφάλαιο παραµένει κατατεθειµένο σε πιστωτικό ίδρυµα που 

λειτουργεί στην Ελλάδα µέχρι την κατά νόµο σύσταση του νοµικού προσώπου. Το 

ύψος των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν επιτρέπεται 

να υπολείπεται του προβλεπόµενου, κατά περίπτωση, ελάχιστου ορίου, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της λειτουργίας τους. 

Τέλος, οι κανόνες άσκησης εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος επί των 

εταιριών αυτών καθορίζονται στην Π∆/ΤΕ 2622/21.12.2009. 

 

 

 9.3. Η Ελληνική Αγορά των Εταιρειών Leasing 

 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται συνολικά 18 εταιρείες leasing, 12 ως ανεξάρτητες 

εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης και 6 ως ∆ιευθύνσεις µέσα στις τράπεζες. Οι 

εταιρείες αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Αυτή τη στιγµή, όλες οι εταιρείες 

leasing που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια είναι είτε θυγατρικές 

ανώνυµες εταιρείες είτε διευθύνσεις τραπεζικών οµίλων. Παλαιότερα υπήρξε µόνο 

µια εταιρεία που δεν ανήκε σε τράπεζα, συγκεκριµένα η OTE Leasing που ανήκε 

στον όµιλο του ΟΤΕ, αλλά το 2002 εξαγοράστηκε και απορροφήθηκε από την 

Πειραιώς Leasing. 
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 Πίνακας 11: Εταιρείες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Νοέµβριος 2010) 

1 Alpha Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων Α.Ε. 

2 Γενική Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

3 Eµπορική Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων Α.Ε. 

4 Eθνική Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων Α.Ε. 

5 AΤΕ Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων Α.Ε. 

6 Τ Leasing Ανώνυµη Εταιρεία Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

7 EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων Α.Ε. 

8 Κύπρου Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων Α.Ε. 

9 Marfin Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

10 Probank Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

11 Hvbff International Greece Gmbh 

12 Πειραιώς Leasing Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. (Πειραιώς Leases) 

13 Τράπεζα Αττικής (∆ιεύθυνση Leasing and Factoring) 

14 BNP Paribas Lease Group 

15 Proton Bank (∆ιεύθυνση Leasing) 

16 Ελληνική Τράπεζα (∆ιεύθυνση Leasing) 

17 ABN AMRO Bank (∆ιεύθυνση Leasing)  

18 Πανελλήνια Τράπεζα (∆ιεύθυνση Leasing) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής 
Μίσθωσης 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής 

Μίσθωσης για το διάστηµα 1999-2009, παρατηρείται ότι η αγορά ακολούθησε µια 

επταετία έντονης ανάπτυξης (µε εξαίρεση το 2005)  και µετά ακολούθησε µια τριετία 

κάµψης (αρχικά παρατηρείται το 2007 σχετική στασιµότητα και την διετία 2008-2009 

έντονη κάµψη), όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 5. Ουσιαστικά το 2009 η αγορά έπεσε 

κάτω από τα επίπεδα που βρισκόταν το 2003. 
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∆ιάγραµµα 5: Ετήσια Παραγωγή Συµβάσεων Εταιρειών Leasing στην Ελλάδα 

την Περίοδο 1999-2009 (σε εκατ. ευρώ) 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 

Tο 2010, η αξία των νέων συµβάσεων υποχώρησε κατά 42% και ο συνολικός 

τζίρος του κλάδου στον οποίο συµπεριλαµβάνεται η αξία των νέων και των 

παλαιότερων συµβάσεων (υπολοίπων) κατήλθε στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 δισ. 

ευρώ το 2009. 

Όσον αφορά τις επιδόσεις της ελληνικής αγοράς leasing κατά το α΄ εξάµηνο 

του τρέχοντος έτους, διαπιστώνεται κάµψη στις νέες συµβάσεις της τάξης του 

51,65%, καθώς η αξία τους στις 30 Ιουνίου κατήλθε στα 298,8 εκατ. ευρώ από 618,1 

εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο εξάµηνο του 2010. Το υπολειπόµενο κεφάλαιο 

των συνολικών εργασιών leasing ήταν στο τέλος Ιουνίου 7,4 δισ. ευρώ. Τη χειρότερη 

απόδοση είχε το leasing ακινήτων, καθώς η αξία των νέων εργασιών του έχει 

υποχωρήσει κατά 57,8%, διαµορφούµενη στα 157,2 εκατ. ευρώ από 372,5 εκατ. ευρώ 

που ήταν το α΄ εξάµηνο της παρελθούσας χρήσης. Το υπολειπόµενο κεφάλαιο των 

συνολικών εργασιών leasing ακινήτων ήταν στο τέλος του εξαµήνου 5,5 δισ. ευρώ. 

∆εύτερη χειρότερη απόδοση κατέγραψε ο κλάδος του κινητού εξοπλισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων, καθώς η αξία των νέων συµβάσεων 

µειώθηκε κατά 42,3% και κατήλθε στα 141,6 εκατ. ευρώ από 245,6 εκατ. ευρώ που 

ήταν το συγκρινόµενο διάστηµα του 2010. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING) 

 

 

10.1. Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Εταιρεία πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring company) είναι η 

επιχείρηση του χρηµατοοικονοµικού χώρου που µεταξύ των άλλων υπηρεσιών που 

προσφέρει λαµβάνει άδεια να παρέχει υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηµατικών 

απαιτήσεων ή η επιχείρηση που συστήνεται µε αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι η 

χρηµατοδότηση µε προεξόφληση εκχωρηµένων απαιτήσεων, η είσπραξη των 

εκχωρηµένων απαιτήσεων, η διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των 

απαιτήσεων πελατών, η αξιολόγηση της φερεγγυότητας των αγοραστών των 

εµπορευµάτων, η κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και η παροχή συµβουλών 

marketing για νέες αγορές και νέους πελάτες.  

Το factoring, δηλαδή, είναι µια τριµερής συνεργασία µεταξύ της επιχείρησης, 

των πελατών της και µίας εταιρείας factoring, η οποία αναλαµβάνει τη διαχείριση, 

λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των τιµολογίων της επιχείρησης από τους 

πελάτες της ενώ παράλληλα πληρώνει στην επιχείρηση σηµαντικό µέρος των ποσών 

των τιµολογίων και έτσι η επιχείρηση δεν έχει ανάγκη επιπλέον κεφαλαίων κίνησης. 

Επίσης η εταιρία factoring αναλαµβάνει, µε κάποιο κόστος βεβαίως, την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου της εταιρίας έναντι των προµηθευτών της. Στην ουσία η 

επιχείρηση εκχωρεί τις απαιτήσεις της στην εταιρεία factoring η οποία αναλαµβάνει 

να τις εισπράξει και παράλληλα τη χρηµατοδοτεί µε σηµαντικό ποσοστό της αξίας 

των τιµολογίων (τις περισσότερες φορές κοντά στο 80%).  

Το factoring µπορεί να διακριθεί σε εγχώριο, διεθνές και καταναλωτικό. Το 

Εγχώριο Factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 

εγχώρια αγορά. Είναι ένα προϊόν ειδικά σχεδιασµένο για επιχειρήσεις οι οποίες 

επιθυµούν να απεγκλωβιστούν από τη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων των 
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οφειλετών τους και παράλληλα να βελτιώσουν την ρευστότητα τους. ∆ιακρίνεται σε: 

α) Factoring µε αναγωγή, το οποίο περιλαµβάνει χρηµατοδότηση, διαχείριση και 

είσπραξη χωρίς ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την εταιρεία factoring σε 

περίπτωση αδυναµίας πληρωµής από τους οφειλέτες. β) Factoring χωρίς αναγωγή, 

όπου περιλαµβάνεται χρηµατοδότηση, διαχείριση και είσπραξη µε ανάληψη του 

πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής από τους 

οφειλέτες και γ) Προεξόφληση τιµολογίων, όπου περιλαµβάνεται χρηµατοδότηση 

χωρίς ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα και διαχείριση των 

απαιτήσεων του προµηθευτή. 

 To διεθνές factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται 

εµπορικά µε το εξωτερικό και διακρίνεται σε: α) Εξαγωγικό factoring, το οποίο 

αφορά εξαγωγικές πιστώσεις και µπορεί να γίνει µόνο µε ανάληψη του πιστωτικού 

κινδύνου από την εταιρεία factoring (χωρίς αναγωγή). Λειτουργεί µε τη µέθοδο "Two 

Factor System", δηλαδή µε τη συνεργασία δύο εταιρειών factoring, της εταιρείας 

factoring στην Ελλάδα αφενός και της αντίστοιχης εταιρείας που εδρεύει στην χώρα 

του εισαγωγέα αφετέρου. Τα δύο µέρη συνήθως είναι µέλη του F.C.I. (Factors Chain 

International) και είναι υποχρεωµένα να τηρούν αυστηρούς κανόνες. Την εγγύηση 

πληρωµής του εισαγωγέα - οφειλέτη αναλαµβάνει η εταιρεία factoring του 

εσωτερικού µέσω της αντίστοιχης εταιρείας του εξωτερικού και εγγυώνται την 

πληρωµή του εξαγωγέα µέσα σε 90 µέρες από τη λήξη της οφειλής, έστω κι αν ο 

εισαγωγέας αδυνατεί να εξοφλήσει την οφειλή του. β) Εισαγωγικό factoring, το οποίο 

αφορά επιχειρήσεις από το εξωτερικό που εξάγουν προς την Ελλάδα και ζητούν 

factoring από εταιρεία factoring της χώρας τους. Η εταιρεία factoring εγγυάται την 

πληρωµή του εισαγωγέα στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εισαγωγέας πρέπει 

να είναι απόλυτα φερέγγυος αφού η εταιρεία factoring αναλαµβάνει πλήρως τον 

κίνδυνο µη πληρωµής. 

Τέλος, το καταναλωτικό factoring αφορά εµπορικές επιχειρήσεις 

καταναλωτικών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες που θέλουν να προσφέρουν 

ένα διαφορετικό τρόπο µακροπρόθεσµης πίστωσης στους πελάτες τους, πέραν των 

καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών ή συναλλαγµατικών. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων από τη χρήση του factoring  

µπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

� Η αξιολόγηση από την εταιρεία factoring της πιστοληπτικής ικανότητας των 

υφιστάµενων και νέων αγοραστών εξυγιαίνει το πελατολόγιο της επιχείρησης 
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και δηµιουργεί συνθήκες οµαλής είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρείας. 

Έτσι η επιχείρηση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εργασιών της. 

� Η ανάληψη από την εταιρεία factoring της είσπραξης των τιµολογίων 

βελτιώνει τη συµπεριφορά των οφειλετών σε ότι αφορά την εξόφληση των 

υποχρεώσεών τους. 

� Η ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των εµπορικών 

απαιτήσεων στην εταιρεία factoring µειώνει σηµαντικά τα λειτουργικά κόστη 

της συνεργαζόµενης επιχείρησης. 

� Η χρηµατοδότηση της επιχείρησης από την εταιρεία factoring στηρίζεται στο 

αξιολογηµένο πελατολόγιό της κι έτσι απαιτείται παροχή πρόσθετων 

εγγυήσεων.  

� Η αύξηση του κύκλου εργασιών αυξάνει και την εισροή χρηµάτων από τα 

τιµολόγια που προεξοφλεί η επιχείρηση και έτσι δεν έχει ανάγκη επιπλέον 

κεφαλαίων κίνησης.  

� Η ρευστότητα αυτή µπορεί να αποτελεί ισχυρό διαπραγµατευτικό όπλο για 

επίτευξη ευνοϊκών συµφωνιών µε τους προµηθευτές της. 

� Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την εταιρεία factoring διασφαλίζει 

την αποφυγή επισφαλειών και διευκολύνει τον οικονοµικό σχεδιασµό της 

επιχείρησης, εγγυάται την ανάπτυξή της και βελτιώνει την εικόνα του 

ισολογισµού και πιστοληπτική ικανότητά της αφού η λαµβανοµένη 

προκαταβολή έναντι της αξίας των τιµολογίων µειώνει σηµαντικά τις 

υποχρεώσεις της. 

Στα αρνητικά του factoring  θα πρέπει να αναφερθούν: 

• Η αποκοπή της προσωπικής επαφής των πελατών από την εταιρεία µε τη 

χρήση του ενδιάµεσου πλέον. Στο αρχικό στάδιο εισαγωγής του factoring η 

εταιρεία θα πρέπει να προετοιµάσει καλά τους πελάτες της γιατί είναι πολύ 

πιθανόν να έχει σηµαντικές απώλειες του πελατολογίου της.  

• Η συνολική εκχώρηση του πελατολογίου είναι επίσης αρνητικό για κάποιους 

πολύ καλούς  ή και παλιούς πελάτες της επιχείρησης. 

• Η κάλυψη όλων των υπηρεσιών που περιγράφτηκαν µπορεί να επιφέρει 

µεγάλο κόστος. 

Το κόστος καθορίζεται από το είδος Factoring και τον συνδυασµό των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών που θα επιλεχτούν ώστε να ανταποκρίνονται στις 
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ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Πιο αναλυτικά, το συνολικό κόστος των 

υπηρεσιών factoring προέρχεται από: 

� Το Επιτόκιο Χρηµατοδότησης: Το ύψος του επιτοκίου είναι ανάλογο 

των συνθηκών της αγορά 

� Την Προµήθεια ∆ιαχείρισης: Πρόκειται για ποσοστό επί των 

εκχωρούµενων τιµολογίων και εξαρτάται συνήθως από τον αριθµό 

των πελατών της επιχείρησης, το µέσο ύψος των τιµολογίων και την 

µέση διάρκεια των απαιτήσεων. 

