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            ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια η οικονοµική κατάσταση έχει δηµιουργήσει πιέσεις σε πολλούς 

τοµείς της οικονοµίας παγκοσµίως. Ένας από τους τοµείς που βρίσκονται στο 

επίκεντρο είναι ο τραπεζικός αφού στις περισσότερες οικονοµίες της Ευρώπης και όχι 

µόνο, πολλές τράπεζες αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας και 

κεφαλαιοποίησης. Τα παραπάνω έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για µελέτη των 

τραπεζικών κλάδων. Αυτό το κίνητρο οδήγησε στην µελέτη που θα ακολουθήσει 

όπου θα εξεταστεί η κερδοφορία, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια έξι 

ευρωπαϊκών τραπεζών για την πενταετία 2011-2015. Η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιείται είναι η ανάλυση αριθµοδεικτών µε βάση την οποία θα βγουν 

συµπεράσµατα για την εξέλιξη των µεγεθών ως σύνολο αλλά και για την πορεία των 

µεγεθών της κάθε τράπεζας ξεχωριστά.      
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο τραπεζικός τοµέας αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες της 

οικονοµίας µιας χώρας και µας προσφέρουν µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων µε κύριο 

στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και κατ’ επέκταση την αύξηση της 

κερδοφορίας τους, που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη βιωσιµότητα τους. Η 

λειτουργία των τραπεζών βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών πληρωµών, την αποδοχή 

καταθέσεων από τους καταθέτες και το δανεισµό ατόµων και επιχειρήσεων είτε για 

καταναλωτικούς είτε για παραγωγικούς σκοπούς, έχοντας έτσι βασικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της οικονοµίας. Ωστόσο, ο µεγάλος ανταγωνισµός ώθησε τις τράπεζες να 

εκσυγχρονιστούν και να προσφέρουν εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα, και νέα 

προϊόντα ώστε να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και κατ επέκταση να 

αυξήσουν την κερδοφορία τους.  

  Έτσι, αυτό το εύρος των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις τράπεζες για να προσελκύσουν πελάτες, έχουν άµεσο αντίκτυπο 

στην οικονοµία µέσω της κατανοµής των οικονοµικών πόρων. Για τον λόγο αυτό οι 

τράπεζες αποτελούν αντικείµενο πολλών µελετών, όπου εξετάζεται η σταθερότητά 

τους µέσω µεγεθών, όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα ή η αποτελεσµατικότητα.  

  Η εργασία αυτή έχει ως θέµα την αποτελεσµατικότητα στον ευρωπαϊκό 

τραπεζικό τοµέα. Με το πέρασµα του χρόνου η ανάγκη για αποτελεσµατικότητα στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα κρίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η ανάγκη αυτή για 

µεγαλύτερες αποδόσεις αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας 

των τραπεζών. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

οδηγεί τις διοικήσεις των τραπεζών να θέτουν ως προτεραιότητα τον έλεγχο του 

κόστους και την παροχή των διαφόρων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε όσο το 

δυνατόν αποτελεσµατικότερο τρόπο. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας.  

  Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν πραγµατοποιηθεί διεθνώς µια σειρά από 

έρευνες και µελέτες, οι οποίες  έχουν ως στόχο τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η αποτελεσµατικότητα µπορεί να οριστεί ως η 

βέλτιστη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων  και η µέτρηση της σύµφωνα µε 

αρκετές βιβλιογραφικές πηγές γίνεται µε την χρήση αριθµοδεικτών, οι οποίοι έχουν 
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διαχωριστεί σε διάφορες κατηγορίες ενδιαφέροντος αξιολόγησης του τραπεζικού 

συστήµατος.  

  Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η αξιολόγηση της κερδοφορίας και 

της αποτελεσµατικότητας των 6 ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυµάτων µέσω 

υπολογισµού των βασικότερων αριθµοδεικτών για την πενταετία 2011-2015. Τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν µας βοηθούν να βγάλουµε συµπεράσµατα για την 

πορεία του τραπεζικού τοµέα συνολικά αλλά και για κάθε µία από τις τράπεζες 

µεµονωµένα. Μπορεί έτσι να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων των τραπεζών µε 

την επίδοση του κλάδου ως σύνολο.  

  Το κύριο σώµα της εργασίας ξεκινά στο κεφάλαιο 3, όπου γίνεται περιγραφή 

του τραπεζικού συστήµατος, αλλά και των προϊόντων που προσφέρονται από αυτό. 

Αναλύονται οι εργασίες που επιτελεί, παθητικές, ενεργητικές και µεσολαβητικές. 

Αναφέρονται, επίσης εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα, και νέα προϊόντα σχετικά 

µε την χρηµατοδότηση µεγάλων επιχειρήσεων αλλά και επενδυτικά προϊόντα. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου των 

αριθµοδεικτών και στο πέµπτο κεφάλαιο παραθέτονται τόσο τα αποτελέσµατα όσο 

και εκτενή ανάλυσή τους µε τη βοήθεια των αντίστοιχων πινάκων και διαγραµµάτων.  

Οι αριθµοδείκτες που χρησιµοποιούνται µετρούν την κερδοφορία, την 

αποτελεσµατικότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια , την δανειακή επιβάρυνση καθώς 

επίσης και τον πιστωτικό κίνδυνο. Στο τελευταίο κεφάλαιο εκφέρονται τα 

συµπεράσµατα ολόκληρης της ανάλυσης, καθώς και προτάσεις για το µέλλον του 

τραπεζικού τοµέα.  
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

  

   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

  

Ο Τραπεζικός Τοµέας είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες της 

οικονοµικής ζωής µιας χώρας και γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντική η συνεχής 

παρακολούθηση των επιδόσεών του. Υπάρχουν εκατοντάδες µελέτες κυρίως στον 

∆ιεθνή αλλά και Ελληνικό χώρο που αναλύουν αποτελεσµατικότητα και γενικότερα 

επιδόσεις στον Τραπεζικό Τοµέα.  

  Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα έχει σηµαδευτεί από ριζικές αλλαγές και 

µεταρρυθµίσεις τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο εγκαθίδρυσης και λειτουργίας 

µιας ενιαίας ευρωπαϊκής χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Ως εκ τούτου, η βιβλιογραφία 

που εστιάζει στον τραπεζικό τοµέα έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη, απαριθµώντας 

ένα πλήθος από µελέτες, οι οποίες διερευνούν θέµατα δοµής, επίδοσης και 

συµπεριφοράς τραπεζικών επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ. Ο Goddard et al. (2001) 

τονίζει διαφοροποίηση και άλλες τάσεις στην ευρωπαϊκή τραπεζική. Πολλές τράπεζες 

έχουν αυξήσει σηµαντικά το µέγεθος τους, µείωσαν το µέσο κόστος και 

διαφοροποιήθηκαν, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα σε µια πανευρωπαϊκή 

κλίµακα.  Η πλειοψηφία των ερευνητών του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, 

επικεντρώνεται στις εµπορικές τραπεζικές επιχειρήσεις που κατά κανόνα είναι 

ιδιωτικές, εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, αποσκοπούν στην µεγιστοποίηση του 

κέρδους τους και επιδεικνύουν σχετικά υψηλή αξία συνολικού ενεργητικού (Altunbas 

et al., 2001).   

  Ο στόχος µας εδώ είναι να ερευνήσουµε περισσότερες µελέτες σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα στην ευρωπαϊκή τραπεζική που συνοψίζουν τα κύρια 

αποτελέσµατα και να γίνει µια αναφορά αυτών  των µελετών, όπως επίσης και των 

βιβλιογραφικών πηγών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

  Ακολούθως γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση ενδεικτικών µελετών που 

αφορούν την ανάλυση αποδοτικότητας στον Τραπεζικό τοµέα.  

  Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι µεταξύ αυτών των διεθνών συγκρίσεων, οι 

Allen και Rai (1996), ο Perez και Quesada (1997), επισηµαίνουν ότι τα αποτελέσµατά 

για µια συγκεκριµένη χώρα είναι δύσκολο να συγκριθούν µε τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα άλλης χώρας. 
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  Οι Halkos & Salamouris (2004) χρησιµοποίησαν οικονοµικούς δείκτες όπως 

ROE, ROA, Efficiency Ratio και ΝΙΜ για τη µέτρηση της αποδοτικότητας 

Ελληνικών Εµπορικών Τραπεζών, στο διάστηµα 1997-1999. Τα συµπεράσµατά τους 

δείχνουν ότι πιο αποδοτικές είναι οι Τράπεζες οι οποίες κατέχουν υψηλά περιουσιακά 

στοιχεία.  

  Σε κάποιες άλλες µελέτες που έχουν γίνει, τα αποτελέσµατα δείχνουν επίσης 

ότι στην περίοδο 2005-2008 υπάρχει µια πτωτική τάση των δεικτών απόδοσης στον 

ευρωπαϊκό τραπεζικό τοµέα. Όσον αφορά την αποδοτικότητα τραπεζών στις 

περιφερειακές οικονοµίες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία) 

παρατηρήθηκε ότι κατά µέσο όρο υστερεί σε σχέση µε τις τράπεζες που βρίσκονται 

στον πυρήνα των οικονοµιών (Γερµανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, τη 

Γαλλία). Και οι δύο οµάδες των τραπεζών εµφανίζουν χαµηλές τιµές 

αποτελεσµατικότητας κατά µέσο όρο. Επιπλέον, οι τράπεζες από τις περιφερειακές 

οικονοµίες δείχνουν µια ανοδική τάση στις βαθµολογίες της αποτελεσµατικότητάς 

τους µεταξύ του 2008 και του 2012, ενώ στις βασικές οικονοµίες παρατηρείται η ίδια 

επίδραση. 

  Ένα από τα κύρια ερωτήµατα στη βιβλιογραφία είναι αν το µέγεθος τράπεζα 

µεγιστοποιεί τα κέρδη των τραπεζών. Σε προηγούµενες µελέτες από τους Alp et al. 

(2010), Bikker και Hu (2002) και Dogan (2013), είχε εντοπιστεί µια σηµαντική θετική 

συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους και της κερδοφορίας.  

  Μια µελετη των  Elisa Menicucci και Guido Paolucci σε 28 ευρωπαϊκές 

τράπεζες κατά την περίοδο του 2006-2015, οπυ επελέγη η µεγαλύτερη τράπεζα για 

κάθε µεµονωµένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα  αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο 

δείκτης κεφαλαιακής επαρκειας και το µέγεθος έχει θετικές επιπτώσεις στην 

κερδοφορία των τραπεζών στην Ευρώπη, ενώ οι υψηλότερες ποιότητας του 

ενεργητικού έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερα επίπεδα κερδοφορίας. Ευρήµατα 

δείχνουν επίσης ότι οι τράπεζες µε την υψηλότερη αναλογία καταθέσεων τείνουν να 

είναι πιο επικερδής. Η µελέτη παρέχει ενδιαφέρουσες γνώσεις σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά και τις πρακτικές των κερδοφόρων τραπεζών στην Ευρώπη.  

  Παρόµοιες µελέτες που έχουν διερευνήσει εµπειρικά τι καθορίζει την 

κερδοφορία αναφέρουν ότι το µέγεθος (Berger et al, 1987, Bikker και Hu, 2002), ο 

δείκτης κεφαλαιακής (Molyneux και Thornton, 1992), ο δείκτης ρευστότητας 

(Bourke, 1989, Molyneux και Thornton, 1992), η ποιότητα του ενεργητικού των 

τραπεζών είναι σηµαντικοί παράγοντες για την επίτευξη υψηλής κερδοφορίας. 
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  Πολλοί έχουν µελετήσει αν ο όγκος των δανείων και καταθέσεων που 

κρατούνται χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της 

διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού του χαρτοφυλακίου, αντίστοιχα. Οι 

Lee και Hsieh (2013), συµπεραίνουν ότι πρόσθετες καταθέσεις µπορεί να είναι 

επωφελής για τις τράπεζες στη δηµιουργία περισσότερων κέρδη ενώ οι χαµηλές 

καταθέσεις µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία τους. Γενικά, θεωρείται 

ότι οι καταθέσεις των πελατών επηρεάζουν την τραπεζική απόδοση θετικά εάν 

υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση για δάνεια στην αγορά.   

  Το σύνολο των δανείων προς το σύνολο των καταθέσεων θεωρείται ένας 

δείκτης της ρευστότητας και η ρευστότητα είναι πολύ σηµαντική για την εξήγηση της 

κερδοφορίας των τραπεζών και τα δάνεια είναι η κύρια πηγή εισοδήµατος και 

εκτιµάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην απόδοση των τραπεζών. Μεγάλο µέρος 

της βιβλιογραφίας βρήκε µια θετική σχέση µεταξύ της ρευστότητας και της 

κερδοφορίας (Abreu και Mendes, 2002, Μπασίρ, 2003, Sufian και Abibullah, 

2009),δηλαδη µια τράπεζα που κατέχει λογικά υψηλή ποσότητα ρευστών διαθεσίµων, 

είναι πιθανό να αποκτήσει υψηλά κέρδη.  

  Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, ορισµένα εµπειρικά αποδεικτικά στοιχεία από 

Pasiouras και Κοσµίδου (2007), Garcia-Herrero et al. (2009), Κοσµίδου (2008), 

Obamuyi (2013) και Dietrich και του Wanzenrid (2009) απέδειξαν ότι καλύτερες 

επιδόσεις έχουν οι τράπεζες, οι οποίες διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα ίδια κεφάλαια σε συνολική 

αναλογία του ενεργητικού (δείκτης κεφαλαιακής) θεωρείται ένα βασικό µέτρο της 

δύναµης του κεφαλαίου (Golin, 2001) και χρησιµοποιείται ευρέως για την ανάλυση 

της κατάστασης της οικονοµικής δύναµης µιας τράπεζας.  

  Είναι προφανές ότι το συγκεκριµένο ερευνητικό αντικείµενο αποτελεί σηµείο 

προσέλκυσης υψηλού ενδιαφέροντος διαχρονικά για πολλούς φορείς και επιχειρήσεις 

καθώς η σηµασία και η µελέτη του είναι καθοριστικής σηµασίας για την πορεία της  

οικονοµίας. Οι πηγές πληροφόρησης είναι πολλές και αναφέρονται λεπτοµερέστερα 

στα επιµέρους σηµεία του κειµένου, σε µία προσπάθεια σύνθεσης των απόψεων και 

ερευνητικών αποτελεσµάτων που έχουν διατυπωθεί τα προηγούµενα έτη. 