� Την Προµήθεια Κάλυψης Πιστωτικού Κινδύνου: Αφορά τις µορφές 

Factoring χωρίς αναγωγή και εξαρτάται από τον εκτιµώµενο κίνδυνο 

(την φερεγγυότητα των πελατών της επιχείρησης, το ιστορικό τους, τη 

διασπορά κινδύνου, κτλ.) 

� Το Κόστος Πληροφοριοληψίας: Αφορά το κόστος αξιολόγησης 

φερεγγυότητας των οφειλετών. 

 

 

10.2. Το Θεσµικό Πλαίσιο των Εταιρειών Πρακτορείας 

Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων 

 

Oι προϋποθέσεις παροχής αδείας για τη λειτουργία ανωνύµων εταιρειών πρακτορείας 

επιχειρηµατικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και οι κανόνες εποπτείας των εταιρειών 

αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζονται από: 

• Τον ν. 1905/1990 

• Την Π∆/ΤΕ 2622/21.12.2009   

Σύµφωνα µε τον ν.1905/1990, όπως ισχύει, η δραστηριότητα της πρακτορείας 

επιχειρηµατικών απαιτήσεων µπορεί να ασκηθεί µόνο από πιστωτικά ιδρύµατα ή 

ανώνυµες εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, δηλαδή εταιρείες 

αποκλειστικού σκοπού.  

Για τη σύσταση των ανωνύµων εταιρειών πρακτορείας επιχειρηµατικών 

απαιτήσεων, απαιτείται ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι 

αρµόδια για τον καθορισµό των προϋποθέσεων παροχής της ως άνω άδειας, καθώς 
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και για την άσκηση της εποπτείας και ελέγχου των εταιρειών αυτών, 

συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού συντελεστών φερεγγυότητας, ρευστότητας 

και συγκέντρωσης κινδύνων. Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται 

για την ίδρυση εταιρείας πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο από το ένα τέταρτο (1/4) του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου που 

απαιτείται για την ίδρυση πιστωτικού ιδρύµατος, ήτοι, σήµερα 4.500.000 ευρώ.  

Με την Π∆/ΤΕ 2622/21.12.2009 έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις της 

παροχής άδειας για τη λειτουργία εταιρειών πρακτορείας επιχειρηµατικών 

απαιτήσεων και οι κανόνες εποπτείας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της νοµοθεσίας η Τράπεζα της 

Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει τα προβλεπόµενα για τα πιστωτικά ιδρύµατα µέτρα.  

 

 

10.3. Η Ελληνική Αγορά των Εταιρειών Factoring 

 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι εργασίες factoring µπορούν να 

διεκπεραιωθούν είτε από τράπεζες είτε από ανώνυµες εταιρείες factoring. Οι 

εταιρείες factoring που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σήµερα φαίνονται στον 

Πίνακα 12 και είναι όλες θυγατρικές τραπεζών. Υπηρεσίες factoring προσφέρουν και 

άλλες τράπεζες µέσω διευθύνσεων µέσα στον τραπεζικό όµιλο, όπως για παράδειγµα 

η Millennium Bank. 

  

 Πίνακας 12: Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων (Μάιος 

2009) 

1 A.B.C. Factors Α.Ε. 

2 Eurobank EFG Factors Α.Ε. 

3 Marfin Factors & Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων 

4 Πειραιώς Factoring A.E. 

5 Εθνική Factors Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
 



77 

 

Οι υπηρεσίες factoring στην ελληνική αγορά επέδειξαν το 2010 σηµαντική 

ανάπτυξη εργασιών της τάξης του 18% έναντι του 2009, µε την συνολική αξία των 

διαχειριζόµενων επιχειρηµατικών απαιτήσεων στα 14,2 δισ. ευρώ. Η συµµετοχή των 

υπηρεσιών της εγχώριας αγοράς ανήλθε στο 88,5% του συνολικού κύκλου εργασιών 

ήτοι 13,10 δισ. ευρώ, ενώ οι εργασίες του διεθνούς factoring ανήλθαν σε αξία στα 1,6 

δισ. ευρώ. Η αύξηση κατά 18% της αγοράς το 2010 υποστηρίχθηκε κυρίως από την 

αύξηση κατά 25% της υπηρεσίας factoring χωρίς αναγωγή στα 5,45 δισ. ευρώ και του 

διεθνούς factoring κατά 72% στα 1,61 δισ. ευρώ, καθώς οι εξαγωγικού 

προσανατολισµού επιχειρήσεις εκµεταλλεύτηκαν την θετική ανάπτυξη σε χώρες 

εκτός Ελλάδος επιδιώκοντας παράλληλα την εξασφάλιση των εξαγωγών τους µέσω 

factoring. Επί του ποσού αυτού το 68,6% ήτοι 1,1 δισ. ευρώ αφορά σε εξαγωγικό 

factoring χωρίς αναγωγή µε το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών να έχει 

πραγµατοποιηθεί µέσω των µελών της αλυσίδας της Factor Chain International 

(F.C.I.), παρουσιάζοντας ταυτόχρονα 58,8% αύξηση σε σχέση µε το 2009. Η 

ανάπτυξη του διφακτορικού factoring δείχνει τόσο την προτίµηση των επιχειρήσεων 

ως προς τα πλεονεκτήµατα του προϊόντος όσο και τον ενεργό ρόλο των factors στις 

διασυνοριακές εµπορικές συναλλαγές.  

 

 
∆ιάγραµµα 6: Ανάπτυξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα 2006-2010 

Πηγή: F.C.I. 
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Σύµφωνα µε την Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων, 

στο µέλλον οι υπηρεσίες του factoring εκτιµάται να επιδείξουν περεταίρω ανάπτυξη 

στην ελληνική αγορά, µε έµφαση σε αυτές του διεθνούς factoring, καθώς επιδιώκεται 

διέξοδος εκ µέρους της ελληνικής επιχειρηµατικότητας από την κρίση µέσω της 

ανάπτυξης της διεθνούς δραστηριοποίησής τους, µε ευαισθητοποίηση ως προς την 

αµεσότητα χρηµατοδότησης και διασφάλισης των επί πιστώσει εξαγωγών τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – VENTURE CAPITAL 

 

 

11.1. Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) είναι συνήθως 

ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες µερικές φορές παρέχονται κρατικές επιδοτήσεις ή 

φορολογικά κίνητρα. Σκοπός τους είναι η προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων 

υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας µε την ίδρυση ή την συµµετοχή τους σε νέες 

εταιρείες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από άλλες 

πηγές χρηµατοδότησης. Οι επενδύσεις τους είναι µακροπρόθεσµες και η συµµετοχή 

τους ρευστοποιείται σε προκαθορισµένο χρόνο και µε προσυµφωνηµένο τρόπο, 

αντλώντας κέρδη από την υπεραξία των µετοχών που δηµιουργήθηκε κατά την 

παραµονή τους στην εταιρεία. 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που ακολουθούν οι εταιρείες 

Venture Capital (VC) παγκοσµίως (και στην Ελλάδα) είναι: 

� Απόκτηση ικανού ποσοστού µετοχών της υπό χρηµατοδότηση εταιρείας, η 

οποία κυµαίνεται γύρω στο 30% του συνόλου - ανάλογα και µε το µέγεθος 

της χρηµατοδότησης και της εταιρείας καθώς και των διαπραγµατεύσεων των 

δύο πλευρών. Η συµµετοχή της Ε.Κ.Ε.Σ. µπορεί να φτάσει ακόµα και σε 

απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού µετοχών της χρηµατοδοτούµενης 

εταιρείας, αν και κάτι τέτοιο συµβαίνει συνήθως σε µετέπειτα στάδια 

χρηµατοδότησης. 

� Χρηµατοδότηση δυναµικών επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών µε αποδοτικά 

επενδυτικά προγράµµατα που να µπορούν να αποδώσουν πολλαπλάσια σε 

σύγκριση µε µορφές ασφαλών επενδύσεων και έτσι να ανταµείψουν την 

Ε.Κ.Ε.Σ. για το ρίσκο που αναλαµβάνει. 

� Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µε µακροπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξης. 

Αποβλέποντας σε µακροπρόθεσµα κέρδη από την αύξηση της αξίας µιας 
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εταιρίας και όχι σε µερίσµατα ή σε τόκους, οι Ε.Κ.Ε.Σ. προσελκύουν πολλές 

από τις επιχειρήσεις που δεν επιθυµούν ή δεν µπορούν να στηριχθούν στον 

τραπεζικό δανεισµό, ο οποίος όταν ξεπεράσει κάποια επίπεδα µπορεί να γίνει 

επικίνδυνος για την βιωσιµότητά τους, όπως έχει αποδειχθεί από τη εµπειρία 

των προηγούµενων δεκαετιών. Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του VC 

κυµαίνεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, µεταξύ 3 και 7 ετών. 

� Πολλές Ε.Κ.Ε.Σ. ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε οµάδες συγκεκριµένων 

βιοµηχανιών ή σε συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς τοµείς, όπως για 

παράδειγµα η υψηλή τεχνολογία, η υγεία, η ενέργεια, κ.τ.λ.. Παγκοσµίως το 

ενδιαφέρον των VC συγκεντρώνεται κυρίως σε εταιρείες της «νέας 

οικονοµίας» χωρίς όµως να αποκλείεται και η συµµετοχή τους σε εταιρείες 

πιο «παραδοσιακών» τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας, εφόσον 

βέβαια αυτές διαθέτουν το απαραίτητο στοιχείο της καινοτοµίας στη 

λειτουργία τους. Στην χώρα µας οι επενδύσεις τους επικεντρώνονται στις 

εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

� Συνεργαζόµενες µε µια επιχείρηση οι Ε.Κ.Ε.Σ. δεν αρκούνται απλά στην 

παροχή κεφαλαίων, αλλά επιδιώκουν να παράσχουν βοήθεια µε διάφορους 

τρόπους και ιδιαίτερα µε την ενίσχυση του Μάνατζµεντ (όπως στρατηγικό 

σχεδιασµό, marketing, οργάνωση και στελέχωση της εταιρίας, 

διαπραγµατεύσεις, κ.τ.λ.). Σηµαντικές για την χρηµατοδοτούµενη εταιρεία 

είναι και οι γνωριµίες και σχέσεις του VC µε εταιρείες που µπορούν να 

χρησιµεύσουν ως πελάτες ή προµηθευτές της, η τεχνογνωσία του σε 

συγκεκριµένους τοµείς η οποία µπορεί να µεταφερθεί στην εταιρεία και η 

βοήθειά του στην σύναψη συνεργασιών. 

� Η Ε.Κ.Ε.Σ. δεν απαιτεί εγγύηση από την εταιρεία για το κεφάλαιο που της 

παρέχει. Έτσι, δεν διεκδικεί επιστροφή των χρηµάτων που επένδυσε στην 

εταιρεία σε περίπτωση που αυτή αποτύχει στην επιχειρηµατική προσπάθειά 

της (εφόσον το κεφάλαιο που επένδυσε η Ε.Κ.Ε.Σ. στην εταιρεία 

χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας ανάµεσα στα δύο 

µέρη). Ένα µεγάλο µέρος (περίπου 60% παγκοσµίως) των εταιρειών που 

παίρνουν χρηµατοδότηση από Ε.Κ.Ε.Σ. αποτυγχάνουν να φτάσουν τους 

στόχους ανάπτυξης που είχαν τεθεί από την Ε.Κ.Ε.Σ. στην αρχή της 

συνεργασίας τους ή ακόµα και πτωχεύουν. 
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 Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια έχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα έναντι των 

άλλων µορφών χρηµατοδότησης: 

� Οι εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων παρέχουν µεσο-µακροπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση δηµιουργώντας µια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για τη 

µελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να 

καλύψουν τις µελλοντικές ανάγκες χρηµατοδότησης και  σε συνεργασία και 

µε άλλους επενδυτές, εφόσον αυτό απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη. 

� Οι εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων γίνονται συνέταιροι στην 

επιχείρηση, αφού µοιράζονται τόσο τους κινδύνους όσο και τις επιτυχίες. 

� Οι εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων παρέχουν συµβουλές σε θέµατα 

στρατηγικής, οργάνωσης και χρηµατοοικονοµικής διοίκησης των 

επιχειρήσεων µε βάση την εµπειρία που διαθέτουν από οµοειδείς επιχειρήσεις. 

� Οι εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων έχουν εκτεταµένα δίκτυα επαφών σε 

διάφορους κλάδους, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιµο για µια επιχείρηση σε θέµατα 

προσέλκυσης πελατών, πρόσληψης στελεχών, καθώς και αναζήτησης 

στρατηγικών συµµάχων και επενδυτών. 

� Η συµµετοχή µιας εταιρείας επιχειρηµατικών κεφαλαίων προσδίδει κύρος σε 

µια επιχείρηση και διευκολύνει την πρόσβαση σε παραδοσιακές µορφές 

χρηµατοδότησης όπως π.χ. στον τραπεζικό δανεισµό. 