Έτσι, στην εργασία που θα ακολουθήσει γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης του 

τραπεζικού συστήµατος και της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών για τα έτη 2011-

2015. 
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       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

    ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ  

 

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι ένα οικονοµικό σύστηµα, στηριγµένο στο 

χρηµατικό αντίκρισµα και την βαθµολόγηση της εµπιστοσύνης της διαθεσιµότητας 

των φυσικών και άυλων πόρων, που χρησιµοποιεί τη διαµεσολάβηση στην ανταλλαγή 

αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές µε σκοπό την ελάττωση του κόστους των 

ατελειών που εµφανίζονται κατά τις συναλλαγές. Με άλλα λόγια, το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι ένα οικονοµικό σύστηµα βασισµένο στο χρήµα και 

αποτελεί τον διαµεσολαβητή στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Ως 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα ορίζεται το περιβάλλον στο οποίο τα οικονοµούντα 

άτοµα που δραστηριοποιούνται σε αυτό έχουν αντίθετα συµφέροντα. Το 

χρηµατοπιστωτικό το οποίο αποτελείται από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, τα 

χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, 

αποτελεί την ραχοκοκαλιά ενός οικονοµικού συστήµατος. ∆εν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι όλες οι ανεπτυγµένες οικονοµίες του κόσµου χαρακτηρίζονται από 

άριστα ανεπτυγµένα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα ενώ τα συστήµατα αυτά υστερούν 

σε υποανάπτυκτες οικονοµίες Αυτό λειτουργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ των 

οικονοµούντων ατόµων ώστε να γίνει η µεταφορά των κεφαλαίων από τις 

πλεονάζουσες µονάδες στις ελλειµµατικές µε ορθολογικό τρόπο.   

  Κύριο ρόλο στο σύστηµα αυτό παίζουν οι διαµεσολαβητές οι οποίοι, πρώτον, 

συγκεντρώνουν την πληροφορία εµπιστοσύνης των συναλλασσοµένων και, δεύτερον, 

διεκπεραιώνουν τις συµφωνίες των συναλλαγών.  

  Σκοπός του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι η βελτίωση της κατανοµής 

των πόρων στο χώρο και το χρόνο µέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον συναλλαγών. Το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης του 

οικονοµικού οικοδοµήµατος σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο αφού µέσα σε αυτό 

πραγµατεύονται πολλές συναλλαγές και παίρνουν µέρος πολλά οικονοµικά µέρη
1
.  

                                                           
1
 Αγγελόπουλος Π. (2008), Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.  Αθήνα 
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  Ρόλος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι η συγκέντρωση των 

πλεοναζόντων κεφαλαίων της οικονοµίας και η αποτελεσµατική διοχέτευση τους σε 

όσες οικονοµικές µονάδες χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια για επενδυτικούς ή 

καταναλωτικούς λόγους. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί επεξεργάζονται τα 

προσφερόµενα ή πλεονάζοντα κεφάλαια, τόσο κατά τη διαδικασία της άντλησης, όσο 

και κατά τη διαδικασία της πώλησης, µεταµορφώνοντας τα σε εύχρηστα και 

ελκυστικά, για τους δανειστές και τους δανειζόµενους, χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

Παράλληλα, µε την παρέµβαση τους περιορίζουν τους κινδύνους της ροής ή 

µεταφοράς των κεφαλαίων, ιδιαίτερα τον πιστωτικό κίνδυνο. Θέτει ως βασικό στόχο 

του, την αποτελεσµατική κατανοµή κεφαλαίων που πραγµατοποιείται µε τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί και ανάλογα µε τις εξελίξεις 

δηµιουργούνται διαρκώς στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

  Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα λοιπόν υποστηρίζει διάφορες µορφές άµεσης 

και έµµεσης χρηµατοδότησης. Η αποτελεσµατική κατανοµή των κεφαλαίων αυτών 

πραγµατοποιείται µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί 

για να καλύψουν τις ανάγκες και τις εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και 

διοχετεύονται στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µέσω των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών. Παράλληλα, η ανάπτυξη των αγορών οδηγεί στην βελτίωση των 

χαρακτηριστικών αυτών των προϊόντων, αλλά και στην δηµιουργία νέων.  

  Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, όπως 

οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα αµοιβαία κεφάλαια και άλλοι θεσµικοί 

επενδυτές, που δραστηριοποιούνται στις αγορές κεφαλαίων κ.λπ. Πυρήνας του 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα είναι το τραπεζικό σύστηµα που συναπαρτίζεται από την 

κεντρική τράπεζα, τις εµπορικές τράπεζες και τους ειδικούς πιστωτικούς 

οργανισµούς. 

 

3.1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές και οι θεσµοί υφίστανται για να ελαχιστοποιούν τα 

προβλήµατα που δηµιουργούνται από την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και των 

διαφόρων ατελειών που υπάρχουν κατά την πραγµατοποίηση των συναλλαγών. 

∆ηλαδή, ο λειτουργικός ρόλος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι να 

περιορίζει το κόστος για την άντληση πληροφόρησης και το κόστος για τη σύναψη 

συναλλαγών. Οι διαφορετικοί συνδυασµοί κόστους πληροφόρησης και συναλλαγών 
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που υπάρχουν αναδεικνύουν τη δηµιουργία διαφορετικών χρηµατοοικονοµικών 

συµβάσεων- ρυθµίσεων, αγορών και θεσµών. Με άλλα λόγια, τα χρηµατοπιστωτικά 

συστήµατα επιτελούν µια βασική λειτουργία: Να βελτιώνουν την κατανοµή των 

πόρων στο χώρο και στο χρόνο, µέσα στο αβέβαιο περιβάλλον που ζούµε.   

  Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µιας χώρας είναι σηµαντικό γιατί επιτελεί µια 

σειρά από λειτουργίες οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονοµίας µε έναν 

ορθολογικό τρόπο. Έτσι, τα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχει να επιτελέσει 

λειτουργίες, όπως να προωθεί τη διάχυση, την αντιµετώπιση, την αποφυγή του 

κινδύνου, να αριστοποιεί την κατανοµή των πόρων,  να κινητοποιεί τις 

αποταµιεύσεις, και να διευκολύνει την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Πιο 

αναλυτικά, οι σηµαντικότερες λειτουργίες ενός χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι 

ότι επιτυγχάνει ορθολογικότερη κατανοµή των διαθέσιµων κεφαλαίων, αφού 

διοχετεύει τα κεφάλαια εκεί όπου µπορούν να αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Μια άλλη λειτουργιά είναι ότι προάγει νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα τα 

οποία ικανοποιούν καταναλωτικές και επενδυτικές ανάγκες. Επίσης, το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συµβάλλει στην µείωση του κίνδυνου, µε τον τρόπο ότι 

οι κατάθετες δεν έχουν τον κίνδυνο της απώλειας των χρηµάτων τους. Τέλος, µειώνει 

το κόστος των συναλλαγών και το κόστος της πληροφόρησης.  

  Τα τελευταία χρόνια το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο κατά 

κύριο λόγο δραστηριοποιούνται οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, µεταβάλλεται µε 

γρήγορο ρυθµό και χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισµό, την απελευθέρωση 

και διεθνοποίηση των αγορών, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την εµφάνιση νέων 

εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και τη θεαµατική ανάπτυξη των 

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.  

  Οι παραπάνω µεταβολές έχουν οδηγήσει και στην τροποποίηση του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, ώστε να υπάρχει η ευχέρεια αξιοποίησης του συνόλου των 

δυνατοτήτων που παρέχουν σήµερα οι αγορές. Η ταυτόχρονη εξέλιξη αφορά τόσο 

στα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, όσο και στα θέµατα που σχετίζονται µε 

τη φερεγγυότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση των αναλαµβανόµενων 

κινδύνων από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.   
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3.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

Ο κύριος φορέας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι το τραπεζικό σύστηµα, - που το 

κυριότερο τµήµα του είναι οι εµπορικές τράπεζες- ως κύριο σκοπό του έχει την 

αποδοχή καταθέσεων και την παροχή πιστώσεων ενώ διαθέτει ακόµα πολλαπλές 

άλλες υπηρεσίες και προϊόντα του κλάδου
2
.   

  Μια επιχείρηση καλείται Τράπεζα όταν η συνήθης δραστηριότητα της είναι να 

δέχεται καταθέσεις ή άλλα κεφάλαια από το κοινό και τα οποία είναι αποδοτέα και να 

χορηγεί πιστώσεις για δικό της λογαριασµό
3
.Οι τράπεζες αποτελούν το 

διαµεσολαβητή ανάµεσα σε αποταµιευτές και πιστούχους χορηγώντας δάνεια και 

ταυτόχρονα αποδεχόµενες τις καταθέσεις του κοινού, δηλαδή, ουσιαστικά µεταφέρει 

την αγοραστική δύναµη από τις οικονοµικές µονάδες που παρουσιάζουν πιστωτικό 

υπόλοιπο προς αυτές µε χρεωστικό υπόλοιπο, βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτόν την 

αποτελεσµατικότητα του χρηµατοδοτικού συστήµατος και παράλληλα προσφέροντας 

προστασία στους καταθέτες τους, εξασφαλίζοντας τον µετασχηµατισµό της 

ρευστότητας.  

  Για να καλύψουν οι τράπεζες το κόστος λειτουργίας τους (µισθούς 

υπαλλήλων, ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύµα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) και να έχουν 

κέρδος, χορηγούν δάνεια µε µεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό των καταθέσεων. Η 

χορήγηση δανείων γίνεται σε ιδιώτες, σε επιχειρήσεις και στο κράτος. Όπως, κάθε 

επιχείρηση, έτσι και µια τράπεζα έχει ως αντικειµενικό στόχο τη µεγιστοποίηση του 

κέρδους. Όσο αυξάνονται τα δάνεια που χορηγεί, τόσο αυξάνονται οι τόκοι που 

εισπράττει και, εποµένως, τα κέρδη της. Συνεπώς, µεγιστοποίηση του κέρδους θα 

σήµαινε, ουσιαστικά, µεγιστοποίηση των χρηµατικών ποσών που χορηγεί η τράπεζα. 

  Υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες
4
 οργανισµών που εντάσσονται στον 

χρηµατοπιστωτικό κλάδο . Η πρώτη κατηγορία είναι τα πιστωτικά ιδρύµατα στην 

οποία εντάσσονται οι εµπορικές τράπεζες, οι οποίες αποτελούν και το βασικό 

κοµµάτι του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µιας χώρας. Τα µη 

πιστωτικά ιδρύµατα αφορούν όλα τα υπόλοιπα ιδρύµατα πλην των τραπεζών στην 

ουσία. Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται τα αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία 

                                                           
2
 Προβόπουλος Γ. (1995) Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

3
 σύµφωνα µε πρόταση οδηγίας της Ε.Ε 

 
4
 Νούλας Αθ., (2000), «Χρήμα και τράπεζες», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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είναι περιουσίες που αποτελούνται από αξίες και µετρητά που ανήκουν σε πολλά 

πρόσωπα. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία είναι και οι πάσης φύσεως εταιρίες 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφεροµένους. Συχνά παρατηρείται το 

φαινόµενο τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να ενσωµατώνουν υπηρεσίες που 

εντάσσονται στα πλαίσια των µη χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µέσω θυγατρικών 

τους ή συνεργαζόµενων εταιριών.   

  Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι σηµαντικά για την ανάπτυξη µιας οικονοµίας 

γιατί παρέχουν µια σειρά υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες
5
 που 

προσφέρει ο τραπεζικός κλάδος στην οικονοµία είναι η χρηµατοδοτική 

διαµεσολάβηση, η οποία αναφέρεται στη συγκέντρωση χρηµάτων από τους 

αποταµιευτές µε αντάλλαγµα κάποια χρηµατοδοτικά προϊόντα όπως οι καταθέσεις 

όψεως ή προθεσµίας µε σκοπό τη διοχέτευση αυτών των χρηµάτων στις επιχειρήσεις 

που έχουν ανάγκη τα κεφάλαια µέσα από τη δανειοδότηση. Τα οφέλη των καταθετών 

είναι πολλά όπως ρευστότητα, αφού µπορούν να εκταµιεύσουν τα χρήµατά τους 

σχετικά γρήγορα, ευελιξία ληκτότητας και ποσού. Επίσης, επηρεάζουν τη 

νοµισµατική πολιτική, τόσο η Κεντρικές Τράπεζες όσο και οι εµπορικές έχουν τη 

δυνατότητα να ρυθµίσουν την ποσότητα χρήµατος που διοχετεύεται στην αγορά και 

να επηρεάσουν µια σειρά από οικονοµικές µεταβλητές. Τέλος, διευκολύνουν το 

σύστηµα πληρωµών, διότι τα τελευταία χρόνια όλες σχεδόν οι πληρωµές µεγάλων 

ποσών γίνονται µέσω τραπεζικών λογαριασµών ή επιταγών τις οποίες εκκαθαρίζουν 

οι τράπεζες. Έτσι διευκολύνεται η ροή του χρήµατος και απλοποιούνται οι εµπορικές 

και όχι µόνο συναλλαγές.  

  Άλλες λειτουργίες των τραπεζών είναι η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 

για επενδύσεις ή για τη χρηµατοδότηση. Μάλιστα, πολλές τράπεζες έχουν ιδρύσει 

θυγατρικές που εστιάζουν σε συγκεκριµένους τοµείς όπως είναι οι αγοραπωλησίες 

ακινήτων ή η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών.  

  Οι συνεχώς και µε διαρκώς αυξανόµενο ρυθµό µεταβαλλόµενες συνθήκες στο 

οικονοµικό περιβάλλον δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο το τραπεζικό σύστηµα. Οι 

τράπεζες και γενικότερα οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί περιορίζουν σταδιακά τις 

παραδοσιακές τους λειτουργίες και στρέφονται σε νέες δραστηριότητες ή σε 

δραστηριότητες που µέχρι πρότινος αποτελούσαν προνόµιο συγκεκριµένων 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. Στη στροφή αυτή συµβάλλει καθοριστικά η 

                                                           
5
 Νούλας Αθ., (2000), «Χρήμα και τράπεζες», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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συνεχής εξελισσόµενη τεχνολογία, το αναπροσαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο και τα 

συνεχώς εµφανιζόµενα νέα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Έτσι, οι τράπεζες 

διευρύνουν συνεχώς τις δραστηριότητές τους, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσµα της 

διοχέτευσης κεφαλαίων στην οικονοµία
6
. Οι σηµαντικές εξελίξεις στο 

χρηµατοπιστωτικό χώρο επηρεάζουν όλες τις κατηγορίες κινδύνων που 

αναλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα, τόσο κατά τη διαδικασία άντλησης 

κεφαλαίων, όσο και κατά τη διαδικασία επένδυσης των κεφαλαίων αυτών, αφού οι 

παραδοσιακοί κίνδυνοι διαφοροποιούνται και ταυτόχρονα αναπτύσσονται και 

προστίθενται νέοι κίνδυνοι, οι καλούµενοι κίνδυνοι αγοράς.  

 

  

3.2.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

  

Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το εµπόριο του χρήµατος. 

∆έχονται, δηλαδή, καταθέσεις από φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή οργανισµούς και 

δίνουν δάνεια σε καταναλωτές, επιχειρήσεις ή στο κράτος. Η δραστηριότητά τους 

αυτή έχει κίνητρο το κέρδος (εµπορικές τράπεζες) που προκύπτει από τη διαφορά 

ανάµεσα στον τόκο που καταβάλλουν στους καταθέτες για να τοποθετήσουν τα 

χρήµατά τους στην τράπεζα και στον τόκο που εισπράττουν από τους δανειζόµενους 

από την τράπεζα.  