� Οι εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων διαθέτουν εµπειρία στην 

προετοιµασία µιας επιχείρησης για εισαγωγή στο χρηµατιστήριο καθώς και σε 

θέµατα εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

 

 

11.2. Θεσµικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας  

 

Ο θεσµός του επιχειρηµατικού κεφαλαίου εισήχθη στην Ελλάδα µε τους νόµους 

1775/88 και 2166/93 που όµως εξαιτίας του πλαισίου που είχαν δηµιουργήσει 

περιόριζαν τις δραστηριότητες των εταιρειών στους τοµείς της τεχνολογίας. Ο λόγος 

αυτός οδήγησε στην τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου µε την ψήφιση του 

νόµου 2367/1995 που µετονόµασε τις Εταιρείες Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου σε 

Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ).  



82 

 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο του νόµου 2367/1995 προβλέπεται η ίδρυση των 

Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) Οι Εταιρείες 

Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών είναι ανώνυµες εταιρίες που σκοπό έχουν 

τη συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα των οποίων οι 

µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο και ασκούν γεωργική, βιοµηχανική, 

εκµεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εµπορική δραστηριότητα. Η Ε.Κ.Ε.Σ. 

µπορεί να επενδύει σε συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι 

µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, να επενδύει σε οµολογίες 

µετατρέψιµες σε µετοχές που εκδίδονται από επιχειρήσεις, οι µετοχές των οποίων δεν 

είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε 

επιχειρήσεις, στις οποίες συµµετέχει, να τοποθετεί τα διαθέσιµά της σε καταθέσεις 

και βραχυχρόνιες κινητές αξίες σε ευρώ ή συνάλλαγµα καθώς και σε τοποθετήσεις σε 

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να παρέχει 

τις υπηρεσίες της στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση 

επενδυτικών προγραµµάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία 

πρόσφορη για την πραγµατοποίηση των σκοπών τους. 

Ο Υπουργός Εµπορίου ασκεί εποπτεία στις Ε.Κ.Ε.Σ. Το ελάχιστο κεφάλαιο 

της Ε.Κ.Ε.Σ. ορίζεται σε 2.934.702,86 ευρώ και καταβάλλεται µόνο σε µετρητά. Οι 

µετοχές της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι ονοµαστικές και µπορούν να εισάγονται σε χρηµατιστήριο 

αξιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

∆εν επιτρέπεται οι υποχρεώσεις της Ε.Κ.Ε.Σ. να υπερβαίνουν τα ίδια 

κεφάλαιά της. Ειδικά για τη συµµετοχή τους σε αύξηση του κεφαλαίου ή σε ίδρυση 

επιχειρήσεων, που αναλαµβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας ή καινοτοµίας 

στην Ελλάδα, οι Ε.Κ.Ε.Σ. επιχορηγούνται µε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) 

στο ποσό της συµµετοχής τους. Αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος στις Εταιρίες 

Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών είναι τα µερίσµατα που διανέµονται µε 

οποιαδήποτε µορφή µετά την αναγωγή τους σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του 

φόρου που αναλογεί επί τούτων. Ο συντελεστής φορολογίας των Εταιριών 

Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) σε 

κάθε περίπτωση. 

Τα µερίσµατα που διανέµουν οι Εταιρίες Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών 

Συµµετοχών στους µετόχους τους µε οποιαδήποτε µορφή δεν υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήµατος στο όνοµα των τελευταίων. 
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11.3. Οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών στην 

Ελλάδα 

 

Οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών που δραστηριοποιούνται 

σήµερα στην Ελλάδα φαίνονται στον Πίνακα 13. Σηµαντικές πρωτοβουλίες έχουν 

αναλάβει οι όµιλοι των τραπεζών Εθνική, Alpha, EFG Eurobank και Εµπορικής µέσω 

των θυγατρικών / συνδεδεµένων εταιρειών Εθνική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, 

Alpha Ventures, Global Finance και Εµπορική Κεφαλαίου αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 13: Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

1. Aias Finance - Αίας Α.Ε. Παροχής Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών  

2. Alpha Trust Innovation Α.Ε.Κ.Ε.Σ.  

3. Alpha Ventures - Άλφα Ανώνυµη Εταιρεία Επενδυτικών Συµµετοχών  

4. Capital Connect Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης A.K.E.Σ. 

5. Εµπορική Κεφαλαίου & Συµµετοχών Α.Ε. - Εταιρεία Επενδύσεων  

6. Εθνική Συµβουλευτική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Α.Ε.  

7. Global Finance S.A. - Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων  

8. Ιθάκη Ανώνυµη Εταιρεία Κεφαλαίου Ελληνικών Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών  

9. Marfin Bank Α.Τ.Ε. (∆ιαχειρίστρια της AVC Venture Capital A.E.)  

10. Notos Associates S.A. - Νότος Σύµβουλοι Επιχειρήσεων  

11. Parthenon Trust S.A. - Ελληνική Ανώνυµος Εταιρεία Επενδύσεων  

12. Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας - Χρηµατοδότηση Εταιρειών Κεφαλαίων 
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών  

13. Vectis Capital A.E. - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων  

Πηγή: Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας 
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Η πλειοψηφία των παραπάνω εταιρειών δραστηριοποιούνται στους 

περισσότερους κλάδους της αγοράς, ενώ ορισµένες έχουν τη δυνατότητα να 

χρηµατοδοτούν και επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον ευρύτερο γεωγραφικό 

χώρο των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου. Η προσπάθεια ανάπτυξης του 

θεσµού του Venture Capital στην Ελλάδα συνάντησε αρχικά σηµαντικές δυσκολίες 

αφού είχε να αντιµετωπίσει, αφενός, τη δυσπιστία από την πλευρά των 

επιχειρηµατιών και, αφετέρου, την προτίµηση των εταιριών Venture Capital να 

επενδύουν περισσότερο σε ώριµες και µε χαµηλότερο ρίσκο εταιρείες παρά σε 

υψηλού κινδύνου νέες επιχειρηµατικές προσπάθειες.  

Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις χρηµατοδοτούνται από εταιρείες Venture Capital 

κυρίως για να χρηµατοδοτήσουν την τελική ανάπτυξή τους πριν την εισαγωγή τους 

στο χρηµατιστήριο. Παρόλα αυτά, ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρηµατιών έσπευσε 

να εκµεταλλευτεί το venture capital ως εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης. Σήµερα 

το venture capital έχει καταξιωθεί στην συνείδηση της ελληνικής επιχειρηµατικής 

κοινότητας ως ένας ουσιαστικός µοχλός χρηµατοδότησης γρήγορα αναπτυσσόµενων 

επιχειρήσεων.   

Οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ή Εταιρείες Venture 

Capital της Ευρώπης έχουν ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών που στόχο έχει το συντονισµό των ευρωπαϊκών 

εταιρειών venture capital και την προώθηση της λειτουργίας τους, συνεργαζόµενη µε 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλες αρχές 

ευρωπαϊκές ή εθνικές.  

Αντίστοιχα στην Ελλάδα υπάρχει η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών 

Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων, η οποία ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2003 ως αστική, 

µη κερδοσκοπική εταιρεία µε σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας 

των Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, τη µελέτη ζητηµάτων κοινού 

ενδιαφέροντος των µελών της και την προάσπιση των επαγγελµατικών συµφερόντων 

των µελών της. 

Επίσης, µε το άρθρο 28 του Ν. 2843/2000 συστήθηκε το Ταµείο Ανάπτυξης 

Νέας Οικονοµίας Α.Ε (Τ.Α.ΝΕ.Ο), το οποίο σκοπό έχει την συγχρηµατοδότηση της 

ίδρυσης εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ. και Α.Κ.Ε.Σ.) 

οι οποίες θα αναλαµβάνουν να επενδύουν σε καινοτόµες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Είναι, δηλαδή, ένα 
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funds-of-funds στα πρότυπα αντίστοιχων, ευρωπαϊκών κυρίως, προσπαθειών. Τα 

επενδυτικά σχήµατα στα οποία θα συµµετάσχει το Τ.Α.ΝΕ.Ο. θα πρέπει να 

επενδύουν σε εταιρικά µερίδια περιορισµένης ευθύνης ή σε µετοχές ή σε 

µετατρέψιµες οµολογίες µικρών ή µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά 

προτίµηση βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους και η πραγµατική και 

καταστατική τους έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα. Στα κριτήρια επιλογής επενδυτικών 

σχηµάτων στα οποία θα συµµετάσχει το Τ.Α.ΝΕ.Ο. περιλαµβάνονται: η οµάδα 

διαχείρισης, η αγορά, οι προσδοκώµενες επενδύσεις, η επενδυτική στρατηγική, το 

µέγεθος του επενδυτικού σχήµατος, ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, οι προτεινόµενοι 

όροι και οι λοιποί επενδυτές. Το Τ.Α.ΝΕ.Ο. ενδιαφέρεται κυρίως να επενδύσει σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς της νέας οικονοµίας, όπως: 

πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εµπόριο, βιοτεχνολογία, νέα υλικά, 

κ.τ.λ.). Επίσης, το Τ.Α.ΝΕ.Ο δεν θα φορολογείται αλλά θα φορολογούνται οι µέτοχοί 

του. Η τελευταία αυτή πρόβλεψη (περί µη φορολόγησης της εταιρείας αλλά µόνο των 

κερδών των µετόχων της) προβλέπεται, από τον νόµο για την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας, και για τα ΑΚΕΣ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 

 

12.1. Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Οι προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα των 

Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων (Ε.Π.Π.), καθώς και οι κανόνες εποπτείας αυτών από 

την Τράπεζα της Ελλάδος, τέθηκαν µε την Π∆ΤΕ 2485/31.12.2002. Η πράξη αυτή 

αποτελεί συνέχεια του άρθρου 38 του ν.2937/2001, µε τον οποίο καταργήθηκε η 

απαγόρευση της κατ’ επάγγελµα παροχής πιστώσεων από µη πιστωτικά ιδρύµατα. 

Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (Ε.Π.Π.) επιτρέπεται να συστήνονται και 

να λειτουργούν µόνο µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, η κύρια δραστηριότητα της 

οποίας συνίσταται στην κατ’ επάγγελµα παροχή δανείων ή πιστώσεων. Επίσης, ο 

όρος «Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων» συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στην 

επωνυµία του νοµικού προσώπου που λαµβάνει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της Π∆ΤΕ 2485/31.12.2002. 

Σύµφωνα µε την Π∆ΤΕ 2485/31.12.2002, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων 

επιτρέπεται να ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες : 

� Παροχή δανείων ή πιστώσεων πάσης µορφής σε φυσικά πρόσωπα για την 

κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών τους αναγκών. 

� Άσκηση δραστηριοτήτων επικουρικού προς την κύρια δραστηριότητά τους 

χαρακτήρα και συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο οµοειδών εταιρειών καθώς 

και επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες λειτουργικές ή άµεσα βοηθητικές 

του κύριου αντικειµένου. 

 Οι πιστώσεις µπορούν να παρέχονται από τις Ε.Π.Π. προς φυσικά πρόσωπα, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε τις διατάξεις της 

Π∆/ΤΕ 1955/2.7.1991, το δε επιτόκιο καθορίζεται ελεύθερα µε βάση τα ισχύοντα για 

τις τραπεζικές πιστοδοτήσεις. ∆εν επιτρέπεται η δυνατότητα παροχής πιστώσεων για 

την κάλυψη χρεωστικού υπολοίπου τρεχούµενου λογαριασµού καταθέσεων. 
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12.2. Το Θεσµικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ε.Π.Π. 

 

Με την Π∆/ΤΕ 2485/2002 καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής άδειας για την 

ίδρυση και λειτουργία ανωνύµων εταιρειών µε κύρια δραστηριότητα την παροχή 

πιστώσεων, καθώς και το πλαίσιο για την άσκηση της εποπτείας των εταιρειών αυτών 

από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η Πράξη αυτή εκδίδεται µε βάση την εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του 

Ν.2937/2001, µε τον οποίο καταργήθηκε η απαγόρευση της κατ’ επάγγελµα παροχής 

πιστώσεων από µη πιστωτικά ιδρύµατα, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική άδεια θα 

παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος µε όρους που καθορίζονται µε Πράξη του 

∆ιοικητή της. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού συνεκτίµησε το εύρος δραστηριότητας των εν 

λόγω εταιρειών και την ανάγκη καθορισµού ισοδύναµων όρων ανταγωνισµού για όλα 

τα ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παροχής πιστώσεων, καθόρισε 

ειδικότερα τα εξής: 

α) Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων θα έχουν ως κύριο αντικείµενο την 

παροχή πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών - 

καταναλωτικών τους αναγκών. Οι εταιρείες αυτές δεν επιτρέπεται να 

αποδέχονται καταθέσεις. 

β) Το ελάχιστο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο των Ε.Π.Π. καθορίζεται, από την 

1.1.2003, ίσο µε το 1/2 του ελάχιστου απαιτούµενου αρχικού κεφαλαίου για 

την ίδρυση πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα (18 εκατοµµύρια ευρώ).  

γ) Στις Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων θα εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία, οι 

διατάξεις των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύουν για τα 

πιστωτικά ιδρύµατα και αφορούν: 

(i) τους όρους παροχής πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα ως προς τα 

ανώτατα πιστωτικά όρια και τα επιτόκια (ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα 

κατά τα ισχύοντα για τα πιστωτικά ιδρύµατα), 
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(ii) τους κανόνες προληπτικής εποπτείας, το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου και την υποβολή στοιχείων εποπτικής και στατιστικής 

φύσεως, 

(iii) τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης των συναλλασσόµενων. 