  Ρόλος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι η συγκέντρωση των 

πλεοναζόντων κεφαλαίων της οικονοµίας και η αποτελεσµατική διοχέτευση τους σε 

όσες οικονοµικές µονάδες χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια για επενδυτικούς ή 

καταναλωτικούς λόγους. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί επεξεργάζονται τα 

προσφερόµενα ή πλεονάζοντα κεφάλαια, τόσο κατά τη διαδικασία της άντλησης, όσο 

και κατά τη διαδικασία της πώλησης, µεταµορφώνοντας τα σε εύχρηστα και 

ελκυστικά, για τους δανειστές και τους δανειζόµενους, χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

Παράλληλα, µε την παρέµβαση τους περιορίζουν τους κινδύνους της ροής ή 

µεταφοράς των κεφαλαίων, ιδιαίτερα τον πιστωτικό κίνδυνο
7
. Θέτει ως βασικό στόχο 

του, την αποτελεσµατική κατανοµή κεφαλαίων που πραγµατοποιείται µε τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί και ανάλογα µε τις εξελίξεις 

δηµιουργούνται διαρκώς στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.   

                                                           
6
 (www.icap.gr,2006) 

7
 www.icap.gr,2006 
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  Κύριος στόχος της τράπεζας είναι η δηµιουργία κέρδους. Η κερδοφορία της 

τράπεζας επιτυγχάνεται µε την αύξηση των καταθέσεων έτσι ώστε να επιτευχθεί 

αύξηση των χορηγούµενων δανείων µε σκοπό την µεγιστοποίηση της απόδοσης του 

µετοχικού κεφαλαίου. Οι τράπεζες βέβαια αποκοµίζουν και από αλλού χρήµατα όπως 

προµήθειες ή συµµετοχές και επενδύσεις. Όµως η κύρια λειτουργία της είναι ο 

δανεισµός (χορηγήσεις, καταθέσεις).  

  Επιπλέον, στοχεύει στην οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία, που 

σχετίζεται µε τις επενδύσεις στην παρακολούθηση της διοίκησης των εταιριών και 

τον έλεγχο επιχειρήσεων. Εκτός του διαµεσολαβητικού τους ρόλου, υπάρχουν πολλές 

περισσότερες λειτουργίες που επιτελούν οι τράπεζες (όπως και άλλα πιστωτικά 

ιδρύµατα), µε τις δραστηριότητές τους να επεκτείνονται στη διάθεση πιο σύνθετων 

προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και τοποθετήσεις στις αγορές 

χρηµατοπιστωτικών µέσων, µετοχών, οµολόγων και άλλων επενδυτικών προϊόντων. 

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, λόγω του µεγέθους και της εξειδίκευσής τους, 

είναι σε θέση να διαµορφώσουν χρηµατοοικονοµικά προϊόντα άντλησης και 

τοποθέτησης κεφαλαίων ή χαρτοφυλάκια χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, τέτοια 

που αφενός περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και τους λοιπούς κινδύνους και 

αφετέρου αυξάνουν την απόδοση των επενδύσεων.  

  Τέλος, σκοπός των τραπεζών είναι, επίσης, να µπορέσουν να εξυπηρετήσουν 

και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους, να προσελκύσουν νέους 

πελάτες µε στόχο να διευρύνουν τους επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και τέλος 

να µπορέσουν µέσω των παραπάνω παραγόντων να αυξήσουν τα έσοδα τους . Τα 

τραπεζικά ιδρύµατα  προσπαθούν να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους βελτιώνοντας 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και εισάγοντας νέα προϊόντα, σε µια 

προσπάθεια να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των πελατών τους. 

   

 

3.2.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

 

Ο µοναδικός τοµέας ο οποίος υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο και εποπτεία, µε 

σκοπό τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του, είναι το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση µας έδειξε πόσο 
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γρήγορα και µε πόση ένταση µπορούν να µεταδοθούν προβλήµατα στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ιδίως εντός µιας νοµισµατικής ένωσης, καθώς και πώς αυτά 

τα προβλήµατα µπορούν να επηρεάσουν άµεσα τους πολίτες σε ολόκληρη τη ζώνη 

του ευρώ. Σκοπός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας είναι να συµβάλει 

στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τοµέα και 

στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών.  

  Οι εποπτικές αρχές, εντοπίζοντας και αντιµετωπίζοντας τους διαφόρους 

κινδύνους µε τους οποίους έρχονται αντιµέτωπα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 

προσπαθούν να εµποδίσουν την εµφάνιση αυτών των προβληµάτων µε τη 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος να αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο της 

εποπτείας. Στόχοι της εποπτείας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργιάς 

των πιστωτικών οργανισµών και η επαρκής κάλυψη τους έναντι των κινδύνων που 

αναλαµβάνουν. Το κυριότερο εργαλείο που χρησιµοποιούν οι ελεγκτικές και οι 

εποπτικές αρχές είναι η θέσπιση κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας. Το αίτηµα για µια 

συνετή εποπτεία της λειτουργίας του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

οφείλεται στην ύπαρξη της ανάγκης για προστασία των αποταµιευτών – καταθετών, 

των επενδυτών – δανειοληπτών και των µετόχων από τους διάφορους κινδύνους 

(συστηµικός, πιστωτικός, λειτουργικός, ρευστότητας, αγοράς κα.) και, κατά συνέπεια, 

στην ανάγκη εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης της πιθανότητας εµφάνισης σηµαντικών 

κεφαλαιακών ζηµιών. Η τραπεζική εποπτεία έχει ως κύριο στόχο τη διατήρηση και 

ενίσχυση της σταθερότητας και της εµπιστοσύνης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, µειώνοντας τον κίνδυνο απωλειών για τους κατάθετες.  

  Σκοπός της τραπεζικής εποπτείας είναι η προώθηση της αποτελεσµατικότητας 

και του υγιούς ανταγωνισµού του τραπεζικού συστήµατος µε στόχο την επίτευξη 

παροχής καλύτερων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στο κοινό σε λογικό κόστος. 

Η ρυθµιστική παρέµβαση στον τραπεζικό τοµέα έχει σχέση κυρίως µε τον έλεγχο και 

την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή την ικανότητα της τράπεζας 

να διατηρεί επαρκή κεφάλαια για την απορρόφηση ενδεχοµένων απωλειών και για 

την χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της. Οι εποπτικές αρχές είναι αυτές που 

ορίζουν την ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.  

  Επίσης, αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση και την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας των πιστωτικών ιδρυµάτων, αποτελεί η έγκαιρη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους, γεγονός που επιτυγχάνεται µέσω της ρευστότητας που διατηρούν. 

Για τον λόγο αυτό, οι εποπτικές αρχές απαιτούν την διατήρηση ενός ελάχιστου 
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συντελεστή ρευστότητας.  

  Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που ελέγχεται είναι η ποιότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού, που έχει να κάνει µε την ικανότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετούν 

τις υποχρεώσεις στους και να αποπληρώνουν τα δάνεια τους.   

  Έτσι, αντιλαµβανόµαστε πως η προληπτική εποπτεία του τραπεζικού 

συστήµατος αποτελεί το σηµαντικότερο συστατικό στοιχειό του δικτύου ασφάλειας. 

Για την επίτευξη, λοιπόν, της σταθερότητας, βασική είναι η επιδίωξη των εποπτικών 

µέτρων που αφορούν ουσιαστικά τα παραπάνω ζητήµατα.  

  Η τραπεζική ένωση αποτελεί σύστηµα τραπεζικής εποπτείας και εξυγίανσης 

που λειτουργεί βάσει κανόνων που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 

χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία ανέκυψε το 2007, κατέστησε σαφές ότι απαιτείται 

εναρµόνιση όσον αφορά τη ρύθµιση και την εποπτεία των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ και ιδίως στη ζώνη του ευρώ. Η κρίση 

αποκάλυψε ειδικότερα ότι η εσφαλµένη εκτίµηση των κινδύνων από τον τραπεζικό 

τοµέα µπορεί να υπονοµεύσει τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα ολόκληρων κρατών 

µελών. Σαν απάντηση στην κρίση, πολλοί κανονισµοί και οδηγίες της ΕΕ 

θεσπίστηκαν, αποτελώντας το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για χρηµατοπιστωτικές 

υπηρεσίες, το οποίο είναι η βάση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης. Αυτά τα 

νοµικά µέσα εξασφαλίζουν ισχυρές κανονιστικές ρυθµίσεις και ίσους όρους 

ανταγωνισµού για τις τράπεζες και µια πραγµατική ενιαία αγορά χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών 

  Στο πλαίσιο των µέτρων της ΕΕ για την αντιµετώπιση των ελλείψεων του 

παρελθόντος, δηµιουργήθηκαν δύο νέα όργανα ως βασικά στοιχεία της λεγόµενης 

Τραπεζικής Ένωσης8, τα οποία βασίζονται στο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, που 

αναφέραµε παραπάνω. Αφενός, εγγυώνται  την ασφάλεια και την αξιοπιστία του 

τραπεζικού τοµέα στην ευρωζώνη και ευρύτερα στην ΕΕ και, αφετέρου, 

διασφαλίζουν ότι η εξυγίανση των µη βιώσιµων τραπεζών γίνεται χωρίς να 

δαπανηθούν χρήµατα των φορολογουµένων και µε ελάχιστη επίπτωση στην 

πραγµατική οικονοµία. Τα µέλη της ζώνης του ευρώ αποτελούν αυτοµάτως τµήµα 

της Τραπεζικής Ένωσης, ενώ τα λοιπά κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να 

συµµετάσχουν.  

  Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ο Ενιαίος Εποπτικός 

                                                           
8
 www.europarl.europa.eu 

- www.europedia.moussis.eu   
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Μηχανισµός (ΕΕΜ), ο οποίος παρέχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

έναν εποπτικό ρόλο για να ελέγχει την τήρηση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων και, 

εποµένως, τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα των τραπεζών των εγκατεστηµένων 

στα συµµετέχοντα κράτη. Αυτοί οι κανονισµοί επιδιώκουν να συµβάλουν στην 

ασφάλεια και την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και στη σταθερότητα 

του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στην ΕΕ και σε κάθε κράτος µέλος, 

διαφυλασσόµενης πλήρως της ενότητας και της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς 

µε γνώµονα την ίση µεταχείριση των πιστωτικών ιδρυµάτων προς αποτροπή της 

καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας.  

  Η ΕΚΤ θα εξασφαλίζει ότι υπάρχει ένας πραγµατικά ευρωπαϊκός εποπτικός 

µηχανισµός που δεν είναι επιρρεπής στην προστασία εθνικών συµφερόντων, θα 

αποδυναµώσει τη σύνδεση µεταξύ των τραπεζών και των κρατών µελών και θα 

λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Θα 

εξασφαλίζει ότι το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων εφαρµόζεται µε συνέπεια και συνοχή 

στη ζώνη του ευρώ. Η ΕΚΤ ανέλαβε το νέο της ρόλο ως ενιαία εποπτική αρχή τον 

Νοέµβριο του 2014. Προετοιµαζόµενη για αυτόν τον ρόλο, η ΕΚΤ διενήργησε 

διεξοδική αξιολόγηση των σηµαντικών τραπεζών και των ισολογισµών των εν λόγω 

τραπεζών. 

  Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ο Ενιαίος Μηχανισµός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), 

ο οποίος συµπληρώνει τον ενιαίο εποπτικό µηχανισµό (ΕΕΜ), διασφαλίζει ότι αν, 

παρά την αυστηρότερη εποπτεία, µια τράπεζα που υπάγεται στον ΕΜΕ αντιµετωπίζει 

σοβαρές δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 

αποτελεσµατικό τρόπο και µε ελάχιστο κόστος για τους φορολογουµένους και την 

πραγµατική οικονοµία.   

   Η ΕΚΤ, ως εποπτική αρχή, θα επισηµαίνει πότε µια τράπεζα στην Ευρωζώνη 

ή σε κράτος µέλος που συµµετέχει στην Τραπεζική Ένωση αντιµετωπίζει σοβαρές 

οικονοµικές δυσκολίες και πρέπει να εξυγιανθεί. Ένα Ενιαίο Συµβούλιο Εξυγίανσης, 

αποτελούµενο από εκπροσώπους της ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρµόδιων 

εθνικών αρχών (της χώρας όπου η εν λόγω τράπεζα έχει την έδρα της, καθώς και 

υποκαταστήµατα ή/και θυγατρικές), θα προετοιµάζει την εξυγίανση της τράπεζας.  

Εφόσον είναι αναγκαίο, µπορεί επίσης να παρέχεται χρηµατοδότηση, σε 

συµπληρωµατική βάση, από το νεοσυσταθέν Ενιαίο Ταµείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ), το 

οποίο χρηµατοδοτείται από τον τραπεζικό κλάδο και αντικαταστήσουν τα εθνικά 

ταµεία εξυγίανσης των κρατών µελών της Ευρωζώνης και των λοιπών κρατών µελών 
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που συµµετέχουν στην Τραπεζική Ένωση.   

  Ο ΕΕΜ βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Νοέµβριο του 2014, και ο 

ΕΜΕ από τον Ιανουάριο του 2016. Ωστόσο, το ΕΤΕ θα φτάσει στο επιδιωκόµενο 

επίπεδο χρηµατοδότησης το 2023.   

  Η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξάγουν µια εµπεριστατωµένη 

διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των τραπεζών και την 

προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων σ' αυτές πριν καταστεί πλήρως λειτουργικός ο 

ενιαίος εποπτικός µηχανισµός τον Νοέµβριο του 2014.Σε περίπτωση που εντοπιστούν 

ελλείψεις κεφαλαίου σε τράπεζες της τραπεζικής ένωσης ενεργοποιείται η 

υφιστάµενη συµφωνηθείσα αλληλουχία ενεργειών για την ανακεφαλαιοποίηση.   

  Κατά πρώτο λόγο, οι τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια από τις 

αγορές ή από άλλες ιδιωτικές πηγές. Εάν αυτό δεν αρκεί, θα µπορούσε να διατεθεί 

δηµόσιο χρήµα σε εθνικό επίπεδο, υπό αυστηρούς όρους και σύµφωνα µε τους 

κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Στη συνέχεια, αν οι εθνικοί µηχανισµοί 

ασφαλείας δεν είναι επαρκείς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού µηχανισµού σταθερότητας. Εάν οι 

τράπεζες δεν είναι πλέον βιώσιµες, µπορούν να τεθούν σε διαδικασία εξυγίανσης, 

σύµφωνα µε τα εθνικά συστήµατα.  

 Οι στόχοι της τραπεζικής ένωσης, λοιπόν, είναι να εξασφαλισθεί ότι οι 

τράπεζες είναι ισχυρές και ικανές να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτική 

κρίση στο µέλλον, να προληφθούν καταστάσεις, διάσωση, δηλαδή, προβληµατικών 

τραπεζών, να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς µέσω της εναρµόνισης των 

κανόνων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και να ενισχυθεί η δηµοσιονοµική 

σταθερότητα στην ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά.  

  ∆εδοµένου ότι στην τραπεζική ένωση όλες οι τράπεζες υπόκεινται στην ίδια 

εποπτική αρχή και στον ίδιο µηχανισµό εξυγίανσης, θα πρέπει να αυξηθεί η 

εµπιστοσύνη σε όλες τις τράπεζες της ΕΕ. Η αξιοπιστία των τραπεζών στην αγορά θα 

εξαρτηθεί από το συγκεκριµένο προφίλ κινδύνου της κάθε τράπεζας και ολοένα και 

λιγότερο από την οικονοµική ευρωστία των κρατών µελών στα οποία εδρεύουν οι 

τράπεζες. Αυτό θα διευκολύνει τις τράπεζες σε όλα τα κράτη µέλη να αποκτούν 

πρόσβαση σε χρηµατοδότηση επί ίσοις όροις, πράγµα το οποίο, µε τη σειρά του, 

καθιστά ευκολότερο για τις τράπεζες να χορηγούν και πάλι δάνεια στα νοικοκυριά 

και τις επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ. 
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3.3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Παραδοσιακά οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις, όπου στο πλαίσιο του γενικότερου 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, «αγοράζουν» και «πουλάνε» χρήµα. Ουσιαστικά, 

αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι των λεγόµενων αγορών χρήµατος και 

κεφαλαίου, όπου οι τοποθετήσεις χρηµατικών κεφαλαίων έχουν περισσότερο 

βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, σε σχέση µε τις αγορές κεφαλαίου, όπου οι τοποθετήσεις 

χρηµατικών κεφαλαίου αναφέρονται σε µακροχρόνιο διάστηµα. Εποµένως, οι 

τράπεζες παραδοσιακά έχουν αναπτύξει διάφορα προϊόντα για να υποστηρίξουν 

αυτήν την παραδοσιακή λειτουργία της αγοράς και της πώλησης χρήµατος. Πιο 

συγκεκριµένα, µε τα δανειακά προϊόντα «πουλάνε» χρήµα, ενώ µε τα καταθετικά 

προϊόντα «αγοράζουν» χρήµα.  

  Πλέον οι τράπεζες, λόγω του αυξανόµενου ανταγωνισµού, πέραν των 

παραδοσιακών υπηρεσιών (καταθέσεις και δάνεια) που τους αποφέρει εισόδηµα από 

τόκους , στρέφονται προς την παροχή νέων µη παραδοσιακών υπηρεσιών οι οποίες 

τους αποφέρουν µη επιτοκιακό εισόδηµα.  

  Για να επιτευχθεί αυτό, οι τράπεζες θα πρέπει να ερευνούν συνεχώς ποιες 

είναι οι νέες ανάγκες των πελατών τους και ευρύτερης αγοράς, καθώς και να 

διαθέτουν δυναµισµό, ευελιξία και προσαρµοστικότητα, έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους µε ανταγωνιστικό τρόπο. Η δηµιουργία 

και εξέλιξη προϊόντων προσανατολισµένων στις επιθυµίες και τις ανάγκες ενός 

περισσότερο απαιτητικού πελατολογίου ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, θα είναι ο 

παράγοντας που θα προσδώσει σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα στα πιστωτικά 

ιδρύµατα που θα ανταποκριθούν µε επιτυχία στις νέες συνθήκες.  

  Οι τραπεζικές εργασίες λειτουργικά
9
 µπορούν να χωριστούν σε παθητικές, 

ενεργητικές, βοηθητικές και στις λοιπές τραπεζικές εργασίες. Στις παθητικές, 

συναντούµε κυρίως τις διάφορες µορφές καταθέσεων (όψεως, ταµιευτηρίου, 

προθεσµίας, κ.λ.π. ) καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για άντληση και 

προσέλκυση κεφαλαίων από διάφορες πηγές, ενώ στις ενεργητικές, τις εργασίες 

εκείνες µε τις οποίες οι τράπεζες διοχετεύουν στην οικονοµία τα χρηµατικά 

διαθέσιµα, όπως τα δάνεια. Εκτός αυτών όµως, διεκπεραιώνουν τις βοηθητικές 

                                                           
9
 Βλ. Ι. Βελέντζα, Τραπεζικό Δίκαιο  
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εργασίες που είναι κυρίως η έκδοση επιταγών και επιστολών και διάφορες άλλες 

εργασίες που επικεντρώνονται κυρίως στη φύλαξη κινητών χρεογράφων, στην 

έκδοση τίτλων για λογαριασµό τρίτων κ.α.   

  Στα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα συγκαταλέγονται οι πιστωτικές κάρτες, το 

factoring, το Forfaiting, το leasing, και άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που 

προσφέρονται από τις τράπεζες . Τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα είναι µία σύνθεση 

των σηµερινών αναγκών των τραπεζικών πελατών, της σύγχρονης τεχνολογίας και 

του σύγχρονου προσανατολισµού των τραπεζών. ∆ε θα µπορούσαν να νοηθούν 

σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα χωρίς την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας, τη 

δηλωµένη πρόθεση της τράπεζας να παρακολουθήσει την εξέλιξη των αναγκών των 

πελατών της, και χωρίς τον ουσιαστικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό των 

τραπεζών, µε τρόπο που να εξυπηρετούνται οι σηµερινές απαιτήσεις.  

 

3.3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Οι τραπεζικές εργασίες διέπονται από τις αρχές: της ρευστότητας, της ασφάλειας και 

της αποδοτικότητας.  

 Η αρχή της ρευστότητας Ρευστότητα, είναι η ικανότητα της επιχειρήσεως να 

ανταποκρίνεται στις λήγουσες υποχρεώσεις της. Για την εύρυθµη λειτουργία της η 

επιχείρηση είναι απαραίτητο να διαθέτει εκάστοτε τόσα µετρητά όσα είναι αναγκαία 

για να ανταποκριθεί  στις  λήγουσες υποχρεώσεις  της. Η σχέση όµως αυτή µεταξύ 

διαθεσίµων και ληγουσών υποχρεώσεων δεν µπορεί να εφαρµοστεί από την 

τραπεζική επιχείρηση, διότι, για να επιτευχθεί πλήρη ρευστότητα, θα πρέπει να 

διατηρεί στο ταµείο της το σύνολο των καταθέσεων της (τουλάχιστον των 

απρόθεσµων), ώστε να µπορεί ν' ανταποκρίνεται σε κάθε πιθανή ανάληψη 

οποιουδήποτε ποσού, πράγµα αδύνατο. Για την αντιµετώπιση των πληρωµών της, η 

τράπεζα διατηρεί στα ταµεία της ένα σηµαντικό ποσό διαθεσίµων, το ύψος των 

οποίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως από την πολιτική και νοµισµατική 

σταθερότητα, την κρατική παρέµβαση, τη φήµη της τράπεζας, την πιστωτική της 

πολιτική, το µεταβατικό της κεφάλαιο που δηµιουργείται στην τράπεζα από τις 

µεσολαβητικές εργασίες της κλπ.   

 Η αρχή της αποδοτικότητας Η τράπεζα ως ατοµική επιχείρηση είναι φυσικό να 
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επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της, δηλαδή την επίτευξη του 

µεγαλυτέρου δυνατού κέρδους από την επωφελέστερη τοποθέτηση των διαθεσίµων 

της και την σωστή διαχείριση των στοιχείων του ισολογισµού.  Η αποδοτικότητα 

όµως της τράπεζας εξαρτάται από τα περιθώρια ανάπτυξης της αγοράς καθώς επίσης 

και το επίπεδο ανταγωνισµού που υπάρχει στο τραπεζικό σύστηµα. Τέλος, 

επηρεάζεται σοβαρά από τις αποφάσεις που αφορούν τον καθορισµό των επιτοκίων 

καταθέσεων και χορηγήσεων, καθώς και των προµηθειών που η τράπεζα εισπράττει, 

την επιβολή επένδυσης σε έντοκα γραµµάτια, οµολογίες, κλπ.   

Η αρχή της ασφάλειας Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η τράπεζα είναι τεράστιοι, και 

απορρέουν από το γεγονός ότι διαχειρίζεται ξένα κεφάλαια τα οποία προέρχονται 

κυρίως από καταθέσεις πελατών. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται, λοιπόν, πριν από 

κάθε χορήγηση να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα και εγγυήσεις  για την 

φερεγγυότητα του υποψηφίου πελάτη – δανειολήπτη ώστε να διασφαλιστεί η 

επιστροφή του ποσού της χορηγήσεως. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του πελάτη, η 

τράπεζα οφείλει να εξετάσει την οικονοµική επιφάνεια του, όπως αυτή προκύπτει από 

το σύνολο της περιουσιακής του κατάστασης και της οικονοµικής του δυναµικότητας. 

Τέλος, σηµειώνουµε ότι οι τράπεζες, για να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο από τις 

εξασφαλίσεις, φροντίζουν να διενεργούν δανεισµούς µικροποσών σε µεγάλο αριθµό 

πιστούχων, να κάνουν δηλαδή µεγάλη διασπορά των χορηγήσεων τους και συνεπώς 

ευρεία κατανοµή των κινδύνων τους.  

   

 

3.3.2 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι βασικές τραπεζικές εργασίες είναι η άντληση κεφαλαίων από καταθέτες, η 

χορήγηση δανείων σε δανειολήπτες και η διενέργεια µεσολαβητικών εργασιών. Έτσι, 

λοιπόν, οι τραπεζικές εργασίες µπορούν να χωριστούν σε παθητικές, ενεργητικές, 

βοηθητικές και στις λοιπές τραπεζικές εργασίες. Στις παθητικές, συναντούµε κυρίως 

τις διάφορες µορφές καταθέσεων, ενώ στις ενεργητικές, τις εργασίες εκείνες µε τις 

οποίες οι τράπεζες διοχετεύουν στην οικονοµία τα χρηµατικά διαθέσιµα, δηλαδή τις 

διάφορες χορηγήσεις.   

  Εκτός αυτών όµως, διεκπεραιώνουν τις βοηθητικές εργασίες που είναι κυρίως 

η έκδοση επιταγών και επιστολών και διάφορες άλλες εργασίες που επικεντρώνονται 
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κυρίως στη φύλαξη κινητών χρεογράφων, στην έκδοση τίτλων για λογαριασµό 

τρίτων, αλλά και στις λοιπές εργασίες όπως η χρηµατοδοτική µίσθωση, η πρακτορεία 

επιχειρηµατικών απαιτήσεων, τραπεζοασφάλειες, χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, όπως 

παράγωγα κ.α.  

  Πιο συγκεκριµένα ο διαχωρισµός των τραπεζικών εργασιών έχει ως εξής
10

: 

I. Παθητικές τραπεζικές εργασίες. Παθητικές εργασίες είναι αυτές κατά τις οποίες η 

τράπεζα λειτουργεί ως αποταµιευτής κεφαλαίου καθώς µέσω των καταθέσεων 

µετατρέπεται σε οφειλέτη των καταθετών. Μέσω των παθητικών εργασιών η τράπεζα 

κατορθώνει να συγκεντρώσει ρευστά πλεονάσµατα των οικονοµικών µονάδων και 

πρακτικά αποτελούν ένα είδος δανείου των πλεονασµατικών οικονοµικών µονάδων 

στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Τα είδη των καταθέσεων θα αναλυθούν 

πληρέστερα σε επόµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.  

II. Ενεργητικές τραπεζικές εργασίες. Μέσω των ενεργητικών τραπεζικών εργασιών οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί αξιοποιούν µέρος του κεφαλαίου που συγκέντρωσαν 

µε τις παθητικές τραπεζικές εργασίες µέσω της διοχέτευσής τους σε ελλειµµατικές 

οικονοµικές µονάδες που µπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νοµικά πρόσωπα. 

Πρόκειται για χορηγήσεις πιστώσεως όπως τα δάνεια, η προεξόφληση τίτλων 

χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων, προκαταβολές έναντι φορτωτικών εγγράφων και η 

τραπεζική ενέγγυος πίστωση. Τα δάνεια αποτελούν και το πιο διαδεδοµένο είδος 

ενεργητικών τραπεζικών εργασιών, του οποίου η µορφές θα αναλυθούν σε επόµενη 

υποενότητα. 

III. Βοηθητικές ή µεσολαβητικές τραπεζικές εργασίες. Οι τράπεζες ανταποκρινόµενες 

στις σύγχρονες ανάγκες των οικονοµικών µονάδων, δηµιούργησαν µία σειρά 

συµπληρωµατικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για τους πελάτες τους. Μέσω 

των βοηθητικών υπηρεσιών οι τράπεζες αφενός αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους 

και την κερδοφορίας τους και αφετέρου παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες στους 

υπάρχοντες πελάτες τους κάνοντας το συνολικό πακέτο περισσότερο ελκυστικό. Οι 

πιο γνωστές βοηθητικές υπηρεσίες είναι: S Έκδοση εγγυητικών επιστολών. • Έκδοση 

επιταγών και εντολών. • Έκδοση πιστωτικών επιστολών.  •Είσπραξη αξιών για 

λογαριασµό τρίτων. • Αγορά χρεογράφων για λογαριασµό τρίτων. • Έκδοση και 

∆ιάθεση Τίτλων για Λογαριασµό Τρίτων • Φύλαξη Κινητών Πραγµάτων • Ενοικίαση 

Τραπεζικών θυρίδων.  

                                                           
10

 Κιόχος, Π. & Παπανικολάου, Γ. (2000). Χρήμα - Πίστη – Τράπεζες. Αθήνα 
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IV. Λοιπές τραπεζικές εργασίες. Πέραν των παθητικών, ενεργητικών και βοηθητικών 

εργασιών, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ανέπτυξαν µία σειρά άλλων 

δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες αποτελούν σύγχρονους θεσµούς του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Οι πιο διαδεδοµένες από τις εργασίες αυτές είναι: 

•ασφάλιση  • Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing)  •Πρακτορεία επιχειρηµατικών 

απαιτήσεων (Factoring) •∆ιαµεσολαβιση στις χρηµατοπιστωτικες αγορες 

•∆ηµιουργία και εµπορία χρηµατοοικονοµικών παραγώγων (Options, Futures, Swaps) 

 

3.3.3 Παθητικές Τραπεζικές Εργασίες   

  

ΓΕΝΙΚΑ  

Παθητικές τραπεζικές εργασίες είναι οι εργασίες µε τις οποίες οι τράπεζες λαµβάνουν 

χρήµατα από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια τα χρησιµοποιούν για 

την ανάπτυξη των πιστωτικών εργασιών τους. Εποµένως, δικαιολογηµένα καλούνται 

παθητικές γιατί µε τις εργασίες αυτές οι τράπεζες λειτουργούν σαν οφειλέτες στους 

καταθέτες-πελάτες τους, δηλαδή έχουν υποχρέωση προς αυτούς.  

  Οι παθητικές εργασίες, λοιπόν, είναι κυρίως οι διάφορες µορφές καταθέσεων. 

Οι καταθέσεις αποτελούν την σηµαντικότερη λειτουργία των τραπεζών γιατί µε αυτές 

συγκεντρώνεται ένα σηµαντικό µέρος των αποταµιεύσεων του κοινού καθώς επίσης 

και των ρευστών πλεονασµάτων των επιχειρήσεων.   