δ) Η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς τα σταθµισµένα µε τον πιστωτικό κίνδυνο 

στοιχεία του ενεργητικού (συντελεστής φερεγγυότητας) ορίζεται σε 10%, 

όπως ισχύει και για τις Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων, 

έναντι 8% που ισχύει για τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

ε) Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή κανόνων αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας των φυσικών προσώπων απαιτείται η συνεργασία 

των Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων µε εταιρείες συγκέντρωσης και 

επεξεργασίας στοιχείων σχετικά µε την οικονοµική συµπεριφορά και την 

πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών. 

Με την έκδοση της Πράξης ∆ιοικητή 2485/2002 διευρύνεται η κατηγορία των 

εταιρειών που επιτρέπεται να χορηγούν κατ’ επάγγελµα πιστώσεις και ενισχύεται 

περαιτέρω ο ανταγωνισµός στον τοµέα αυτό. 

 

 

12.3. Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων στην Ελλάδα 

 

Οι Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων που δραστηριοποιούνται σήµερα στην 

Ελλάδα, κατόπιν άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, παρουσιάζονται στον Πίνακα 

13. 

 

Πίνακας 14: Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (Μάιος 2011) 

1 SFS HellasFinance Consumer A.E.Π.Π. 

2 Ντάϊνερς Κλαµπ Ελλάδος Α.Ε.Π.Π. 

3 Καρφούρ Μαρινόπουλος Α.Ε.Π.Π. 

4 Hellenic Post Credit Α.Ε.Π.Π. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

13.1. Η Έννοια της Αποτελεσµατικότητας και οι Μέθοδοι Μέτρησης 

της 

 

Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον κυρίαρχο κλάδο στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

κάθε χώρας. Στην Ελλάδα για παράδειγµα, το ενεργητικό των τραπεζών αποτελεί το 

80% περίπου του συνολικού ενεργητικού του συστήµατος. Επίσης, η αποτελεσµατική 

λειτουργία των τραπεζών, η οποία συνδέεται µε τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στα 

νοικοκυριά να απολαµβάνουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και µε χαµηλότερο 

κόστος. Συνεπώς, η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ενός τραπεζικού συστήµατος 

έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τις εποπτικές αρχές κατά τη διαµόρφωση του 

θεσµικού πλαισίου όσο και για τις διοικήσεις των τραπεζών κατά την κατάρτιση των 

επιχειρησιακών τους σχεδίων (Ασηµακόπουλος, Μπρισίµης και Ντελής, 2008). 

 Η αποτελεσµατικότητα είναι ευρεία έννοια που µπορεί να καλύπτει διάφορες 

πλευρές της δραστηριότητας των τραπεζών και εκτείνεται από τον ορισµό της 

αποτελεσµατικότητας κόστους και κερδών που αφορά τη βραχυχρόνια περίοδο µέχρι 

τον ορισµό της τεχνολογικής αποτελεσµατικότητας που αφορά τη µακροχρόνια 

περίοδο (Αθανάσογλου και Μπρισίµης, 2004). Μια τράπεζα θεωρείται 

αποτελεσµατική από πλευρά κόστους (Χ-efficient) αν ελαχιστοποιεί το κόστος της 

για δεδοµένες τιµές των παραγωγικών συντελεστών και για δεδοµένο επίπεδο 

προσφερόµενων υπηρεσιών. Εναλλακτικά, θεωρείται αποτελεσµατική από πλευράς 

κερδών αν µεγιστοποιεί τα κέρδη της για δεδοµένο συνδυασµό παραγωγικών 

συντελεστών και τιµών προσφερόµενων υπηρεσιών. Οι ορισµοί αυτοί της 

αποτελεσµατικότητας επικεντρώνονται στον τρόπο µε τον οποίο συνδυάζονται οι 

παραγωγικοί συντελεστές της τράπεζας και το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής 

αντανακλά την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης της τράπεζας (την αριστοποίηση 
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της χρήσης των πόρων που διαθέτει), ενώ η τεχνολογία και το µέγεθος της τράπεζας 

λαµβάνονται ως δεδοµένα (Group of Ten, 2001). Αντίθετα, η τεχνολογική 

αποτελεσµατικότητα αφορά τις οικονοµίες κλίµακας και εύρους (scale and scope) 

των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Η αποτελεσµατικότητα κόστους, η οποία διερευνάται στην παρούσα εργασία,  

αναφέρεται στην απόκλιση µεταξύ του ελάχιστου κόστους παραγωγής που µπορεί να 

επιτύχει µια τράπεζα για δεδοµένο ύψος παραγωγής και του παρατηρηθέντος 

κόστους. Συνιστώσες της είναι η τεχνική αποτελεσµατικότητα και η κατανεµητική 

αποτελεσµατικότητα. Η τεχνική αποτελεσµατικότητα αποτελεί την υψηλότερη 

δυνατή παραγωγή που µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση δεδοµένης ποσότητας 

εισροών ή, εναλλακτικά, την ελαχιστοποίηση της χρήσης των εισροών για την 

παραγωγή δεδοµένης ποσότητας εκροών. Η κατανεµητική αποτελεσµατικότητα είναι 

η ικανότητα βέλτιστης χρησιµοποίησης των συντελεστών παραγωγής δεδοµένου του 

κόστους χρήσης τους, όπως αυτό µετράται από τις τιµές τους. Η απουσία είτε της 

τεχνικής αποτελεσµατικότητας είτε της αποτελεσµατικότητας κατανοµής (είτε και 

των δύο) οδηγεί σε αποµάκρυνση από την ελαχιστοποίηση κόστους και δηµιουργεί 

αναποτελεσµατικότητα.  

Το µέγεθος της αναποτελεσµατικότητας κόστους µια τράπεζας µετρείται ως η 

απόκλιση του κόστους της από το θεωρητικά ελάχιστο κόστος που εµπειρικά 

προσεγγίζεται από εκείνο της πλέον αποτελεσµατικής τράπεζας. Κατά τους Berger 

και Mester (1997), οι παράγοντες αναποτελεσµατικότητας που αυξάνουν το κόστος 

πάνω από το ελάχιστο αυτό επίπεδο περιλαµβάνουν την έλλειψη της άριστης 

αντίδρασης εκ µέρους της τράπεζας στις µεταβολές των σχετικών τιµών των εισροών 

και τη χρησιµοποίηση µεγαλύτερης από την άριστη ποσότητας εισροών για την 

παραγωγή των τραπεζικών υπηρεσιών. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει διάκριση 

µεταξύ της αποτελεσµατικότητας κόστους και της απλής µείωσης του κόστους 

(Rhoades, 1998). Η απλή µείωση του κόστους µπορεί να προέλθει από την ελάττωση 

του αριθµού των υποκαταστηµάτων της, την ενοποίηση των γραφείων διοίκησης κ.α.. 

Αν η µείωση αυτών των δαπανών συνοδευθεί από αντίστοιχη πτώση του συνολικού 

ενεργητικού της τράπεζας ή των εσόδων της, θα αντανακλά απλώς τη σµίκρυνση του 

µεγέθους της και όχι τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της. Αν όµως η µείωση 

του κόστους είναι µεγαλύτερη από τη µείωση του ενεργητικού ή των εσόδων της 

τράπεζας, κυρίως ως αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσής της και της ανακατανοµής των 
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πόρων της (ανθρώπινων, χρηµατοοικονοµικών και τεχνολογικών), τότε θα βελτιωθεί 

η αποτελεσµατικότητά της (Altunbas et al., 1997).   

 Η αποτελεσµατικότητα κέρδους είναι µια ευρύτερη έννοια από ότι η 

αποτελεσµατικότητα κόστους, διότι λαµβάνει υπόψη την επίδραση της επιλογής του 

διανύσµατος παραγωγής, τόσο στα κόστη όσο και στα έσοδα. Η αποτελεσµατικότητα 

κέρδους ορίζεται ως η αναλογία του πραγµατικού κέρδους µιας τράπεζας και του 

µέγιστου επιπέδου που µπορεί να επιτευχθεί από την πιο αποτελεσµατική τράπεζα. 

Υπολογίζει πόσο κοντά βρίσκεται η τράπεζα στο να δηµιουργήσει το µέγιστο κέρδος, 

δεδοµένης της ποσότητας εισροών και εκροών και του επιπέδου των τιµών τους 

(Ariff, Can, 2007). 

 Τέλος, η τεχνολογική αποτελεσµατικότητα αφορά τις οικονοµίες κλίµακας και 

εύρους  των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τεχνολογικά αποτελεσµατική είναι η τράπεζα 

η οποία αποκτά το άριστο µέγεθος και παράγει τον άριστο συνδυασµό υπηρεσιών µε 

δεδοµένες τις τιµές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιεί. Επειδή οι 

οικονοµίες κλίµακας και εύρους υπηρεσιών εξαρτώνται από την τεχνολογία, αλλά και 

από παράγοντες όπως οι προτιµήσεις των πελατών της τράπεζας ή το κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, είναι λογικό να αναµένεται µεταβολή στο 

µέγεθος και τη διάρθρωση των εργασιών της τράπεζας ώστε αυτή να επωφεληθεί 

πλήρως από τις εν λόγω οικονοµίες. 

 Η αποτελεσµατικότητα των τραπεζών είναι ένα θέµα που εξετάζεται 

συστηµατικά, αλλά τα αποτελέσµατα δεν είναι σαφή και συγκρίσιµα. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών, που είναι µία 

πολύπλοκη διαδικασία, δεν γίνεται µε την ίδια µέθοδο, ενώ τα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται (κέρδη, ρευστότητα, ποιότητα στοιχείων ενεργητικού, κίνδυνος και 

στρατηγικές διοίκησης κ.α.) είναι πολλά και η ποσοτική τους έκφραση παρουσιάζει 

δυσκολίες. Κύριος στόχος όλων των µεθόδων είναι να παρέχουν πληροφορίες για τον 

βαθµό της αποτελεσµατικής χρήσης των εισροών για την παραγωγή εκροών 

(∆ονάτος, Γκιώκας, Αθανασόπουλος, 2002). Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν 

αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών και 

των τραπεζικών καταστηµάτων, στηριζόµενες σε τεχνικές της στατιστικής, της 

οικονοµετρίας και της επιχειρησιακής έρευνας. 

 Η µέθοδος της ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών δεικτών θεωρείται 

παραδοσιακή µέθοδος, καθώς ήταν αυτή που εφαρµόζονταν για δεκαετίες από τις 

τράπεζες για τη µέτρηση της επίδοσης είτε της τράπεζας ως σύνολο, είτε του κάθε 
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υποκαταστήµατος ξεχωριστά. Χρησιµοποιεί έναν αριθµό χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών για την µέτρηση της επίδοσης των τραπεζικών ιδρυµάτων. Υπάρχει ένας 

µεγάλος αριθµός µελετών που µετρούν την επίδοση των τραπεζών, παρατηρώντας τις 

µεταβολές διάφορων χρηµατοοικονοµικών δεικτών, όπως της απόδοσης επί των 

περιουσιακών στοιχείων (ROA), της απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων (ROE) και 

του δείκτη λειτουργικών εξόδων προς έσοδα. Η χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

µπορεί να  συµβάλλει στην αξιολόγηση της επίδοσης µιας τράπεζας και να προσφέρει 

πολύ σηµαντική πληροφόρηση, ειδικά όταν αυτοί συγκρίνονται µε άλλες περιόδους 

(διαχρονική ανάλυση) ή µε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου (διαστρωµατική 

ανάλυση). Οι λογιστικοί δείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να 

ερµηνευτούν οι οικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, κάθε ένας από αυτούς τους 

δείκτες περιορίζεται σε µία µόνο εισροή και µία µόνο εκροή και δεν µπορεί να 

συµπεριλάβει καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν πολλές εισροές και εκροές 

ταυτόχρονα, όπως συµβαίνει στον τραπεζικό τοµέα και η χρησιµοποίησή τους 

εµφανίζει σηµαντικές αδυναµίες (Sherman και Gold, 1985, Foster, 1986). Η αδυναµία 

αυτή επιτείνεται ακόµη περισσότερο, όταν µια τράπεζα διαθέτει πολλά καταστήµατα, 

όπου µια σε βάθος ανάλυση µε βάση τους δείκτες είναι δύσκολη και δεν 

αντιµετωπίζει την υφιστάµενη αλληλεξάρτηση µεταξύ των εισροών καθώς και των 

εκροών. Αυτό το µειονέκτηµα των αριθµοδεικτών αντιµετωπίζεται µε τη χρήση 

παραµετρικών και µη παραµετρικών µεθόδων, οι οποίες δύνανται να περιλαµβάνουν 

περισσότερες από µία εισροές και εκροές. 

 Οι παραµετρικές µέθοδοι στηρίζονται στην υπόθεση ότι υπάρχει µια κοινή 

συνάρτηση παραγωγής ή κόστους για όλα τα καταστήµατα που εξετάζονται. 

Ειδικότερα, εκτιµάται η σχετική αποτελεσµατικότητα κάθε καταστήµατος σε 

σύγκριση µε την µέση αποτελεσµατικότητα που θα έπρεπε να επιτευχθεί σύµφωνα µε 

τη συνάρτηση. Οι παραµετρικές µέθοδοι αφορούν: α) τη στοχαστική προσέγγιση του 

αποτελεσµατικού ορίου (stochastic frontier approach), όπου το κόστος µιας τράπεζας 

µπορεί να αποκλίνει από το αποτελεσµατικό όριο είτε λόγω τυχαίων παραγόντων είτε 

λόγω αναποτελεσµατικότητας, β) την προσέγγιση του «ευρέος» ορίου (thick frontier 

approach), όπου οι διαφορές ως προς το εκτιµώµενο κόστος µεταξύ των τραπεζών 

που ταξινοµούνται στο χαµηλότερο τεταρτηµόριο από άποψη κόστους οφείλονται σε 

τυχαίους παράγοντες, ενώ οι αντίστοιχες διαφορές µεταξύ των τραπεζών που 

εµφανίζουν χαµηλό κόστος και εκείνων που εµφανίζουν υψηλό κόστος οφείλονται σε 

αναποτελεσµατικότητα, και γ) την προσέγγιση υπολογισµού της 
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αναποτελεσµατικότητας ανεξαρτήτως κατανοµής (distribution free approach), όπου 

δεν απαιτείται καµία υπόθεση για την κατανοµή του ορίου της 

αναποτελεσµατικότητας. Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας εξαρτάται από τη 

µεθοδολογία εκτίµησης που ακολουθείται, καθώς στην περίπτωση των σταθερών 

παραγόντων (fixed effects) η αποτελεσµατικότητα µετράται από το σταθερό όρο στην 

εξίσωση κάθε τράπεζας, ενώ στην περίπτωση των τυχαίων παραγόντων (random 

effects) η αποτελεσµατικότητα µετράται µέσω των καταλοίπων. Κύριο γνώρισµα των 

τριών αυτών προσεγγίσεων είναι η οικονοµετρική εκτίµηση του αποτελεσµατικού 

ορίου και συνεπώς, όπως σε κάθε οικονοµετρικό υπόδειγµα, το βασικό µειονέκτηµα 

είναι η τυχόν λανθασµένη συναρτησιακή µορφή (functional form) του υποδείγµατος. 

 Αντίθετα, οι µη παραµετρικές µέθοδοι µε γνωστότερη από αυτές την 

περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων (Data Envelopment Analysis, DEA), που 

χρησιµοποιείται και στην παρούσα εργασία, έχουν το χαρακτηριστικό ότι 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ενός αποτελεσµατικού ορίου χωρίς να 

απαιτείται καµία στατιστική ή οικονοµετρική προσέγγιση και συνεπώς δεν 

εµφανίζουν το βασικό µειονέκτηµα των παραµετρικών µεθόδων εκτίµησης της 

αποτελεσµατικότητας. Η µέθοδος αυτή, η οποία βασίζεται στον γραµµικό 

προγραµµατισµό, λαµβάνει υπόψη τη σύνθεση των παραγωγικών µέσων, που 

χρησιµοποιεί κάθε κατάστηµα, τη σύνθεση των προϊόντων που παρέχει (λαµβάνει 

υπόψη πολλές εισροές και εκροές) και προσδιορίζει την σχετική αποτελεσµατικότητα 

κάθε καταστήµατος, επιλύοντας διαφορετικό πρόβληµα γραµµικού 

προγραµµατισµού. Κάθε πρόβληµα αφορά τη µεγιστοποίηση του βαθµού 

αποτελεσµατικότητας ενός καταστήµατος και προσδιορίζει αυτόν το βαθµό σε 

σύγκριση µόνο µε καταστήµατα του δείγµατος που παρουσιάζουν παρόµοιους 

συνδυασµούς εισροών-εκροών µε το κατάστηµα της συνάρτησης σκοπού. Με τη 

βοήθεια του συνόλου αναφοράς, η DEA προσδιορίζει τα µη αποτελεσµατικά 

καταστήµατα και προτείνει τρόπους (µείωση εισροών ή/και αύξηση εκροών) για ένα 

µη αποτελεσµατικό κατάστηµα, έτσι ώστε να γίνει αποτελεσµατικό. Αυτό σηµαίνει 

ότι µε την µέθοδο αυτή µπορεί να γίνει µια ανακατανοµή των παραγωγικών µέσων 

µεταξύ των καταστηµάτων µε τελικό στόχο την αύξηση της συνολικής 

αποτελεσµατικότητας.  

 Το αποτελεσµατικό σύνορο της DEA αποτελείται από εκείνες τις 

κυριαρχούσες τράπεζες και τα γραµµικά τµήµατα που συνδέουν το σύνολο των 

συνδυασµών εισροών-εκροών αυτών των τραπεζών, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
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διάγραµµα. Συγκεκριµένα, τα σηµεία A, B, C, D και E αντιπροσωπεύουν 5 τράπεζες 

σε σχέση µε τα λειτουργικά τους έξοδα (οριζόντιος άξονας) και τον αριθµό των 

συναλλαγών τους (κάθετος άξονας). Υπό την υπόθεση των Σταθερών οικονοµιών 

κλίµακας (constant returns to scale, CRS), η τράπεζα Α είναι η πιο αποτελεσµατική 

του δείγµατος και το αποτελεσµατικό σύνορο εκτείνεται από την αρχή των αξόνων 

µέχρι το σηµείο Α. Υπό την υπόθεση των µεταβλητών οικονοµιών κλίµακας (variable 

returns to scale, VRS),  οι τράπεζες B, C και D µπορούν να χαρακτηριστούν σχετικά 

αποτελεσµατικές και το αποτελεσµατικό σύνορο αποτελείται από τα σηµεία BACD. 

Ο βαθµός αποτελεσµατικότητας µε βάση τις εκροές (output oriented) για την τράπεζα 

E ισούται µε HE/HF για σταθερές οικονοµίες κλίµακας και HE/HG για 

µεταβαλλόµενες οικονοµίες κλίµακας και δείχνει κατά πόσο πρέπει να αυξηθεί ο 

αριθµός των συναλλαγών δεδοµένου του λειτουργικού κόστους. Οµοίως, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας µε βάση τις εισροές (input oriented) για την τράπεζα E ισούται 

µε ML/ME για τις σταθερές οικονοµίες κλίµακας και µε MK/ME για τις µεταβλητές 

οικονοµίες κλίµακας. 

 

 

∆ιάγραµµα 7: Τα Αποτελεσµατικά Σύνορα της DEA 

Πηγή: Athanassopoulos and Giokas (2000) 

Αρχικά, η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση µη κερδοσκοπικών 

οργανισµών (νοσοκοµεία, σχολεία, δηµόσιοι οργανισµοί, κ.τ.λ.), όπου οι κλασικές 
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λογιστικές τεχνικές δεν έδιναν λύση. Σταδιακά όµως έχει αποκτήσει ευρύτερη 

απήχηση και αποδοχή, καθώς έχει γίνει φανερό ότι δίνει χρήσιµες πληροφορίες και 

για τη λειτουργία κερδοσκοπικών οργανισµών, που χαρακτηρίζονται κυρίως από τη 

χρήση πολλών πόρων (εισροών) για την παραγωγή πολλών προϊόντων (εκροών). Τα 

τελευταία χρόνια έχει δηµοσιευθεί αριθµός µελετών που εξετάζει την 

αποτελεσµατικότητα τραπεζικών οργανισµών, µε χρήση της DEA, τόσο σε συνολικό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τραπεζικού καταστήµατος.  

 
 

13.2. Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Η µέτρηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας των τραπεζικών συστηµάτων έχει γίνει 

βασικό αντικείµενο µελέτης τα τελευταία 20 χρόνια µε έµφαση αρχικά στην αγορά 

των Η.Π.Α. και σταδιακά και σε άλλες αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Οι 

περισσότερες από αυτές τις µελέτες διερευνούν την ύπαρξη οικονοµιών κόστους και 

φάσµατος εξετάζοντας συναρτήσεις παραγωγής Cobb-Douglas (π.χ. Gilligan et al. 

(1984), Berger et al. (1987)) ή εφαρµόζοντας υπερλογαριθµικές συναρτήσεις (π.χ. 

Molyneux et al. (1996), Altunbas et al. (2000)). Μια εναλλακτική προσέγγιση για την 

εκτίµηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας είναι να εξεταστούν οι συνιστώσες της 

συνολικής αποτελεσµατικότητας, δηλαδή η τεχνική και η κατανεµητική (π.χ. 

Vassiloglou and Giokas (1990), Miller and Noulas (1996), Maudos et al.(2002), 

Brissimis et al. (2006)), ενώ άλλες µελέτες εξέτασαν τη δυνητική επίδραση 

µακροοικονοµικών και θεσµικών παραγόντων στο βαθµό αποτελεσµατικότητας των 

τραπεζικών συστηµάτων (π.χ. Kaparakis, Miller and Noulas (1994), Berger and 

Mester (2003), Lozano-Vivas et al. (2002), Drake et al. (2006)). Σχετικά µε την 

ελληνική τραπεζική αγορά, τα ευρήµατα αφορούν τη µελέτη αποτελεσµατικότητας 

είτε υποκαταστηµάτων τραπεζών, είτε τραπεζών, είτε του συνόλου του τραπεζικού 

συστήµατος. Κάποιες από αυτές τις µελέτες αναφέρονται παρακάτω. 

Οι Vassiloglou και Giokas (1990) µελέτησαν την σχετική 

αποτελεσµατικότητα 20 υποκαταστηµάτων της Εµπορικής Τράπεζας µε τη βοήθεια 

της µεθόδου Data Envelopment Analysis (DEA). Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα 

πλεονεκτήµατα και στα µειονεκτήµατα µιας τέτοιας προσέγγισης καθώς είναι µια από 

τις πρώτες προσπάθειες στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Στα πλεονεκτήµατα που 



96 

 

ξεχώρισαν οι συγγραφείς συγκαταλέγεται η παροχή βοηθητικής πληροφόρησης προς 

την διοίκηση, η οποία συνδυαζόµενη µε την ήδη υπάρχουσα πληροφόρηση σχετικά 

µε τα υποκαταστήµατα µπορεί να προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων που αφορούν το 

µέλλον συγκεκριµένων υποκαταστηµάτων. Στα µειονεκτήµατα χαρακτηριστική θέση 

κατέχει η αδυναµία που παρουσιάζεται στον προσδιορισµό των συντελεστών 

παραγωγής και των προϊόντων του µοντέλου καθώς και στην συγκέντρωση των 

απαραίτητων δεδοµένων καθώς την περίοδο εκείνη δεν έχει αναπτυχθεί σε µεγάλο 

βαθµό η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Ο Giokas (1991) επανέρχεται µε µια έρευνα της λειτουργικής 

αποτελεσµατικότητας των υποκαταστηµάτων της Εµπορικής Τράπεζας συγκρίνοντας 

δύο διαφορετικές µεθόδους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας. Χρησιµοποιεί την 

Data Envelopment Analysis και το loglinear model που έχει ως βάση την συνάρτηση 

Cobb-Douglas, η οποία υπολογίζεται µε µαθηµατικό προγραµµατισµό. Η συνάρτηση 

αυτή διαφέρει από την Data Envelopment Analysis καθώς υποθέτει µόνο ένα προϊόν 

για πολλαπλούς συντελεστές παραγωγής και έχει την ιδιότητα να µπορεί να 

µετατραπεί σε λογαριθµική γραµµική συνάρτηση που θα επιτρέψει τον υπολογισµό 

των µεταβλητών µε την χρήση ενός µοντέλου γραµµικού προγραµµατισµού. Τα 

αποτελέσµατα των δύο µεθόδων δεν δείχνουν να διαφέρουν σηµαντικά παρόλο που 

οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι τελείως διαφορετικές και δεν είναι 

αναµενόµενο να έχουν απολύτως τα ίδια αποτελέσµατα. Το κύριο πλεονέκτηµα του 

loglinear model είναι πως µπορεί να ταξινοµήσει τα υποκαταστήµατα σε µια µόνο 

κλίµακα σχετικής αποτελεσµατικότητας. Από την άλλη η Data Envelopment Analysis 

µπορεί να µην δίνει αποτελέσµατα της σχετικής αποτελεσµατικότητας που να είναι 

άµεσα συγκρίσιµα αλλά λαµβάνει υπόψη τη δοµή των συντελεστών παραγωγής στα 

υποκαταστήµατα και δίνει πιο λεπτοµερή πληροφόρηση σε σχέση µε τους 

συντελεστές παραγωγής των µη παραγωγικών υποκαταστηµάτων. Σαν τελικό 

συµπέρασµα καταλήγει πως η Data Envelopment Analysis είναι πιο χρήσιµη εξαιτίας 

της λεπτοµερέστερης πληροφόρησης που παρέχει.  

  Ο Noulas (1997) ερεύνησε την ανάπτυξη της παραγωγικότητας στις 

ελληνικές τράπεζες για τα έτη 1991 και 1992 συγκρίνοντας τις κρατικές µε τις 

ιδιωτικές. Για την εξέταση της ανάπτυξης παραγωγικότητας χρησιµοποιήθηκε ο 

δείκτης Malmquist, ο οποίος αποτελείται από ένα δείκτη που αφορά την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα και ένα δείκτη που αφορά την τεχνολογία. Η τεχνική 

αποτελεσµατικότητα µετρήθηκε µε τη µέθοδο της Data Envelopment Analysis. Τα 
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αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε µια µέση αύξηση της 

παραγωγικότητας κατά 8% και ότι οι κρατικές τράπεζες παρουσίασαν µεγαλύτερη 

αύξηση της παραγωγικότητας από τις ιδιωτικές. Όσον αφορά την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα, οι ιδιωτικές τράπεζες παρουσίασαν αύξηση ενώ οι κρατικές 

παρουσίασαν µείωση της αποτελεσµατικότητας αυτής. 