  Οι καταθέσεις από νοµικής άποψης, είναι δάνεια που χορηγούνται από τους 

αποταµιευτές µέσα από τις καταθέσεις τους στις τράπεζες. Οι καταθέσεις αποφέρουν 

ένα εισόδηµα «τόκο», ο οποίος προσδιορίζεται βάση του επιτοκίου που το ύψος του 

εξαρτάται από το είδος της κατάθεσης.   

  Είναι ενδεχόµενο στη διάρκεια που τα χρήµατα είναι σε κατάθεση στην 

τράπεζα να γίνει µείωση των επιτοκίων. Στην περίπτωση αυτή (και εφόσον το 

επιτρέπει το είδος της κατάθεσης), αν ο καταθέτης δεν αποσύρει τα χρήµατα της 

κατάθεσης του από την τράπεζα, σηµαίνει ότι δέχεται την νέα ρύθµιση. 

  Οι καταθέσεις διακρίνονται σε διάφορα είδη µε κριτήριο τους όρους και το 

χρόνο διάρκειάς τους. Τα είδη των καταθέσεων παρουσιάζονται και εξετάζονται πιο 

κάτω. 
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1) Καταθέσεις Ταµιευτηρίου   

Πρόκειται για το πιο δηµοφιλές είδος καταθέσεων για τους αποταµιευτές καθώς 

αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό τµήµα του συνόλου των καταθέσεων που 

πραγµατοποιούνται στις τράπεζες και γίνονται κυρίως, από φυσικά πρόσωπα τα οποία 

θέλουν να διατηρούν διαθέσιµες αποταµιεύσεις  που να αποφέρουν κάποιο εισόδηµα 

(τόκοι). Επίσης, η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ανάληψης, δηλαδή άµεσης 

ρευστότητας, είναι ένας ακόµη λόγος που προτιµάται από το ευρύ κοινό. 

  Καλούνται έτσι, επειδή, ακόµα και µε την κατάθεση ενός πολύ µικρού ποσού, 

η τράπεζα χορηγεί στον πελάτη της ένα «βιβλιάριο ταµιευτηρίου», όπου 

καταχωρείται κάθε κατάθεση και ανάληψη.   

  Οι τόκοι υπολογίζονται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου και 

κεφαλαιοποιούνται. Οι παραδοσιακοί λογαριασµοί ταµιευτηρίου χρησιµεύουν 

σήµερα για να έχει κανείς χρήµατα σε πρώτη ζήτηση, τα χρήµατα δηλαδή που 

χρειάζονται για να αντιµετωπιστούν τα τρέχοντα έξοδα ή κάποια έκτακτα έξοδα. 

 

2) Καταθέσεις Όψεως   

Το είδος αυτών των καταθέσεων συνήθως απευθύνεται σε επιχειρήσεις και η 

οµοιότητά τους µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου εντοπίζονται στην ευκολία ανάληψης 

των χρηµάτων από τους καταθέτες. Αυτού του είδους ο λογαριασµός έχει πολύ 

µικρότερο επιτόκιο από τις καταθέσεις ταµιευτηρίου και οι συναλλαγές 

πραγµατοποιούνται µε την χρήση επιταγών. Το αποδεικτικό έγγραφο που χορηγείται 

στον καταθέτη είναι ένα καρνέ επιταγών µε έντυπες επιταγές που συµπληρώνονται 

από τον καταθέτη µε το όνοµά του ή µε όνοµα τρίτου. Ο καταθέτης µπορεί να 

εκδώσει επιταγή στο όνοµα του ή στο όνοµα τρίτου για να κάνει ανάληψη ή µπορεί 

να δώσει επιταγή σε τρίτο έναντι µετρητών.   

  Το επιτόκιο στις καταθέσεις αυτές είναι χαµηλότερο του ταµιευτηρίου και 

αυτό γιατί το κόστος για την τράπεζα είναι µεγαλύτερο. Με την έκδοση των επιταγών 

καθηµερινά δηµιουργούνται περισσότερες χρεοπιστώσεις µε αποτέλεσµα το κόστος 

της τράπεζας να αυξάνεται σηµαντικά. Οι τόκοι υπολογίζονται κάθε εξάµηνο και 

προστίθενται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται.   

  Ο λόγος που οι επιχειρήσεις τακτοποιούν τις συναλλαγές τους µε επιταγές 

είναι για να περιορίζεται η κίνηση του ρευστού χρήµατος αλλά και για την ασφάλειά 

τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις που έχουν προσωρινά ταµειακή στενότητα, 

διευκολύνονται σηµαντικά για την πληρωµή έκτακτων και µεγάλων σε ύψος 
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πληρωµών µε την έκδοση επιταγών, παρόλο που δεν υπάρχει προς στιγµή κάποιο 

υπόλοιπο στον λογαριασµό.  

  Παρόλα αυτά, για την αποφυγή κινδύνου έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, οι 

τράπεζες είναι πολύ προσεκτικές στο άνοιγµα λογαριασµού όψεως και ελέγχουν 

προσεκτικά την φερεγγυότητα των επιχειρήσεων.  

 

 

3) Τρεχούµενος Λογαριασµός   

Ο λογαριασµός αυτός είναι παραλλαγή του λογαριασµού κατάθεσης ταµιευτηρίου. Η 

διαφορά τους έγκειται στο ότι τέτοιοι λογαριασµοί ανοίγονται µόνο σε φυσικά 

πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του εµπόρου (διαφορετικά θα ήταν όψεως) για 

να διενεργούν τις τρέχουσες συναλλαγές τους µε επιταγές αντί µετρητά. Γι’ αυτό το 

σκοπό οι τράπεζες χορηγούν στους καταθέτες πελάτες τους στέλεχος επιταγών και µε 

την έκδοση επιταγών σε βάρος του λογαριασµού της κατάθεσης µπορούν να 

πραγµατοποιούν πληρωµές σε τρίτους.  

  Το επιτόκιο για το συγκεκριµένο λογαριασµό είναι χαµηλότερο από ότι στο 

λογαριασµό ταµιευτηρίου λόγω της διευκόλυνσης που παρέχεται στον καταθέτη. 

 

4) Προθεσµιακές Καταθέσεις   

Οι καταθέσεις προθεσµίας έχουν κατά βάση επενδυτικό χαρακτήρα, πράγµα που τους 

διαφοροποιεί από τις καταθέσεις όψεως και τις καταθέσεις ταµιευτηρίου. Σκοπός, 

δηλαδή,  των καταθέσεων αυτών είναι η επένδυση των χρηµάτων, εφόσον ο 

καταθέτης απολαµβάνει µεγάλο εισόδηµα από τόκους και µάλιστα χωρίς κινδύνους. 

  Ανάλογα µε τη χρονική διάρκειά τους, διακρίνονται σε βραχυπρόθεσµες που 

είναι µέχρι 6 µήνες, µεσοπρόθεσµες που είναι από 6 µήνες έως 2 χρόνια και 

µακροπρόθεσµες που είναι πάνω από 2 χρόνια. Ο καταθέτης πραγµατοποιεί µια 

συµφωνία µε την τράπεζα πως δεν θα γίνει ανάληψη πριν από ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. Ωστόσο σε περιπτώσεις ανάγκης των καταθετών οι τράπεζες 

µπορούν κατ’ απόλυτη κρίση τους να αποδώσουν ένα µέρος ή και όλου του ποσού 

της κατάθεσης µε την επιβολή χρηµατικού προστίµου, που είναι ανάλογο µε το χρόνο 

που υπολείπεται µέχρι την κανονική λήξη τους.  

  Για τις προθεσµιακές καταθέσεις ορίζονται επιτόκια τα οποία είναι αρκετά 

υψηλότερα έναντι των επιτοκίων για καταθέσεις Ταµιευτηρίου. Επιπλέον όσο 

µεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστηµα κατά την διάρκεια του οποίου δεν θα 
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πραγµατοποιηθεί ανάληψη τόσο υψηλότερο είναι και το επιτόκιο.  

  Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως οι προθεσµιακές καταθέσεις αποτελούν ένα 

σηµαντικό προϊόν των τραπεζικών εργασιών καθώς είναι µια πηγή σηµαντικών 

κερδών. Τα χρήµατα των καταθέσεων δεσµεύονται στην τράπεζα για αρκετό καιρό, 

δίνοντας της έτσι την ευκαιρία να τα χρησιµοποιήσει σε άλλες εργασίες όπως τη 

χορήγηση µακροπρόθεσµων επενδυτικών δανείων, για τα οποία συνήθως υπάρχει 

µεγάλη ζήτηση και τα επιτόκια δανεισµού διαµορφώνονται σε υψηλά επίπεδα. 

 

5) Καταθέσεις µε Προειδοποίηση  

Η κατηγορία αυτή είναι ειδική και ο καταθέτης υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα την 

τράπεζα πριν προβεί σε ανάληψη ενός σηµαντικού ποσού (διαφορετικά, ο καταθέτης 

χάνει το δικαίωµα ανάληψης), ούτος ώστε οι τράπεζες µπορούν να ελέγξουν µέσω 

αυτής της διαδικασίας το ύψος των αναλήψεων που θα πραγµατοποιηθούν στο 

προσεχές διάστηµα ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος έλλειψης των χρηµατικών 

διαθεσίµων στα ταµεία των τραπεζών. Πρόκειται για υψηλές καταθέσεις που δεν 

µπορούν να είναι µικρότερες από ένα ορισµένο ποσό.  

 

6) Κοινός Λογαριασµός   

Οι λογαριασµοί των καταθέσεων αυτών µπορεί να γίνουν στο όνοµα ενός ή 

περισσοτέρων προσώπων από κοινού και µπορεί να συµφωνηθεί ότι για οποιαδήποτε 

χρήση του λογαριασµού απαιτείται η υπογραφή όλων των δικαιούχων ή αρκεί η 

υπογραφή µερικών ή ενός δικαιούχου. Συνήθως έχουν τη µορφή κατάθεσης 

ταµιευτηρίου όπου ανοίγεται στο όνοµα δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων, αλλά υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να έχουν και τη µορφή λογαριασµού κατάθεσης 

όψεως. 

 

7) ∆εσµευµένες Καταθέσεις   

∆εσµευµένες είναι οι καταθέσεις οι οποίες δεσµεύονται είτε από τον καταθέτη, είτε 

από την τράπεζα µε διάταξη του νόµου για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στην 

πρώτη περίπτωση, η δέσµευση ονοµάζεται εκούσια, που ο ίδιος ο καταθέτης 

παραχωρεί την κατάθεση για να καλύψει τη χορήγηση εγγυητικής επιστολής και στη 

δεύτερη ακούσια όταν ο καταθέτης έχει υποπέσει σε αξιόποινες πράξεις. Η διάρκεια 

δέσµευσης διαρκεί µέχρι την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στην τράπεζα. 
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8) Καταθέσεις σε συνάλλαγµα  

Όλα τα είδη καταθέσεων που προαναφέρθηκαν (Ταµιευτηρίου, όψεως, 

προθεσµιακές) µπορούν να γίνουν και σε καταθέσεις συναλλάγµατος. Αυτό συµφέρει 

τους καταθέτες που επιθυµούν να έχουν πάντοτε διαθέσιµο συνάλλαγµα. 

 

 

3.3.4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

ΓΕΝΙΚΑ   

Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που παρέχουν χρηµατοδοτικές υπηρεσίες στην 

οικονοµία µε κύριο χαρακτηριστικό τη χρηµατοδοτική µορφή του ενεργητικού τους, 

στοιχείο που τις διαχωρίζει από τις άλλες παραγωγικές µονάδες
11

. 

  Οι τραπεζικές εργασίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ενεργητικές, είναι εκείνες 

µε τις οποίες οι τράπεζες διοχετεύουν (αξιοποιούν) τα χρηµατικά διαθέσιµα που 

συγκεντρώθηκαν από τις καταθέσεις στις διάφορες  παραγωγικές δραστηριότητες της 

οικονοµίας. Τα κεφάλαια αυτά οι τράπεζες τα τοποθετούν παραγωγικά έτσι ώστε να 

καλύπτουν τα έξοδά τους και να αποµένει ένα περιθώριο κέρδους που αποτελεί τον 

ενεργητικό τοµέα των τραπεζών
12

 Οι τράπεζες έχουν απαίτηση από τους δικαιούχους 

των δανείων δηλαδή τους πελάτες τους. Γι’ αυτό το λόγο πήραν και την ονοµασία 

ενεργητικές, επειδή εµπεριέχουν απαίτηση.  

  Πρόκειται για χορηγήσεις πιστώσεως όπως δάνεια διαφόρων µορφών,  

προεξόφληση τίτλων χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων, προκαταβολές έναντι 

φορτωτικών εγγράφων και η τραπεζική ενέγγυος πίστωση.  

 

Οι κυριότερες µορφές χορηγήσεων είναι:  

 

Α) Προεξόφληση Τίτλων του Χαρτοφυλακίου της Επιχείρησης   

Προεξόφληση καλείται η πληρωµή τίτλων πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους. 

Τέτοιοι τίτλοι είναι κυρίως: η συναλλαγµατική, το γραµµάτιο σε διαταγή, το 

ενεχυρόγραφο και γενικά κάθε έγγραφο, µέσω του οποίου ο κάτοχος τους απαιτεί 

ορισµένη αξία χρηµάτων.  
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Κίμων Στεριώτης. (1995) Χρήμα και διεθνές τραπεζικό σύστημα 
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  Χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από µετρητά 

µεταβιβάζοντας στην τράπεζα το αξιόγραφο και εισπράττοντας την αξία του 

µειωµένη κατά το ποσό της προµήθειας της τράπεζας, των εξόδων είσπραξης του 

αξιόγραφου και του τόκου που αντιστοιχεί µεταξύ της ηµεροµηνίας µεταβίβασης και 

της ηµεροµηνίας λήξης του. Αν το αξιόγραφο που προεξοφλήθηκε δεν εξοφληθεί 

κατά τη λήξη του, η τράπεζα επιστρέφει αυτό στον πελάτη της κι απαιτεί την αξία 

του. ∆ιαφορετικά, προβαίνει σε διαµαρτύρηση του.  

 

Β) Προκαταβολές Έναντι Φορτωτικών Εγγράφων   

«Φορτωτικά έγγραφα» λέγονται τα έγγραφα που συνοδεύουν τη φορτωτική ενός 

εµπορεύµατος και ειδικότερα το εµπορικό τιµολόγιο, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, το 

πιστοποιητικό προέλευσης και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αποστέλλεται 

σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις ή συµφωνίες ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη. 

Προκαταβολή έναντι φορτωτικών εγγράφων ονοµάζεται η µεταβίβαση των 

φορτωτικών εγγράφων στην τράπεζα από τον πωλητή των εµπορευµάτων και η 

είσπραξη µέρους της αξίας τους, που συνήθως κυµαίνεται στο 60%- 80%.  Ο δε 

αγοραστής για να παραλάβει την φορτωτική και το εµπόρευµα καταβάλλει στην 

τράπεζα την αξία του εµπορεύµατος µαζί µε την προµήθεια και τα έξοδα της και ο 

πωλητής εισπράττει ή πιστώνεται µε το υπόλοιπο µετά την αφαίρεση της 

προκαταβολής. Αν τα φορτωτικά έγγραφα δεν εξοφληθούν, η τράπεζα επιστρέφει 

αυτά στον πωλητή - πελάτη της κι απαιτεί την αξία τους.  