Ο Νούλας (1999) µελέτησε την κερδοφορία και την αποτελεσµατικότητα των 

ελληνικών εµπορικών τραπεζών κατά την περίοδο 1993-1998. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι η κερδοφορία των τραπεζών δεν ήταν καλύτερη το 1998 από ότι 

ήταν το 1993 ή 1994. Όσον αφορά τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα των 

ελληνικών εµπορικών τραπεζών, αν και σηµείωσε πρόοδο τη διετία 1997-1998, 

εντούτοις παρέµεινε χαµηλότερη από το 1993 και προτείνεται ότι οι δαπάνες 

προσωπικού και διοίκησης σαν ποσοστό των εσόδων εκµετάλλευσης θα πρέπει να 

µειωθούν. 

Οι Athanassopoulos και Giokas (2000) εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα 

υποκαταστηµάτων της Εµπορικής Τράπεζας για τα έτη 1988-1994 µε την µέθοδο της 

Data Envelopment Analysis. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των λειτουργιών των 

υποκαταστηµάτων διακρίνουν διαφορετικές διαστάσεις στην αποτελεσµατικότητα. 

Αυτές είναι η αποτελεσµατικότητα της αγοράς, η αποτελεσµατικότητα της 

παραγωγής και η παραγωγικότητα της διαµεσολάβησης. Στην έρευνά τους εστιάζουν 

στις δύο τελευταίες, καθώς θεωρούν ότι αυτές αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις 

εσωτερικές λειτουργίες των υποκαταστηµάτων. Στα συµπεράσµατα τους καταλήγουν 

πως τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης κατανόησαν καλύτερα την µεθοδολογία της 

Data Envelopment Analysis απ’ ότι τα στελέχη µεσαίου επιπέδου. Ζωτικής σηµασίας 

χαρακτηρίζουν την διαθεσιµότητα και την ποιότητα των δεδοµένων και επίσης 

επισηµαίνουν πως τα ανώτερα στελέχη δίνουν µεγαλύτερη προσοχή στην 

αποτελεσµατικότητα της παραγωγής όταν αυτή συνδέεται µε άλλους µηχανισµούς 

λήψης αποφάσεων, όπως οι διαδικασίες ανταµοιβής και προαγωγής. 

 Ο Noulas (2001) µελέτησε την επίδραση της απελευθέρωσης του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος στην λειτουργική αποτελεσµατικότητα. Το δείγµα που 

χρησιµοποίησε περιλαµβάνει όλες τις εµπορικές τράπεζες που λειτουργούσαν στην 

Ελλάδα την περίοδο 1993-1998. Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας 

χρησιµοποιήθηκε η παραδοσιακή µέθοδος και η µέθοδος DEA (εκροές: έσοδα, 

εισροές: δαπάνες). Σύµφωνα µε την παραδοσιακή µέθοδο, παρατηρείται θετική 

προσαρµογή των ιδιωτικών τραπεζών στην απελευθέρωση της αγοράς, κάτι που δε 
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συµβαίνει µε τις τράπεζες κρατικού ελέγχου, οι οποίες δεν κατάφεραν να βελτιώσουν 

τη συνολική λειτουργική αποτελεσµατικότητά τους. Επιπλέον, η συνολική 

λειτουργική αποτελεσµατικότητα των κρατικών τραπεζών (89,7%) είναι σηµαντικά 

υψηλότερη από την αντίστοιχη των ιδιωτικών τραπεζών (75,10%), κάτι που σηµαίνει 

πως η προβλεπόµενη µείωση των εσόδων θα επηρεάσει πολύ περισσότερο την 

κερδοφορία των κρατικών τραπεζών. Εντούτοις τα αποτελέσµατα που δίνει η DEA 

είναι διαφορετικά. Παρόλο που οι ιδιωτικές τράπεζες παρουσιάζονται περισσότερο 

αποτελεσµατικές από ότι οι τράπεζες κρατικού ελέγχου, οι διαφορές στα επίπεδα 

αποτελεσµατικότητας δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Επίσης παρατηρείται ο ίδιος 

ρυθµός προσαρµογής των δύο κατηγοριών τραπεζών στην απελευθέρωση του 

τραπεζικού περιβάλλοντος. 

 Οι Tsionas, Lolos και Christopoulos (2003) χρησιµοποιούν την DEA για τα 

έτη 1993-1998 στις ελληνικές εµπορικές τράπεζες µε σκοπό την παροχή 

πληροφόρησης σε τρία σχετικά µεταξύ τους πεδία. Πρώτον, υπολογίζουν την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα των ελληνικών τραπεζών. ∆εύτερον, µετρούν την επιµεριστική 

αποτελεσµατικότητα και τέλος υπολογίζουν την συνολική παραγωγικότητα του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και τον διαχωρισµό της σε αυτή που οφείλεται 

στην µεταβολή της τεχνολογίας και σε εκείνη που οφείλεται σε αποτελεσµατικότητα. 

Η πλειονότητα των τραπεζών επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας 

κόστους µε τα µεγαλύτερα ιδρύµατα να είναι πιο αποτελεσµατικά από τα υπόλοιπα. 

Όλες οι τράπεζες από την άλλη φαίνεται να έχουν την ίδια περίπου επιµεριστική 

αποτελεσµατικότητα. Χρησιµοποιώντας τον δείκτη Malmquist παρουσιάζεται θετική 

αλλά όχι και στατιστικά σηµαντική µεταβολή της τεχνικής αποτελεσµατικότητας. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν επίσης ότι η αύξηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας 

προκύπτει κυρίως από τις µεσαίες σε µέγεθος τράπεζες ενώ η αύξηση της 

τεχνολογίας από τις µεγαλύτερες. 

 Οι Kamberoglou et al. (2004) χρησιµοποίησαν την DFA σε ένα δείγµα 18 

ελληνικών τραπεζών προκειµένου να µελετήσουν  την αποτελεσµατικότητα κόστους 

την περίοδο 1993-1999, που χαρακτηρίστηκε από έντονες αλλαγές στον τραπεζικό 

τοµέα λόγω της σταδιακής χρηµατοοικονοµικής απελευθέρωσης. Οι ελληνικές 

τράπεζες παρουσίασαν σηµαντικές αναποτελεσµατικότητες κόστους, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της 

κερδοφορίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το µέγεθος της τράπεζας, το καθεστώς 

ιδιοκτησίας και η στάση του ιδρύµατος προς τον κίνδυνο, αποτελούν παράγοντες που 
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σχετίζονται µε τραπεζικές αναποτελεσµατικότητες. Συγκεκριµένα, µεγάλες κρατικές 

τράπεζες που αποστρέφονται τον κίνδυνο τείνουν να είναι περισσότερο 

αναποτελεσµατικές. 

 Οι Halkos και Salamouris (2004) ερευνούν την αποτελεσµατικότητα των 

ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 1997-1999 συνδυάζοντας την DEA µε την 

µέθοδο της χρήσης χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών. Στην ουσία 

χρησιµοποιούνται οι αριθµοδείκτες αποτελεσµατικότητας ως προϊόντα σε ένα 

µοντέλο χωρίς συντελεστές παραγωγής ώστε να βρεθεί η οµάδα των τραπεζών που 

είναι αποτελεσµατικές. Συγκρίνουν τα αποτελέσµατα της µεθόδου της ανάλυσης των 

αριθµοδεικτών µε αυτά του συνδυασµού των αριθµοδεικτών µε την DEA και 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι δε διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους οπότε η DEA  

θα πρέπει να χρησιµοποιείται παράλληλα µε την ανάλυση των αριθµοδεικτών για την 

µέτρηση της επίδοσης. Ακόµη εντοπίζουν θετική συσχέτιση ανάµεσα στο µέγεθος και 

την επίδοση των τραπεζών. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δείχνουν να αυξάνουν την 

µέση αποτελεσµατικότητα των µεγάλων τραπεζών, σε αντίθεση µε τις µικρότερες των 

οποίων η µέση αποτελεσµατικότητα µειώνεται. Τέλος, σηµειώνεται ότι από τους 

δείκτες αποτελεσµατικότητας φαίνεται να υπάρχει µια µη συστηµατική σχέση µεταξύ 

της αλλαγής της ιδιοκτησίας και την επίδοση του τελευταίου έτους. 

 Ο Rezitis (2006) εξετάζει την αύξηση της παραγωγικότητας και την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα έξι ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 1982-1997. Επίσης, 

συγκρίνει τις υποπεριόδους 1982-1992 και 1993-1997 καθώς από το 1992 

επιταχύνθηκε ο ρυθµός της απελευθέρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. 

Ο δείκτης Malmquist χρησιµοποιείται για την µέτρηση της αύξησης της 

παραγωγικότητας και της τεχνικής αποτελεσµατικότητας η οποία χωρίζεται 

περαιτέρω σε καθαρή τεχνική αποτελεσµατικότητα και σε αποτελεσµατικότητα 

κλίµακας. Για την  µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας χρησιµοποιείται η 

µέθοδος της DEA. Τα αποτελέσµατά της επιβεβαιώνουν προηγούµενες εργασίες που 

δείχνουν αύξηση της παραγωγικότητας µετά την απελευθέρωση του τραπεζικού 

συστήµατος. Όσον αφορά την ολική τεχνική αποτελεσµατικότητα, οι τράπεζες 

παρουσιάζουν υψηλό µέσο όρο όπως είχε βρεθεί και σε άλλες έρευνες. 

  Οι Ασηµακόπουλος, Μπρισίµης και Ντελής (2008) µελέτησαν την 

αποτελεσµατικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος την περίοδο 1994-2006 

µε τη µέθοδο DEA. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι συνολικά η 

αποτελεσµατικότητα παρουσίασε διαχρονική βελτίωση κυρίως εξαιτίας της 
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βελτίωσης της κατανεµητικής αποτελεσµατικότητας. Πιο αποτελεσµατικές σε σχέση 

µε τις τράπεζες µεσαίου µεγέθους εµφανίστηκαν οι µεγαλύτερες και οι µικρότερες 

τράπεζες. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών τραπεζών φαίνεται 

να εξηγείται από την καλύτερη διαχείριση των παραγωγικών τους πόρων και από 

παράγοντες όπως η κεφαλαιακή επάρκεια, η αποδοτικότητα, η καλή ποιότητα του 

δανειακού χαρτοφυλακίου και οι εποπτικές παρεµβάσεις. 

 Οι Noulas, Glaveli and Kiriakopoulos (2008) µελέτησαν την 

αποτελεσµατικότητα κόστους 58 υποκαταστηµάτων µιας ελληνικής τράπεζας σε έξι 

ελληνικές πόλεις για τις χρονιές 2000 και 2001 καθώς και την επίδραση που έχει το 

µέγεθος µιας τράπεζας στην αποτελεσµατικότητα κόστους. Η µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας έγινε µε την µέθοδο της DEA ενώ η επίδραση του µεγέθους 

στην αποτελεσµατικότητα διερευνήθηκε µε τη µέθοδο της ανάλυσης παλινδρόµησης. 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας καθώς η µέση αναποτελεσµατικότητα βρέθηκε να ισούται µε 

τριάντα τοις εκατό. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα υποκαταστήµατα της τράπεζας στις 

αγροτικές περιοχές τείνουν να είναι πιο αποτελεσµατικά από τα υποκαταστήµατα της 

τράπεζας στις αστικές περιοχές.  

 Ο Pasiouras (2008) µελέτησε την αποτελεσµατικότητα των ελληνικών 

εµπορικών τραπεζών για την περίοδο 2000-2004 χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικά 

µοντέλα της DEA (το µοντέλο της διαµεσολάβησης και το µοντέλο µε 

προσανατολισµό το κέρδος). Οι βαθµοί αποτελεσµατικότητας που προέκυψαν δεν 

είχαν διαφορές µεταξύ των δύο µοντέλων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι όταν 

χρησιµοποιούνται οι προβλέψεις για δάνεια ως συντελεστής παραγωγής αυξάνεται η 

αποτελεσµατικότητα, ενώ όσον αφορά τα στοιχεία εκτός ισολογισµού, αυτά 

φαίνονται να µην επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα. Επίσης, οι τράπεζες που 

λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο φαίνονται να έχουν υψηλότερη αποτελεσµατικότητα 

σε σχέση µε τις υπόλοιπες που λειτουργούν µόνο σε εθνικό επίπεδο.     

 Κύριο αντικείµενο των ανωτέρω µελετών ήταν η αποτελεσµατικότητα 

κόστους των ελληνικών τραπεζών και σε ελάχιστες περιπτώσεις και η συνολική 

παραγωγικότητα, ενώ οι µεθοδολογικές τους προσεγγίσεις αφορούσαν κυρίως τη 

χρησιµοποίηση υπεραλγοριθµικών συναρτήσεων κόστους, δεικτών παραγωγικότητας 

Malmquist και περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων (DEA). Γενικά, τα εµπειρικά 

ευρήµατα δείχνουν την ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας και την ύπαρξη 
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αναποτελεσµατικότητας κόστους, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις συνδεόταν θετικά 

µε το µέγεθος των τραπεζών ενώ σε άλλες έρευνες όχι.  

 
 

13.3. Μεθοδολογική προσέγγιση και δεδοµένα 

 
Στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται η µέθοδος της Data Envelopment Analysis 

(DEA), µια µη παραµετρική µέθοδος που βασίζεται στη χρήση του γραµµικού 

προγραµµατισµού. Με τη µέθοδο αυτή υπολογίζεται η σχετική αποτελεσµατικότητα 

της τράπεζας έναντι της πλέον αποτελεσµατικής τράπεζας. Ειδικότερα, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας για την τράπεζα (ή τις τράπεζες) που λειτουργούν πάνω στο 

αποτελεσµατικό όριο είναι ίσος µε 1, ενώ για τις υπόλοιπες τράπεζες είναι µικρότερος 

του 1. Όταν είναι διαθέσιµα και δεδοµένα για τις τιµές των εισροών, όπως στην 

παρούσα εργασία, το ανωτέρω πρόβληµα βελτιστοποίησης µπορεί να επεκταθεί ώστε 

να ελαχιστοποιείται η αντικειµενική συνάρτηση κόστους, η οποία περιλαµβάνει και 

τις τιµές των εισροών. Ο λόγος του ελάχιστου αυτού κόστους προς το παρατηρηθέν 

κόστος µας δίνει τη συνολική αποτελεσµατικότητα κόστους. Η αποτελεσµατικότητα 

υπολογίστηκε δύο φορές, την πρώτη µε την υπόθεση ότι επικρατούν µεταβλητές 

οικονοµίες κλίµακας και την δεύτερη ότι επικρατούν σταθερές οικονοµίες κλίµακας. 

 Ο όρος οικονοµίες κλίµακας αναφέρεται σε ένα τεχνικό χαρακτηριστικό της 

παραγωγής, το οποίο εξετάζει αλλαγές στις εκροές ως επακόλουθο ανάλογης 

µεταβολής στις εισροές. Εάν οι εκροές αυξάνονται κατά το ίδιο ποσοστό µε τις 

εισροές, τότε έχουµε σταθερές οικονοµίες κλίµακας (constant returns to scale - CRS), 

ενώ εάν οι εκροές αυξάνονται κατά διαφορετικό ποσοστό απ’ ότι οι εισροές, έχουµε 

µεταβλητές οικονοµίες κλίµακας (variable returns to scale – VRS). Συγκεκριµένα, 

εάν οι εκροές αυξάνονται κατά µικρότερο ποσοστό έχουµε µειούµενες οικονοµίες 

κλίµακας (decreasing returns to scale – DRS), ενώ εάν οι εκροές αυξάνονται κατά 

µεγαλύτερο ποσοστό έχουµε αύξουσες οικονοµίες κλίµακας (increasing returns to 

scale – IRS).  

 Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή της µεθόδου είναι ο καθορισµός των 

εισροών και εκροών, δηλαδή των προϊόντων και των παραγωγικών συντελεστών που 

χρησιµοποιούνται, για την παραγωγή των προϊόντων. Γενικά, µε βάση τη 

βιβλιογραφία, δύο είναι οι επικρατέστερες προσεγγίσεις σχετικά µε τον καθορισµό 

των εισροών και των εκροών µιας τράπεζας: η προσέγγιση της παραγωγής 
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(production approach) και εκείνη της διαµεσολάβησης (intermediation approach). 

Σύµφωνα µε την πρώτη, οι τράπεζες χρησιµοποιούν εργασία και κεφάλαιο για την 

παραγωγή λογαριασµών δανείων και καταθέσεων, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη οι 

τράπεζες λειτουργούν ως διαµεσολαβητές µεταξύ των καταθετών και των 

δανειοληπτών και ως εκ τούτου χρησιµοποιούν εργασία, κεφάλαιο και καταθέσεις για 

να παράγουν κυρίως δάνεια και επενδύσεις, συνήθως σε χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία. Συνεπώς, κατά την πρώτη προσέγγιση η µέτρηση του προϊόντος γίνεται 

καλύτερα µε βάση τον αριθµό των συναλλαγών και των λογαριασµών που δηµιουργεί 

µια τράπεζα, ενώ κατά τη δεύτερη προσέγγιση το προϊόν µετράται σε όρους 

χρηµατικής αξίας, δηλαδή µε βάση το συνολικό ποσό των δανείων που χορηγούνται ή 

των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται.  

 Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι εκείνη των Drake et al. (2006), η οποία 

χρησιµοποιείται και στην παρούσα εργασία, όπου ως εισροές θεωρούνται οι 

παράγοντες κόστους µιας τράπεζας, δηλαδή όλα τα έξοδα στα οποία αυτή προβαίνει 

για τη λειτουργία της, ενώ ως εκροές τα καθαρά της έσοδα από τις διάφορες 

δραστηριότητές της. Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι στα αποτελέσµατα 

χρήσεως καταγράφεται η συνολική δραστηριότητα των τραπεζών, σε όρους εξόδων 

(εκροών) και εσόδων (εισροών), σε όλη τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους, ενώ 

αντίθετα τα δεδοµένα ισολογισµών απεικονίζουν την οικονοµική κατάσταση σε 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επίσης, τα δεδοµένα των αποτελεσµάτων χρήσης 

απεικονίζουν καλύτερα τόσο το κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών όσο και τη 

σωστή τιµολόγησή τους αλλά και την αποδοχή τους από τους καταναλωτές. 

  Οι εκροές (outputs) που χρησιµοποιήθηκαν αφορούν τα καθαρά έσοδα από 

τις διάφορες δραστηριότητες της τράπεζας, όπως εξηγήθηκε και παραπάνω και είναι 

οι εξής: 

� Καθαρά έσοδα από τόκους – Net Interest Income (NII) 

� Καθαρά έσοδα από προµήθειες – Net Fee and Commission Income (NFCI) 

� Λοιπά λειτουργικά έσοδα – Other Operating Income (OOI) 

Αντίστοιχα, οι εισροές (inputs) που χρησιµοποιήθηκαν αφορούν τους παράγοντες 

κόστους µιας τράπεζας και είναι οι εξής: 

� Αµοιβές κι έξοδα προσωπικού – Personnel Expenses (PE) 



103 

 

� Γενικά ∆ιοικητικά έξοδα και Λοιπά έξοδα – General Administrative Expenses 

(GAE) 

� Αποσβέσεις παγίων στοιχείων – Depreciation and Amortization Charges 

(DAC)  

 Το υπό εξέταση δείγµα περιλαµβάνει το σύνολο των 18 εµπορικών τραπεζών 

που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα το 2010. Η αποτελεσµατικότητα του 

δείγµατος των τραπεζών εξετάζεται για την εξαετή περίοδο 2005-2010. Από το 

δείγµα εξαιρέθηκε η Aegean Baltic Bank για το έτος 2005 καθώς δεν υπήρχαν 

διαθέσιµα τα στοιχεία της για εκείνη τη χρονιά και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

για τα έτη 2009 και 2010 καθώς παρουσίαζε αρνητικές τιµές εισροών, οι οποίες δεν 

µπορούν να εισαχθούν στο πρόγραµµα. Όλα τα σχετικά δεδοµένα αντλήθηκαν από τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και συγκεκριµένα τα στοιχεία των 

εσόδων και εξόδων από τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης ενώ το σύνολο του 

ενεργητικού από τους ισολογισµούς.  

 Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται κάποια βασικά περιγραφικά στατιστικά 

µέτρα του υπό εξέταση δείγµατος για την καλύτερη περιγραφή και κατανόηση των 

µεταβλητών του προβλήµατος. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται ο µέσος όρος, η 

τυπική απόκλιση, η διάµεσος και η µέγιστη και ελάχιστη τιµή για το Ενεργητικό, τα 

στοιχεία εσόδων και τα στοιχεία εξόδων για κάθε έτος χωριστά για το σύνολο των 

τραπεζών του δείγµατος.  

Εξετάζοντας τον Πίνακα 15 παρατηρούµε κάποια πράγµατα. Ο µέσος όρος 

των Ενεργητικών των τραπεζών του δείγµατος αυξάνεται από έτος σε έτος και η 

µεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται από το έτος 2006 στο έτος 2007 (ποσοστό περίπου 

25%). Εξαίρεση σ’ αυτήν την ανοδική τάση αποτελεί το έτος 2010, όπου ο µέσος 

όρος των Ενεργητικών των τραπεζών µειώθηκε κατά 2% περίπου. Η µείωση αυτή 

ήταν αναµενόµενη δεδοµένης της ύφεσης που υπήρξε στην Ελλάδα τη χρονιά αυτή. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα των τραπεζών αυξοµειώνονταν 

κατά τη διάρκεια αυτής της εξαετίας χωρίς να παρουσιάζουν κάποια συγκεκριµένη 

τάση.   
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Πίνακας 15: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 2005-2010 (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

2005 Ενεργητικό NII NFCI OOI PE GAE DAC 

Μέσος Όρος 13.164,76 338,82 65,18 9,12 144,94 78,29 17,53 
Τυπική Απόκλιση 17.272,58 439,95 85,36 10,40 185,67 85,31 21,89 
∆ιάµεσος 36.743,50 966,00 148,00 25,50 488,50 155,00 47,00 
Max 53.279,00 1.336,00 249,00 31,00 658,00 241,00 72,00 
Min 290,00 1,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 
2006 Ενεργητικό NII NFCI OOI PE GAE DAC 

Μέσος Όρος 14.484,11 366,50 71,56 12,00 155,67 86,78 16,56 
Τυπική Απόκλιση 19.646,17 498,41 93,27 19,81 204,14 96,48 20,18 
∆ιάµεσος 40.947,00 1.073,00 162,00 54,00 534,00 167,50 45,50 
Max 61.306,00 1.562,00 292,00 83,00 730,00 276,00 65,00 
Min 170,00 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 
2007 Ενεργητικό NII NFCI OOI PE GAE DAC 

Μέσος Όρος 18.057,28 409,44 81,22 15,17 175,67 101,22 18,33 
Τυπική Απόκλιση 24.352,84 562,40 103,85 25,93 235,48 118,25 22,10 
∆ιάµεσος 47.229,00 1.195,50 191,50 66,00 609,50 205,00 46,00 
Max 71.059,00 1.811,00 322,00 108,00 880,00 338,00 65,00 
Min 217,00 4,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 
2008 Ενεργητικό NII NFCI OOI PE GAE DAC 

Μέσος Όρος 21.931,50 439,78 77,47 8,94 183,00 111,33 19,44 
Τυπική Απόκλιση 30.735,23 617,73 98,03 10,47 240,37 129,06 24,36 
∆ιάµεσος 55.973,50 1.327,00 175,00 16,00 616,00 234,50 52,00 
Max 93.065,00 2.048,00 317,00 32,00 885,00 362,00 76,00 
Min 374,00 8,00 1,00 0,00 4,00 2,00 0,00 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 
2009 Ενεργητικό NII NFCI OOI PE GAE DAC 

Μέσος Όρος 23.195,94 327,29 58,29 11,88 145,65 100,76 16,12 
Τυπική Απόκλιση 32.425,71 453,29 83,78 19,09 175,43 127,58 19,85 
∆ιάµεσος 61.604,50 730,00 61,00 15,00 393,00 118,00 30,00 
Max 99.856,00 1.344,00 279,00 73,00 507,00 434,00 63,00 
Min 373,00 6,00 2,00 0,00 4,00 2,00 0,00 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 
2010 Ενεργητικό NII NFCI OOI PE GAE DAC 

Μέσος Όρος 22.650,78 346,29 58,82 8,18 141,12 94,12 16,12 
Τυπική Απόκλιση 31.615,22 463,49 82,68 10,30 167,68 121,56 19,93 
∆ιάµεσος 63.368,00 796,00 63,00 19,00 382,00 104,00 27,00 
Max 96.305,00 1.351,00 281,00 34,00 485,00 389,00 64,00 
Min 385,00 9,00 1,00 0,00 4,00 2,00 0,00 
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13.4. Εµπειρικά Αποτελέσµατα 

 
Στο ∆ιάγραµµα 8 απεικονίζεται η εξέλιξη της µέσης τιµής της αποτελεσµατικότητας 

κόστους των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2005-2010 µε βάση την παραδοχή 

ότι ισχύουν σταθερές οικονοµίες κλίµακας καθώς και µε βάση την παραδοχή ότι 

ισχύουν µεταβλητές οικονοµίες κλίµακας. Συγκεκριµένα, βάσει των σταθερών 

οικονοµιών κλίµακας, η µέση αποτελεσµατικότητα κόστους των ελληνικών τραπεζών 

κινήθηκε ανοδικά από το 2005 µέχρι το 2007, παρουσίασε σηµαντική µείωση το 2008 

και συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2009 και το 2010. Αντίθετα, βάσει των 

µεταβλητών οικονοµιών κλίµακας, η µέση αποτελεσµατικότητα κόστους των 

τραπεζών παρουσίασε µείωση από το 2005 µέχρι το 2006, αυξήθηκε το 2007, 

παρέµεινε σχεδόν σταθερή το 2008 και 2009 και κινήθηκε ανοδικά το 2010.       