 

Γ) Τραπεζική Ενέγγυος Πίστωση   

Ενέγγυος καλείται η τραπεζική πίστωση που παρέχει µια τράπεζα, έναντι προµήθειας, 

µε εγγύηση εµπορεύµατα που συνοδεύονται από φορτωτικά έγγραφα.  Στη σύµβαση 

αυτή η τράπεζα συµφωνεί µε τον πελάτη της (εισαγωγέα – αγοραστή εµπορευµάτων) 

να ανοίξει πίστωση υπέρ ενός τρίτου (πωλητή των εµπορευµάτων – εξαγωγέα από 

άλλη χώρα), δεχόµενη να καταβάλει σε αυτόν, µέσω της ανταποκρίτριας τράπεζας, το 

ποσό της πίστωσης µε την παράδοση των φορτωτικών εγγράφων (φορτωτική, 

εµπορικό τιµολόγιο, ασφαλιστήριο συµβόλαιο κ.α.) ή άλλων εγγράφων που έχουν 

συµφωνηθεί στη σύµβαση της ενέγγυου πίστωσης. Η ενέγγυος πίστωση εξασφαλίζει 

στον αγοραστή ότι θα παραλάβει τα εµπορεύµατα που θα πληρώσει και στον πωλητή 

ότι θα πληρωθεί για εµπορεύµατα που αποστέλλει στο εξωτερικό.  
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∆) ∆άνεια   

∆άνειο
13

 ονοµάζεται η συµφωνία που καταρτίζεται από δύο πρόσωπα, το δανειστή 

και τον οφειλέτη και ουσιαστικά είναι η χορήγηση εκ µέρους της τράπεζας, ενός 

χρηµατικού ποσού σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για ένα ορισµένο χρονικό 

διάστηµα, µε αντάλλαγµα τον τόκο.   

  Τα δάνεια ανάλογα µε τη διάρκειά τους διακρίνονται σε βραχυπρόθεσµα, 

µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Βραχυπρόθεσµα είναι τα δάνεια τα οποία 

διαρκούν δύο χρόνια. Τα µεσοπρόθεσµα καλύπτουν πρόσκαιρες ανάγκες και έχουν 

διάρκεια 4-5 χρόνια, και τα µακροπρόθεσµα έχουν διάρκεια από 7 χρόνια και πάνω.  

Εξόφληση του δανείου είναι η επιστροφή του δανεισµένου ποσού και η πληρωµή των 

τόκων που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του δανείου. Ανάλογα µε τον τρόπο 

δανεισµού, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες δανείων: ∆άνεια καταναλωτικής πίστης, 

δάνεια µε ανοιχτό λογαριασµό, τα ενυπόθηκα δάνεια και τα δάνεια µε ενέχυρο 

κινητών πραγµάτων.  

 

Τα δάνεια διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες:  

 

α) Στεγαστικό δάνειο 

Ένα στεγαστικό δάνειο είναι ένα πολύ κοινό είδος χρεογράφου, που χρησιµοποιείται 

από πολλά άτοµα για την αγορά κατοικιών. Σε αυτό το δάνειο ο οφειλέτης 

χρησιµοποιεί τα χρήµατα µε σκοπό την αγορά ενός ακινήτου.   

  Το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, ωστόσο, εξασφαλίζει ασφάλεια – µία σύσταση 

ενεχύρου επί του τίτλου για το σπίτι - µέχρι η υποθήκη να εξοφληθεί στο σύνολό της. 

Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναµία αποπληρωµής του δανείου, η τράπεζα θα έχει το 

νοµικό δικαίωµα να κατασχέσει το σπίτι και να το πουλήσει, ώστε να ανακτήσει τα 

ποσά που οφείλονται σε αυτήν. Αν και το στεγαστικό δάνειο θεωρείται για τον 

παραπάνω λόγο ένα ασφαλές δάνειο, λόγω των διασφαλίσεων που έχει η τράπεζα, 

εντούτοις ενδέχεται υπό συνθήκες η αξία των ακινήτων να αποµειωθεί σε επίπεδα 

που ακόµα και µετά από µια ενδεχόµενη κατάσχεση η τράπεζα να µην µπορεί να 

καλύψει τη διαφορά των οφειλών του πελάτη.  
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 ΔΑΝΕΙΟ: ΔΡ.Π.Α. ΚΙΟΧΟΣ -ΔΡ.Γ.Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ « ΧΡΗΜΑ - ΠΙΣΤΗ -ΤΡΑΠΕΖΕΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ, 2000 
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  Λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών στην χορήγηση 

στεγαστικών δανείων έχουν δηµιουργηθεί πολλές νέες κατηγορίες οι οποίες 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα αναγκών. Οι γενικές κατηγορίες ενός στεγαστικού 

δανείου είναι ∆άνειο σταθερού αρχικού επιτοκίου, ∆άνειο σταθερού επιτοκίου και 

∆άνειο Κυµαινόµενου επιτοκίου.  

 

 

 

β) Προσωπικό ∆άνειο 

Στα προσωπικά δάνεια ο δανειολήπτης δανείζεται ένα ποσό το οποίο επιθυµεί να 

διαθέσει για την αγορά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας και δεν χρειάζεται να 

γνωστοποιήσει τις προθέσεις του στην τράπεζα. Το ποσό που µπορεί να δοθεί 

διαφέρει ανάµεσα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ο δανειζόµενος ανάλογα µε 

τις ανάγκες του µπορεί να λάβει ένα δάνειου ύψους 20.000 ή ακόµα και 30.000 ευρώ. 

Το συγκεκριµένο δάνειο είναι δάνειο επισφαλές, διότι ο δανειζόµενος ζητά να λάβει 

ένα δάνειο για προσωπική χρήση χωρίς να γνωστοποιεί τις προθέσεις του στο 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και δεν είναι σίγουρο ότι θα µπορέσει να είναι σε θέση να 

αποπληρώσει όλο το ποσό. Καθώς ο ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζών για την 

παροχή δανείων είναι υψηλός, το ύψος του ποσού, ο τρόπος αποπληρωµής και οι 

τόκοι διαφέρουν ανά χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σχετικά µε τα προσωπικά δάνεια.  

  Ένα είδος προσωπικού δανείου είναι και το Ανοιχτό ∆άνειο. Στο ανοιχτό 

δάνειο το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα εγκρίνει ένα ανώτατο πιστωτικό όριο (συνήθως 

µέχρι 3.000 ευρώ), και ο πελάτης έχει τη δυνατότητα τµηµατικών αναλήψεων. Οι 

πληρωµές του πελάτη µετά από την αφαίρεση των εξόδων και των τόκων του 

δανείου, προστίθενται στο υπόλοιπο της εγκεκριµένης πίστωσης.  

 

γ) Καταναλωτικό ∆άνειο  

 

Το καταναλωτικό δάνειο είναι το δάνειο το οποίο χορηγείται προκειµένου να 

καλυφτούν προσωπικές ανάγκες µε σκοπό την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τα καταναλωτικά δάνεια, ο τρόπος απόκτησης αυτών, η φύση τους και το ποσό που 

χορηγείται καθώς και ο σκοπός απόκτησης αυτών διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Σε γενικές γραµµές όµως αυτά που ισχύουν για τα 
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καταναλωτικά δάνεια συνοψίζονται παρακάτω.  

  Το ποσό που χορηγείται σε ένα καταναλωτικό δάνειο δεν ξεπερνάει συνήθως 

τα 25.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το ποσό δεν δίνεται στον 

πελάτη αλλά δίνεται απευθείας στον έµπορο από τον οποίο έγινε η αγοραπωλησία η 

οποία χρηµατοδοτήθηκε από το δάνειο. Ωστόσο, υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια τα 

οποία δεν χορηγούνται µε σκοπό την αγορά προϊόντων και ως εκ τούτου ο 

δανειζόµενος δεν είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δικαιολογητικά αγοράς. 

  Τα καταναλωτικά δάνεια µερικές φορές περιλαµβάνουν δάνεια στεγαστικά, 

προσωπικά δάνεια ή και δάνεια αυτοκινήτου. ∆ηλαδή, ο δανειολήπτης ζητά να του 

χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο µε σκοπό την αγορά ή την επισκευή µίας 

κατοικίας, την αγορά αυτοκινήτου ή την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. 

 

-ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ  

H πιστωτική κάρτα είναι ένα είδος πίστωσης - δανεισµού δηλαδή, που εξυπηρετεί τον 

καταναλωτή στο να µπορέσει να αγοράσει χωρίς άµεση εκταµίευση µετρητών για 

πληρωµή της αξίας τους, ή εξυπηρετώντας τον να κάνει αγορές επί πιστώσει 

αποπληρώνοντας την οφειλή του σε µηνιαίες, µέχρι ενός ορισµένου ποσού, που έχει 

καθοριστεί κατά την έκδοση της κάρτας µεταξύ πελάτη και τράπεζας.  

   

δ) Επιχειρηµατικά ∆άνεια και Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων  

 

Τα επιχειρηµατικά δάνεια αποτελούν ένα είδος χρηµατοδότησης µίας επιχείρησης. 

Γενικά, µία εταιρία προκειµένου να ικανοποιήσει κάποιες συγκεκριµένες ανάγκες της 

επιλέγει µέσα από µία ευρεία ποικιλία τρόπων χρηµατοδότησης που δίνονται από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Το δάνειο αποτελεί έναν από αυτούς τους τρόπους. 

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά ορισµένοι από τους πιο βασικούς τρόπους 

χρηµατοδότησης οι οποίοι είναι διαφορετικής φύσεως από το δάνειο.  

Leasing: Με τη χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing), οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος το είδος και τη νοµική µορφή τους, έχουν 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα ακίνητα ή κινητά στοιχεία που επιλέγουν για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους, χωρίς να δεσµεύσουν τα κεφάλαιά τους ή να καταφύγουν 

στις κλασσικές µορφές δανεισµού.  

Factoring: Μέσω της διαδικασίας factoring, πραγµατοποιείται µία τριµερής 
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συνεργασία µεταξύ ενός προµηθευτή, των πελατών του και µίας εταιρίας factoring, η 

οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση, τη λογιστική παρακολούθηση και την 

είσπραξη των εκδιδόµενων από τον προµηθευτή χορήγηση προκαταβολών επί της 

αξίας τους.  

Κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών: Τo Κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών 

(venture capital) είναι το κεφάλαιο που επενδύεται σε παλαιές ή υπό σύσταση 

επιχειρήσεις από ειδικευµένες επενδυτικές εταιρίες. Μια εταιρία venture capital 

προσφέρει κεφάλαιο στην επιχείρηση εξαγοράζοντας ποσοστό από το εταιρικό (ή 

µετοχικό όταν πρόκειται για ΑΕ) κεφάλαιο της τελευταίας. Πρόκειται ουσιαστικά για 

έναν τρόπο χρηµατοδότησης επενδύσεων σχετικά ριψοκίνδυνων.  

 

 

 

3.3.5 Βοηθητικές ή Μεσολαβητικές Τραπεζικές Εργασίες   

 

Οι τράπεζες πέρα από τις βασικές εργασίες της, δηλαδή τη συγκέντρωση χρηµάτων 

(καταθέσεις) και τη διοχέτευση των χρηµατικών αυτών διαθεσίµων, µέσω 

χορηγήσεων πιστώσεων (δανείων), στην οικονοµία εκτελούν και άλλες εργασίες,  οι 

οποίες χαρακτηρίζονται Βοηθητικές ή µεσολαβητικές. Τέτοιες εργασίες είναι:  

• Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών   

• Έκδοση Επιταγών Και Εντολών   

• Έκδοση Πιστωτικών Επιστολών   

• Είσπραξη Αξιών Για Λογαριασµό Τρίτων   

• Αγορά Χρεογράφων Για Λογαριασµό Τρίτων   

• Έκδοση και ∆ιάθεση Τίτλων για Λογαριασµό Τρίτων   

• Φύλαξη Κινητών Πραγµάτων   

• Ενοικίαση Τραπεζικών θυρίδων  

 

1) Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών   

Η εγγυητική επιστολή είναι έγγραφο της τράπεζας που απευθύνεται σε τρίτους. Με το 

έγγραφο αυτό η τράπεζα εγγυάται ότι θα καταβάλλει ένα ορισµένο ποσό, ως 

αποζηµίωση για την εκπρόθεσµη ή µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση από τον πελάτη 

της, των υποχρεώσεων του που απορρέουν από µια σύµβαση µεταξύ αυτού και του 
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τρίτου προσώπου.   

  Για την χορήγηση της εγγυητικής επιστολής, η τράπεζα εισπράττει προµήθεια 

σε ποσοστό επί της αξίας της. Η χορήγηση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µόνο για 

συγκεκριµένη υποχρέωση (π.χ. εκτέλεση έργου, αγοραπωλησίας) και συγκεκριµένο 

λόγο (εκτέλεση, εµπρόθεσµη εκτέλεση, καλή εκτέλεση). Η υποχρέωση της τράπεζας 

να τηρήσει την εγγύηση περιορίζεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

µέσα στο οποίο δεν επιτρέπεται η ανάκληση της εγγύησης, και όταν αυτό λήξει τότε 

η υποχρέωση της τράπεζας παύει.   

  Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής εξαρτάται αρχικά από την 

συµφωνία µεταξύ του πελάτη της τράπεζας και του τρίτου καθώς και από την 

φερεγγυότητα του πελάτη της τράπεζας. Το κέρδος της τράπεζας από τη 

συγκεκριµένη εργασία είναι η προµήθεια µε είσπραξη ενός ποσοστού επί της αξίας 

της επιστολής και αυτό υπολογίζεται κάθε τρίµηνο. Το ποσοστό είναι κυµαινόµενο 

και εξαρτάται από το ποσό της εγγυητικής, τη διάρκειά της αλλά και την 

φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Αν ο πελάτης της 

τράπεζας δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, κατά τον τρόπο που εγγυήθηκε η 

τράπεζα, η τράπεζα καλείται να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό της εγγυητικής στους 

δικαιούχους, τους παραλήπτες της επιστολής και έπειτα έχει το δικαίωµα να στραφεί 

κατά του πελάτη της υπέρ του οποίου εκδόθηκε για να εισπράξει το ποσό της. 

 

2) Έκδοση Επιταγών και Εντολών (Εργασίες κίνησης κεφαλαίων)   

Οι τραπεζικές επιταγές κι εντολές αποτελούν το µέσο µεταφοράς χρηµάτων από τόπο 

σε τόπο ή µεταβίβασης χρηµάτων από πρόσωπο σε πρόσωπο. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έκδοση τους αποτελεί η κατάθεση του ποσού από τον πελάτη και 

η καταβολή προµήθειας στην τράπεζα. Τα ποσά καταβάλλονται στην τράπεζα από 

τους πελάτες της µετρητά ή αναλαµβάνονται από τις καταθέσεις τους που τηρούνται 

στην τράπεζα.   