 

 
∆ιάγραµµα 8: Αποτελεσµατικότητα Κόστους Βάσει CRS και Βάσει VRS για την 

Περίοδο 2005-2010 
 

 Όπως παρατηρείται στο ∆ιάγραµµα 8, η µέση τιµή της αποτελεσµατικότητας 

κόστους βάσει σταθερών οικονοµιών κλίµακας εµφανίζει διαχρονική βελτίωση και 

ανέρχεται σε 0,93 το 2010 έναντι 0,82 το 2005. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη µέση τιµή 

της αποτελεσµατικότητας κόστους βάσει µεταβλητών οικονοµιών κλίµακας, η οποία 

ανέρχεται σε 0,95 το 2010 έναντι 0,91 το 2005. Συνεπώς, µεταξύ αρχής και τέλους 

της υπό εξέταση περιόδου οι τράπεζες βελτίωσαν, κατά µέσο όρο, την 

αποτελεσµατικότητα κόστους τους κατά περίπου 13% βάσει σταθερών οικονοµιών 

κλίµακας και κατά περίπου 3,5% βάσει µεταβλητών οικονοµιών κλίµακας. Τέλος, 
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παρατηρείται ότι τα επίπεδα µέσης αποτελεσµατικότητας κόστους βάσει των 

σταθερών οικονοµιών κλίµακας είναι αρκετά χαµηλότερα από τα επίπεδα µέσης 

αποτελεσµατικότητας κόστους βάσει µεταβλητών οικονοµιών κλίµακας. 

 Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου η διαφορά µεγέθους µεταξύ των 

ελληνικών τραπεζών είναι αρκετά µεγάλη, γι αυτό θεωρείται σκόπιµο να διερευνηθεί 

η σχέση µεταξύ του µεγέθους των τραπεζών και της αποτελεσµατικότητας κόστους 

αυτών. Για να πραγµατοποιηθεί αυτή η διερεύνηση, οι τράπεζες του δείγµατος 

κατατάχθηκαν σε 3 κατηγορίες µε βάση τη µέση τιµή του ενεργητικού τους κατά τη 

διάρκεια της εξαετίας. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τις τράπεζες µε το 

µεγαλύτερο ενεργητικό, η τρίτη κατηγορία εκείνες µε το µικρότερο ενεργητικό και η 

δεύτερη κατηγορία αυτές µε το µεσαίου µεγέθους ενεργητικό. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 16, οι µεγαλύτερες και οι 

µικρότερες τράπεζες εµφανίζουν υψηλότερη αποτελεσµατικότητα κόστους σε σχέση 

µε τις µεσαίες. Αυτό φαίνεται από δύο γεγονότα. Πρώτον, βαθµό 

αποτελεσµατικότητας κόστους ίσο µε 1 παρουσίασαν µόνο τράπεζες της πρώτης 

κατηγορίας και µάλιστα οι µεγαλύτερες της κατηγορίας και της τρίτης κατηγορίας και 

µάλιστα οι µικρότερες της κατηγορίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 16. ∆εύτερον, οι 

µέσες τιµές της αποτελεσµατικότητας κόστους, ανεξαρτήτως οικονοµιών κλίµακας, 

των µεγάλων και των µικρών τραπεζών είναι µεγαλύτερες συγκριτικά µε αυτήν των 

µεσαίων τραπεζών. 

Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να εξηγηθούν εν µέρει από το γεγονός ότι οι 

µεγάλου µεγέθους τράπεζες έχουν την υποδοµή και τις δυνατότητες να διαχειρίζονται 

καλύτερα τις εισροές τους εκµεταλλευόµενες και τις οικονοµίες κλίµακας. Όσον 

αφορά τις µικρού µεγέθους τράπεζες, αυτές µπορούν να επιτυγχάνουν σχετικά καλές 

επιδόσεις ως προς την αποτελεσµατικότητα χάρη στην εξειδίκευση, αλλά και τον 

καλύτερο έλεγχο των εισροών τους ως απόρροια του µεγέθους τους. Αντίθετα, όπως 

παρατηρείται και από τους Drake et al. (2006), σε ένα περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό πλήττονται κυρίως οι τράπεζες σχετικά 

µεσαίου µεγέθους, οι οποίες δεν έχουν το ανάλογο µέγεθος για να εκµεταλλευθούν 

πλήρως τις οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, ενώ ταυτόχρονα είναι λιγότερο 

ευέλικτες ως προς την εξειδίκευση σε συγκεκριµένες αγορές ή προϊόντα.   
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Πίνακας 16: Αποτελεσµατικότητα Βάσει VRS και CRS 
ανά Κατηγορία Τραπεζών (µέσες τιµές περιόδου) 

 
Μ 
Ε 
Γ 
Α 
Λ 
Ε 
Σ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(σε εκατ. ευρώ) 

VRS CRS 

Εθνική 76.243 1 0,9945 

Eurobank 73.891 1 1 

Άλφα 56.836 1 1 

Πειραιώς 40.393 1 0,90751 

ΑΤΕ 25.713 0,97164 0,96038 

Εµπορική 25.309 0,96072 0,80924 

T.T. 14.420 0,99629 0,96952 

  M.O. 0,98981 0,94874 
 

Μ 
Ε 
Σ 
Α 
Ι 
Ε 
Σ 

Millennium 5.357 0,89399 0,84491 

Γενική 4.301 0,63377 0,57407 

Αττικής  4.004 0,8807 0,81081 

Probank 2.849 0,86111 0,83513 

Tbank 2.547 0,67273 0,63991 

Proton 2.227 0,85488 0,82756 

FBB Bank 1.563 0,86073 0,79344 

  M.O. 0,80827 0,76083 
Μ 
Ι 
Κ 
Ρ 
Ε 
Σ 

Credicom 948 0,9874 0,87525 

Πανελλήνια 765 1 1 

Επενδυτική 642 1 1 

Aegean Baltic 304 1 1 

  M.O. 0,99685 0,96881 
 

 Στον Πίνακα 17 παρακάτω φαίνονται αναλυτικά οι βαθµοί 

αποτελεσµατικότητας κόστους για κάθε τράπεζα και για κάθε έτος που προέκυψαν 

βάσει CRS και βάσει VRS. Παρατηρείται ότι αποτελεσµατικές και µε τις δύο 

µεθόδους καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου εµφανίζονται οι τράπεζες 

Άλφα, Eurobank, Επενδυτική, Πανελλήνια και Aegean Baltic.  
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Πίνακας 17: Αποτελεσµατικότητα Κόστους βάσει CRS και βάσει VRS για κάθε έτος 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 CRS VRS CRS VRS CRS VRS CRS VRS CRS VRS CRS VRS 

Εθνική 0,978 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 
Εµπορική 0,712 0,901 0,846 0,987 0,865 0,975 0,657 0,901 1 1 0,776 1 
Άλφα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Γενική 0,476 0,528 0,463 0,467 0,496 0,501 0,707 1 0,698 0,702 0,604 0,605 
Αττικής  0,607 0,734 0,599 0,701 1 1 0,817 1 0,999 1 0,842 0,849 
Πειραιώς 0,619 1 0,874 1 0,952 1 1 1 1 1 1 1 
Eurobank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ΑΤΕ 1 1 0,945 0,948 0,873 0,882 0,944 1 1 1 1 1 
Tbank 1 1 0,614 0,726 0,660 0,671 0,333 0,395 0,233 0,244 1 1 
Επενδυτι

κή 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Millenniu
m 

0,534 0,618 0,702 0,746 1 1 0,833 1 1 1 1 1 

Proton 1 1 0,705 0,781 0,726 0,758 0,712 0,748 0,822 0,843 1 1 
Probank 0,814 0,898 0,757 0,775 0,839 0,841 0,790 0,801 0,928 0,928 0,883 0,923 
Πανελλήν

ια 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FBB 
Bank 

0,738 0,872 0,737 0,837 0,818 0,903 0,702 0,759 1 1 0,766 0,794 

Aegean 
Baltic 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Credicom 0,500 1 0,864 1 0,968 1 1 1 1 1 0,919 0,924 
T.T. 1 1 1 1 1 1 0,992 0,997 0,825 0,981 1 1 
ΣΥΝΟΛΟ 0,822 0,915 0,839 0,887 0,9 0,918 0,86 0,922 0,912 0,923 0,929 0,947 

 

Επίσης, παρατηρείται ότι πολλές τράπεζες εµφανίζουν διαφορετικούς 

βαθµούς αποτελεσµατικότητας µε κάθε µέθοδο και συγκεκριµένα οι βαθµοί 

αποτελεσµατικότητας µε βάση τη VRS είναι µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους της 

CRS. Οι πιο µεγάλες διαφορές παρατηρούνται στις τράπεζες Πειραιώς και Credicom 

τα έτη 2005 και 2006, όπου µε τη µέθοδο VRS οι τράπεζες εµφανίζονται ως 

αποτελεσµατικές ενώ µε τη µέθοδο CRS παρουσιάζουν µεγάλο βαθµό 

αναποτελεσµατικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες αυτές µπορεί να ήταν τεχνικά 

αποτελεσµατικές αλλά να παρουσίαζαν αναποτελεσµατικότητα κλίµακας, δηλαδή να 

µην λειτουργούσαν στη βέλτιστη κλίµακα. Άλλωστε, στη µέθοδο CRS η συγκριτική 

αξιολόγηση των τραπεζών γίνεται µε τράπεζες που είναι σηµαντικά µεγαλύτερες ή 

µικρότερες από την υπό εξέταση κάθε φορά τράπεζα, ενώ στη µέθοδο VRS η 

συγκριτική αξιολόγηση γίνεται µε τράπεζες παρόµοιου µεγέθους. Ωστόσο και οι δύο 
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αυτές τράπεζες τα επόµενα χρόνια (2007, 2008, 2009, 2010) φαίνεται να ξεπέρασαν 

αυτό το πρόβληµα και να εµφανίζονται αποτελεσµατικές και µε τις δύο µεθόδους. 

 

 

13.5. Συµπεράσµατα 

 

Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε µε την εφαρµογή της µεθόδου της Data 

Envelopment Analysis (DEA), η αποτελεσµατικότητα κόστους τόσο του συνόλου του 

τραπεζικού τοµέα όσο και κάθε τράπεζας χωριστά για το διάστηµα 2005-2010. Η 

εφαρµογή της µεθόδου έγινε σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο χρησιµοποιήθηκε η 

υπόθεση της ύπαρξης σταθερών οικονοµιών κλίµακας ενώ στο δεύτερο στάδιο 

χρησιµοποιήθηκε η υπόθεση της ύπαρξης µεταβλητών οικονοµιών κλίµακας.  

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της αποτελεσµατικότητας κόστους προκύπτει 

ότι, η µέση αποτελεσµατικότητα κόστους του συνόλου των τραπεζών του δείγµατος 

αυξήθηκε διαχρονικά. Μεταξύ αρχής και τέλους της υπό εξέταση περιόδου οι 

τράπεζες βελτίωσαν, κατά µέσο όρο, την αποτελεσµατικότητα κόστους τους κατά 

περίπου 13% βάσει σταθερών οικονοµιών κλίµακας και κατά περίπου 3,5% βάσει 

µεταβλητών οικονοµιών κλίµακας. Σε επίπεδο συγκεκριµένων τραπεζών, 

αποτελεσµατικές και µε τις δύο µεθόδους καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου εµφανίζονται οι τράπεζες Άλφα, Eurobank, Επενδυτική, Πανελλήνια και 

Aegean Baltic.  

Επίσης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση µεταξύ του µεγέθους των 

τραπεζών και της αποτελεσµατικότητας κόστους το υπό εξέταση δείγµα χωρίστηκε 

σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το µέγεθος των τραπεζών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι όντως υπάρχει σχέση µεταξύ του µεγέθους των τραπεζών και της 

αποτελεσµατικότητας και συγκεκριµένα, οι πολύ µεγάλες τράπεζες καθώς και οι πολύ 

µικρές εµφανίζονται πιο αποτελεσµατικές ως προς το κόστος τους και µε τις δύο 

µεθόδους σε σχέση µε τις µεσαίου µεγέθους τράπεζες. Αυτό εξηγείται, όσον αφορά 

τις µεγάλες τράπεζες, από την καλύτερη διαχείριση των εισροών τους που πιθανόν να 

είναι σε θέση να πετύχουν εκµεταλλευόµενες και τις οικονοµίες κλίµακας, ενώ, όσον 

αφορά τις µικρές τράπεζες, από την καλύτερη εξειδίκευση που µπορούν να πετύχουν 

σε συγκεκριµένες αγορές ή προϊόντα ως απόρροια του µεγέθους τους. 
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Τέλος, όσον αφορά τα σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο µεθόδων, τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι βαθµοί αποτελεσµατικότητας 

κόστους ήταν διαφορετικοί µε κάθε µέθοδο. Συγκεκριµένα, οι βαθµοί 

αποτελεσµατικότητας κόστους µε βάση τη VRS ήταν υψηλότεροι απ’ ότι οι 

αντίστοιχοι της CRS. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι οι τράπεζες που παρουσίαζαν 

µεγάλες διαφορές στους βαθµούς αποτελεσµατικότητας µε τις δύο µεθόδους, ήταν 

τεχνικά αποτελεσµατικές αλλά παρουσίαζαν αναποτελεσµατικότητα κλίµακας (σε 

σχέση πάντα µε τις υπόλοιπες τράπεζες του δείγµατος), δηλαδή να µην 

λειτουργούσαν στη βέλτιστη κλίµακα. Άλλωστε, στη µέθοδο CRS η συγκριτική 

αξιολόγηση των τραπεζών γίνεται µε τράπεζες που είναι σηµαντικά µεγαλύτερες ή 

µικρότερες από την υπό εξέταση κάθε φορά τράπεζα, ενώ στη µέθοδο VRS η 

συγκριτική αξιολόγηση γίνεται µε τράπεζες παρόµοιου µεγέθους. 
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