  Αν η µεταφορά των χρηµάτων γίνει µε έκδοση επιταγής, η επιταγή εκδίδεται 

σε διαταγή του πελάτη της τράπεζας ή του προσώπου που υποδεικνύει αυτός. Στη 

συνέχεια ο πελάτης παίρνει την επιταγή και την εισπράττει στον τόπο που επιθυµεί ή 

την παραδίδει στο πρόσωπο σε διαταγή του οποίου εκδόθηκε η επιταγή.   

  Αν η µεταφορά των χρηµάτων γίνει µε έκδοση εντολής, το υποκατάστηµα, 

όπου έγινε η κατάθεση των χρηµάτων, ειδοποιεί (ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, 

τηλεφωνικά) το υποκατάστηµα όπου θα γίνει η ανάληψη των χρηµάτων να πληρώσει 
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το ποσό της κατάθεσης στο πρόσωπο που υποδεικνύει ο πελάτης της. 

 

3) Έκδοση Πιστωτικών Επιστολών   

Οι πιστωτικές επιστολές είναι εκείνες µε τις οποίες η εκδότρια τράπεζα παραπέµπει 

τον κοµιστή της σε ένα ή περισσότερα υποκαταστήµατα και τα εξουσιοδοτεί 

παράλληλα να του καταβληθεί το χρηµατικό ποσό που αναγράφεται πάνω στην 

επιστολή. Η τράπεζα ειδοποιεί τα υποκαταστήµατα της για την έκδοση της 

πιστωτικής επιστολής, ενώ η είσπραξη του ποσού από τον πελάτη µπορεί να γίνει εφ’ 

άπαξ ή τµηµατικά.  

 

4) Είσπραξη Αξιών για Λογαριασµό Τρίτων  

Οι πελάτες της τράπεζας, συνήθως επιχειρήσεις, παραδίδουν σε αυτήν τα αξιόγραφα 

που εκδόθηκαν σε διαταγή τους για να τα εισπράξει για λογαριασµό τους. Τα 

αξιόγραφα αυτά είναι, συνήθως, επιταγές, συναλλαγµατικές, γραµµάτια εισπρακτέα, 

φορτωτικές, µερισµαταποδείξεις κτλ. Η τράπεζα, αφού εισπράξει τους παραπάνω 

τίτλους, διαβιβάζει στον πελάτη της το καθαρό προϊόν της αξίας τους, δηλαδή την 

αξία τους µειωµένη κατά το ποσό της προµήθειας της και ων τυχόν εξόδων 

είσπραξης. 

 

5) Αγορά Χρεογράφων Για Λογαριασµό Τρίτων   

Καταρτίζεται σύµβαση µεταξύ τράπεζας και πελάτη, µε την οποία ο πελάτης δίνει 

στην τράπεζα λεπτοµερείς οδηγίες για το είδος και την ποσότητα των χρεογράφων 

που πρέπει να πουλήσει ή να αγοράσει, καθώς και την τιµή ή µέχρι ποια τιµή µπορεί 

να γίνει η αγορά ή πώληση ή και να εξουσιοδοτήσει την τράπεζα να προβεί στην 

αγορά ή στην πώληση σε όσο το δυνατόν καλύτερη τιµή. Οι τράπεζες µπορούν να 

αναλάβουν την αγορά διαφόρων χρεογράφων από το Χρηµατιστήριο Αξιών για 

λογαριασµό του πελάτη της µε προµήθεια. Η εντολή του πελάτη µεταβιβάζεται στο 

Χρηµατιστήριο ή την χρηµατιστηριακή εταιρία που θα ενεργήσει σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της τράπεζας.  

 

6) Έκδοση και ∆ιάθεση Τίτλων για Λογαριασµό Τρίτων  

 Όταν οι µεγάλοι Οικονοµικοί Οργανισµοί, ΝΠ∆∆ και Ανώνυµες Εταιρίες ακόµη και 

το ίδιο το Κράτος έχουν ανάγκη από ρευστό χρήµα καταφεύγουν στη σύναψη 

οµολογιακών δανείων. Η τράπεζα, µε την κατάλληλη οργάνωση που διαθέτει, 
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αναλαµβάνει την έκδοση και διάθεση (πώληση) των τίτλων (οµολογιών, οµολόγων) 

στο κοινό.  Για την εργασία αυτή οι τράπεζες παίρνουν προµήθεια κυµαινόµενη 

ανάλογα µε την αξία των οµολόγων και οµολογιών.   

 

 7) Φύλαξη Κινητών Πραγµάτων   

Οι τράπεζες αναλαµβάνουν την φύλαξη κινητών πραγµάτων και χρεογράφων 

(οµολογίες, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου) των πελατών τους, έναντι 

αµοιβής και βάση σύµβασης που συνάπτεται µεταξύ αυτής και του καταθέτη. Στη 

σύµβαση περιγράφονται, µε λεπτοµέρειες, οι τίτλοι που καταθέτονται στην τράπεζα 

για φύλαξη. Η τράπεζα δεν αποκτά τη κυριότητα των τίτλων, αλλά έχει ευθύνη 

απόδοσης αυτούσιων των τίτλων.  

 

8) Ενοικίαση Τραπεζικών Θυρίδων   

Οι τράπεζες ενοικιάζουν στους πελάτες τους τραπεζικές θυρίδες (χρηµατοκιβώτια), 

για να φυλάσσουν σ’ αυτά συνήθως µεγάλης αξίας αντικειµένων, χρεόγραφα κ.α., µε 

την καταβολή ενοικίου, το ύψος του οποίου κυµαίνεται ανάλογα των διαστάσεων του 

χρηµατοκιβωτίου. Η ευθύνη για τη φύλαξη βρίσκεται αποκλειστικά στην τράπεζα γι' 

αυτό τα θησαυροφυλάκια χαρακτηρίζονται από µεγάλη ασφάλεια. Για το άνοιγµα της 

θυρίδας (χρηµατοκιβωτίου) απαιτούνται δύο κλειδιά, το ένα παραλαµβάνει ο πελάτης 

και το άλλο παραµένει στην τράπεζα.   

 

3.4 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

 

Αµοιβαία Κεφάλαια
14

 είναι ένας απλός και σύγχρονος τρόπος επένδυσης των 

χρηµάτων των επενδυτών που µπορούν να αποφέρουν υψηλές αποδόσεις. 

Ουσιαστικά, παρέχουν στους αποταµιευτές/επενδυτές µια εναλλακτική δυνατότητα 

αγοράς έτοιµων χαρτοφυλακίων, αντί οι ίδιοι να προβαίνουν στη διαµόρφωση των 

ατοµικών τους χαρτοφυλακίων. Ο βασικός σκοπός είναι η συγκέντρωση των 

κεφαλαίων διαφόρων ατόµων (επενδυτών), τα οποία στη συνέχεια επενδύονται για 

λογαριασµό τους σε χρηµατιστηριακούς και άλλους τίτλους από εξειδικευµένη 

εταιρεία επενδύσεων που ονοµάζεται Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 

                                                           
14

 Αμοιβαία Κεφάλαια. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) 
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Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.). Τα εξειδικευµένα στελέχη της ΑΕ∆ΑΚ γνωρίζουν και 

παρακολουθούν τις αγορές και έτσι µπορούν να πετύχουν υψηλές αποδόσεις για τα 

χρήµατα των επενδυτών – αποταµιευτών.  

  Τα αµοιβαία κεφάλαια, λοιπόν, τα οποία δεν αποτελούν νοµικό πρόσωπο, 

είναι ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων που αποτελείται από κινητές και ακίνητες 

αξίες όπως µετοχές, οµόλογα, έντοκα γραµµάτια, συνάλλαγµα, καταθέσεις, ακίνητα, 

ανάλογα µε τον τύπο του αµοιβαίου κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό του, τα 

οποία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (φυσικά και νοµικά), 

τους µεριδιούχους, ανάλογα βέβαια πάντα µε τη συµµετοχή του καθενός στην κοινή 

περιουσία.  

  Βασικός στόχος της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η επίτευξη της κατά 

το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης για τον µεριδιούχο, µε την ανάληψη χαµηλών 

επενδυτικών κινδύνων.  

  Ο αριθµός των µεριδιούχων είναι δυνατόν να µην είναι συγκεκριµένος και 

µπορεί να µεταβάλλεται συνεχώς. Στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο συµµετέχει όποιος 

επιθυµεί αγοράζοντας µέρος του που ονοµάζεται µερίδιο, ενώ χωρίς καµία δέσµευση 

µπορεί να αποχωρήσει όποτε θέλει και να ζητήσει εξαγορά των κεφαλαίων του. 

Το Αµοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα διαχειριστή κεφαλαίων που είναι υπεύθυνος για την 

επένδυση των χρηµάτων σε συγκεκριµένα χρεόγραφα (συνήθως µετοχές ή οµόλογα). 

Υπεύθυνη εταιρία για τη διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων είναι η Ανώνυµη 

Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.) και εκδίδει τα µερίδια που 

αποτελούν και ονοµαστικούς τίτλους. Η διαχειρίστρια εταιρία έχει την αποκλειστική 

διαχείριση δηλαδή την επένδυση της κοινής περιουσίας, την πώληση, τη λογιστική 

παρακολούθηση και την τήρηση των αρχείων.  

  Επενδύοντας σε ένα Α/Κ, ουσιαστικά ο επενδυτής αγοράζει µερίδια του Α/Κ 

και γίνεται µεριδιούχος. Έτσι, µε την τοποθέτηση των χρηµάτων του σε Α/Κ κάθε 

επενδυτής εκχωρεί το δικαίωµα στην οµάδα διαχείρισης του Α/Κ να επενδύσει εκ 

µέρους του κατά το δοκούν και εφόσον ικανοποιούνται οι όροι επίτευξης της 

µέγιστης δυνατής απόδοσης για τον κίνδυνο που διατρέχει η επένδυση. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο επενδυτής έχει την επιλογή να αποσύρει τα χρήµατά του από το Α/Κ 

που απέτυχε το στόχο του και να τα τοποθετήσει σε κάποιο άλλο Α/Κ που εµφανίζει 

καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Η επιλογή του Α/Κ, στην οποία παίζει σηµαντικό 

ρόλο η επίτευξη αποδόσεων στο παρελθόν, γίνεται µε βάση το είδος των επενδύσεων 

στις οποίες τοποθετούνται τα χρήµατα. Τα Αµοιβαία Κεφάλαια µε κριτήριο το είδος 
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των χρεογράφων στα οποί επενδύουν χωρίζονται σε Οµολογιακά, Μετοχικά, Μικτά 

και ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων και ο κανονισµός κάθε αµοιβαίου καθορίζει σε τι είδους 

τίτλους επενδύει το ενεργητικό του και σε τι ποσοστά. Το είδος των επενδύσεων που 

επιλέγεται από τα Α/Κ είναι γνωστό εκ των προτέρων και διατηρείται χωρίς 

ουσιαστική µεταβολή και συνήθως χωρίς µετατροπή σε άλλη κατηγορία ώστε να 

συνεχίσει να ανταποκρίνεται στους αρχικούς στόχους των επενδυτών.  

    

3.4.1 ΕΙ∆Η ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   

 

Τα Αµοιβαία Κεφάλαια µε κριτήριο το είδος των χρεογράφων στα οποί επενδύουν 

χωρίζονται σε Οµολογιακά, Μετοχικά, Μικτά και ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων. Ο 

κανονισµός κάθε αµοιβαίου καθορίζει σε τι είδους τίτλους επενδύει το ενεργητικό 

του και σε τι ποσοστά. Επίσης, οι βασικές κατηγορίες των αµοιβαίων κεφαλαίων 

διακρίνονται σε υποκατηγορίες, κοινές για όλες τις κατηγορίες. Οι υποκατηγορίες 

αυτές εξαρτώνται από την αγορά, στην οποία επιλέγει το αµοιβαίο κεφάλαιο να 

επενδύσει, και είναι αµοιβαία κεφάλαια εσωτερικού (επενδύουν σε κινητές αξίες 

εσωτερικού), αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού (επενδύουν σε κινητές αξίες 

εξωτερικού) και αµοιβαία κεφάλαια διεθνή (επενδύουν σε κινητές αξίες εσωτερικού - 

εξωτερικού). 

Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Οµολογιακά χαρακτηρίζονται εκείνα τα αµοιβαία 

κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε µακροχρόνιους τίτλους σταθερής απόδοσης –

εισοδήµατος, δηλαδή, κυρίως σε οµόλογα (τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού 

τους) και όχι πάνω από 10% σε µετοχές. Τα οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια 

απευθύνονται σε αποταµιευτές οι οποίοι επιθυµούν να έχουν κάποιο σταθερό 

εισόδηµα, δε θέλουν να αναλάβουν υψηλό κίνδυνο και ικανοποιούνται µε µικρές 

αποδόσεις . Ουσιαστικά, όσοι επενδύουν σε αυτή την κατηγορία αναλαµβάνουν 

µικρότερο κίνδυνο, σε σχέση µε τα µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια, ενώ αντίστοιχα και 

οι αποδόσεις τις οποίες απολαµβάνουν είναι µικρότερες.Επενδύουν σε χρεόγραφα, τα 

οποία εκδίδονται από οργανισµούς και επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή 

αξιοπιστία (Ελληνικό ∆ηµόσιο, ορισµένες ιδιωτικές επιχειρήσεις κτλ.). Θεωρούνται 

περιορισµένου κινδύνου και έχουν επιθυµητή διάρκεια επένδυσης από 1 έως 3 

χρόνια.   

Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια   
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Πρόκειται για Α/Κ που επενδύουν σε µετοχές διαφόρων εταιρειών, συνήθως 

εισηγµένων σε χρηµατιστηριακές αγορές επιδιώκοντας κέρδη από την άνοδο των 

τιµών τους. Απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυµούν υψηλότερες αποδόσεις (οι 

οποίες µπορεί να είναι σηµαντικές σε περιόδους ανοδικής πορείας των αγορών ή το 

αντίθετο σε περιόδους πτωτικής πορείας) από αυτές των οµολογιακών αµοιβαίων 

κεφαλαίων και είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν υψηλό κίνδυνο. Τουλάχιστον το 

65% του ενεργητικού τους επενδύεται σε µετοχές διαφόρων εταιρειών και γι’ αυτό 

θεωρούνται Α/Κ υψηλού κινδύνου. Η διάρκεια επένδυσης είναι από 3 έως 5 χρόνια. 

Η καθαρή αξία του ενεργητικού και των µεριδίων των µετοχικών Α/Κ παρουσιάζει τη 

µεγαλύτερη µεταβλητότητα από όλες τις άλλες κατηγορίες αµοιβαίων. Αυτό γίνεται 

γιατί καθηµερινά οι µετοχές διαµορφώνουν µια τιµή, αφού διαπραγµατεύονται σε 

χρηµατιστηριακές αγορές. Επισηµαίνεται ότι όσοι επενδύουν σε µετοχικά αµοιβαία 

κεφάλαια πρέπει να γνωρίζουν ότι αναλαµβάνουν σηµαντικό κίνδυνο, ανεξάρτητα 

από την ικανότητα των διαχειριστών. Ο κίνδυνος είναι ανάλογος προς το 

συντηρητικό ή επιθετικό χαρακτήρα που έ χει το αµοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο 

γίνεται η επένδυση.  

Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια   

Μικτά χαρακτηρίζονται τα Αµοιβαία Κεφάλαια µε µεγάλη ευελιξία στις επενδύσεις, 

των οποίων ο κανονισµός επιτρέπει την τοποθέτηση του ενεργητικού τους κατά ένα 

µεγάλο µέρος σε Μετοχές και κατά ένα µικρότερο σε σταθερούς τίτλους (Οµόλογα- 

Έντοκα Γραµµάτια). Στόχος τους είναι η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού 

εισοδήµατος για τους µεριδιούχους και η επιδίωξη πραγµατοποίησης κεφαλαιακών 

κερδών. Τα Μικτά έχουν περιορισµένο κίνδυνο λόγω του ότι η επένδυση σε 

σταθερούς τίτλους περιορίζει τις συνέπειες που προέρχονται από τις Μετοχές. Τα 

Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυµούν υψηλότερες 

αποδόσεις από αυτές των οµολογιακών αµοιβαίων, οι οποίοι βλέπουν κάποια 

προοπτική άνοδο των µετοχών, αλλά φοβούνται να αναλάβουν ένα αµιγώς µετοχικό 

χαρτοφυλάκιο. Επιτυγχάνουν ικανοποιητική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους 

και γι’ αυτό οι αποδόσεις τους παρουσιάζουν συνήθως µικρότερες διακυµάνσεις από 

αυτές των µετοχικών Α/Κ αλλά µεγαλύτερες από αυτές των οµολογιακών. Είναι 

κατάλληλα για µεσοπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα(2 µε 3 έτη) και  επενδύουν 

κυρίως σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, αλλά σε ποσοστό µικρότερο του 65% για 

κάθε µία από αυτές. Οι µεριδιούχοι της κατηγορίας αυτής αναλαµβάνουν µικρότερο 

κίνδυνο σε σχέση µε τα αµιγώς µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια, αλλά µεγαλύτερο 
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κίνδυνο σε σχέση µε τα αµιγώς οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια.  

Αµοιβαία Κεφάλαια ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων  

 Πρόκειται για Α/Κ που επενδύουν κυρίως σε προϊόντα χρηµαταγοράς (τουλάχιστον 

το 65% του συνολικού ενεργητικού τους), σε κάποιο µικρό ποσοστό σε οµόλογα και 

όχι πάνω από 10% σε µετοχές. Απευθύνονται κυρίως σε επενδυτές που επιθυµούν 

βραχυπρόθεσµη επένδυση. Τα Αµοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων είναι 

ασφαλή και χωρίς κίνδυνο, µε επιθυµητή διάρκεια επένδυσης από 1 έως 6 µήνες. 

Αυτό οφείλεται στην ικανοποιητική διαφοροποίηση που επιτυγχάνουν, επενδύοντας 

σε πολλά και διαφορετικού εκδότη χρεόγραφα. Επενδύουν σε υψηλής ποιότητας 

χρεόγραφα, τα οποία εκδίδονται από οργανισµούς που παρουσιάζουν υψηλή 

αξιοπιστία (Ελληνικό ∆ηµόσιο, οργανισµοί ξένων χωρών κτλ. ). Οι αποδόσεις των 

αµοιβαίων αυτών κεφαλαίων είναι συγκρίσιµες µε τις αποδόσεις των καταθετικών 

προϊόντων. 

Συµπερασµατικά στα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω: Τα αµοιβαία κεφάλαια 

διαχείρισης διαθεσίµων επενδύουν κυρίως σε προϊόντα χρηµαταγοράς και 

δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος. Επιτρέπεται η επένδυση ενός 

ποσοστού (έως 10% του ενεργητικού τους) σε µετοχές και τούτο σηµαίνει ανάληψη 

κινδύνου σε κάποιο ποσοστό από το αµοιβαίο κεφάλαιο και αντίστοιχα από τον 

επενδυτή. 

 

3.5 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  

 

Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές αποτελούν το κλειδί της λειτουργιάς του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αφού µέσω αυτών διακινούνται και διοχετεύονται 

στους τελικούς χρηστές τα πλεονάζοντα κεφαλαιακής οικονοµίας. Οι 

χρηµατοπιστωτικές αγορές, ανάλογα µε τη διάρκεια (οικονοµική ζωή) των 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που διαπραγµατεύονται σε αυτές διακρίνονται σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες: τη χρηµαταγορά και την κεφαλαιαγορά. 

 

3.5.1 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ   

 

Η αγορά χρήµατος ή χρηµαταγορά είναι η αγορά, στην οποία προσφέρονται και 

ζητούνται χρηµατοπιστωτικοί τίτλοι, οι οποίοι είναι στενά υποκατάστατα του 



 
43 

χρήµατος, έχουν µικρή χρονική διάρκεια λήξης και χαρακτηρίζονται για τα µεγάλα 

τους ποσά, τον µικρό κίνδυνο αθέτησης, και την υψηλή ρευστότητα.  

  Το βασικό γνώρισµα των αγορών χρήµατος είναι ο βραχυπρόθεσµος 

χαρακτήρας τους, δηλαδή είναι αγορές βραχυπρόθεσµων δανειακών κεφαλαίων, µε 

διάρκεια κάτω των 12 µηνών. Τα κεφάλαια αυτά χρησιµοποιούνται για την 

χρηµατοδότηση αναγκών από επιχειρήσεις , οργανισµούς, ( δηµόσιους και 

ιδιωτικούς) και από φυσικά πρόσωπα.   

  Στην αγορά χρήµατος λοιπόν, οι επιχειρήσεις και οι χρηµατοδοτικοί 

οργανισµοί καθώς και το δηµόσιο µπορούν, είτε να αντλήσουν τα απαιτούµενα 

κεφάλαια κίνησης για να καλύψουν αντίστοιχα ταµιακά ελλείµµατα, είτε να 

τοποθετήσουν βραχυπρόθεσµα τυχόν πλεονάσµατα που έχουν, κερδίζοντας τόκο. 

 

 

Έντοκα Γραµµάτια του ∆ηµοσίου  

Τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου είναι πιστωτικοί τίτλοι, δηλαδή αποτελούν 

έγγραφες υποσχέσεις του ∆ηµοσίου για την πληρωµή ορισµένου ποσού σε ορισµένο  

χρόνο, µε σκοπό να καλύψει τις τρέχουσες και βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές 

ανάγκες του. Είναι από τα σηµαντικότερα εργαλεία της χρηµαταγοράς, 

βραχυπρόθεσµοι τίτλοι οι οποίοι αποτελούν άµεση κρατική υποχρέωση χωρίς 

κίνδυνο αθέτησης και έχουν λήξεις από τρεις µήνες έως ένα έτος και αγοράζονται για 

λόγους ρευστότητας και εξασφάλισης.   

  Το ευρύ επενδυτικό κοινό προµηθεύεται τα έντοκα γραµµάτια από τις 

τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, τους χρηµατιστές-µέλη του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών , καθώς και από κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει 

εξουσιοδοτηθεί για πώληση τίτλων του ∆ηµοσίου.  

   Τα γραµµάτια αυτά είναι ανώνυµοι τίτλοι, που πωλούνται στους επενδυτές σε 

τιµή χαµηλότερη από την τελική ονοµαστική τους αξία µε επιτόκιο που καθορίζεται 

ανάλογα µε την πορεία που έχει ο πληθωρισµός αλλά και µε τη διάρκειά τους.  

Ουσιαστικά το Έντοκο Γραµµάτιο εκδίδεται µε προεξόφληση (έκπτωση στην 

ονοµαστική αξία), αφού στο χρόνο αγοράς του τίτλου ο αγοραστής πληρώνει µια τιµή 

µικρότερη της ονοµαστικής τιµής κατά ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί µε κάποιο 

επιτόκιο προεξόφλησης και αντιπροσωπεύει τον τόκο για το χρονικό διάστηµα µέχρι 

της λήξεως του δανείου. Έτσι, η τιµή διάθεσης διαµορφώνεται αφού αφαιρεθεί το 

ποσό των τόκων που αυτά θα αποδώσουν από την ονοµαστική τους αξία και οι τόκοι 
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υπολογίζονται από την ονοµαστική αξία των τίτλων αν αφαιρεθεί η παρούσα αξία 

τους. 

  Οι τίτλοι αυτοί είναι εύκολα µεταβιβάσιµοι και ρευστοποιήσιµοι. Αυτό 

σηµαίνει ότι κάθε επενδυτής σε περίπτωση ανάγκης µπορεί εύκολα να προεξοφλήσει 

τους τίτλους του πριν από τη λήξη τους σε οποιαδήποτε τράπεζα, σε τιµές που 

ισχύουν στη δευτερογενή αγορά.  

  

∆ιαπραγµατεύσιµα Πιστοποιητικά  κατάθεσης  

Χρηµατοπιστωτικά µέσα της Αγοράς Χρήµατος αποτελούν επίσης τα πιστοποιητικά 

καταθέσεων που είναι ανώνυµοι τίτλοι, εκδίδονται σε µεγάλα ποσά από τις τράπεζες 

και άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς µε περίοδο λήξης από ένα έως έξι µήνες 

και βεβαιώνουν κατάθεση δεδοµένου ποσού σε τράπεζα.   

  ∆ιακρίνονται από τους τίτλους προθεσµιακής κατάθεσης κατά το ότι οι τίτλοι 

αυτοί εκτός από πρωτογενή αγορά, επιτρέπουν την ύπαρξη και τη λειτουργία 

δευτερογενούς αγοράς στην οποία µπορούν να είναι και προϊόν διαπραγµάτευσης. 

  Συγκριτικά µε τους τίτλους καταθέσεων προθεσµίας, η ρευστοποίηση τους 

είναι ευκολότερη και αυτό αποτελεί ένα µεγάλο πλεονέκτηµα για τους καταθέτες. 

 Στις δευτερογενείς αγορές, µπορεί να γίνει ρευστοποίηση των τίτλων αυτών και πριν 

την ηµεροµηνία λήξης τους, σε τιµές που διαµορφώνονται στη δευτερογενή αγορά, 

και όχι µε την επιβολή ποινής , όπως συµβαίνει κατά την πρόωρη ρευστοποίηση των 

τίτλων προθεσµιακής κατάθεσης.  

  Το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ονοµαστική αξία του και αποφέρει τόκο 

µέχρι της λήξεώς του, που υπολογίζεται επί της ονοµαστικής αξίας, βάσει δεδοµένου 

ονοµαστικού επιτοκίου.  

 

Εµπορικά γραµµάτια   

Εµπορικά γραµµάτια (commercial paper) είναι µη εγγυηµένα και χωρίς ασφάλεια 

βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα διάρκειας από µία εβδοµάδα µέχρι τριών µηνών τα οποία 

εκδίδονται από µεγάλες επιχειρήσεις και τους επιτρέπουν να αποκτήσουν κεφάλαια 

µε κόστος µικρότερο αυτού των τραπεζικών δανείων
15

. Πωλούνται απευθείας στους 

επενδυτές ή µέσω µεσαζόντων σε προεξοφλητική βάση, δηλαδή δεν προσφέρουν 

τοκοµερίδια διατίθενται σε τιµή πώλησης µικρότερη από την ονοµαστική αξία που θα 

                                                           
15

  (Νούλας, 2005). 



 
45 

εισπράξει ο κάτοχος στην λήξη τους. Η διαφορά µεταξύ τιµής πώλησης και 

ονοµαστικής αξίας είναι και η απόδοση που θα εισπράξει ο επενδυτής στην λήξη.  

  Οι τίτλοι αυτοί προσφέρουν πλεονεκτήµατα και για τον εκδότη αλλά και για 

τους αγοραστές αυτών. Αρχικά, για τον εκδότη είναι µια ιδανική και φθηνή λύση για 

να αντλήσει κεφάλαια µε ελαστική λήξη και έπειτα για τον αγοραστή είναι µια λύση 

στην οποία η απόδοση  που µπορεί να εξασφαλίσει είναι υψηλότερη αυτής των 

τραπεζικών καταθέσεων µε µικρό κίνδυνο, λόγω της βραχυχρόνιας διάρκειας, καθώς 

και της αξιοπιστίας και φερεγγυότητας του εκδότη (δανειστή). Λόγω του υψηλότερου 

πιστωτικού κινδύνου αυτού του είδους των οµολόγων, εφόσον η αποπληρωµή τους 

εξαρτάται από την αξιοπιστία των επιχειρήσεων που τα εκδίδουν, τα επιτόκια τους 

είναι υψηλότερα σε σχέση µε τα κρατικά οµόλογα.  

 

 

Χρεόγραφα τραπεζικής αποδοχής  

Τα "χρεόγραφα τραπεζικής αποδοχής" είναι τίτλοι, οι οποίοι µοιάζουν µε τα εµπορικά 

οµόλογα (χρεόγραφα) στο ότι η έκδοσή τους γίνεται στην πρωτογενή αγορά από µια 

βιοµηχανική, εµπορική ή εισαγωγική επιχείρηση. ∆ιαφέρουν, όµως, από τα εµπορικά 

χρεόγραφα στο ότι η εξόφλησή τους στην ηµεροµηνία λήξης τους είναι εγγυηµένη 

από µια τράπεζα.   

  Ουσιαστικά, είναι χρεόγραφα τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως στις διεθνείς 

συναλλαγές, για την χρηµατοδότηση του διεθνούς εµπορίου. Είναι συναλλαγµατικές 

που εκδίδει η τράπεζα και είναι πληρωτές στον εξαγωγέα. Ο εισαγωγέας θα πρέπει 

την ηµεροµηνία της λήξης της να έχει κατατεθειµένο το αντίστοιχο ποσό στην εν 

λόγω τράπεζα. Η έκδοσή τους είναι αναγκαία καθότι εισαγωγείς και εξαγωγείς δεν 

γνωρίζονται και οι συναλλαγές επί πιστώσει πρέπει να κανονιστούν πολύ προσεκτικά. 

Η τράπεζα που την εκδίδει εγγυάται τα κεφάλαια στη λήξη τους. Ο εισαγωγέας 

δηλαδή παίρνει από την τράπεζά του µία εγγυητική επιστολή ποσού αντίστοιχου µε 

το ποσό των προϊόντων που θα εισάγει και την στέλνει στον εξαγωγέα. Ο εξαγωγέας 

µπορεί να κρατήσει την εγγυητική επιστολή µέχρι τη λήξη της και να καταστεί 

πληρωτέα ή να την παρουσιάσει στην τράπεζά του και να την προεξοφλήσει. Η 

τράπεζα του εξαγωγέα θα αποστείλει την εγγυητική επιστολή στην τράπεζα του 

εισαγωγέα η οποία µε την σειρά της θα τη σφραγίσει µε την λέξη «αποδεκτή» 

(accepted).  

  Από την στιγµή αυτή και µετά η εγγυητική επιστολή είναι ένα χρεόγραφο το 
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οποίο µπορεί να µεταπωληθεί στην δευτερογενή αγορά και η τράπεζα του εξαγωγέα 

µπορεί είτε να την µεταπωλήσει είτε να την κρατήσει. Η χρονική διάρκειά τους 

συνήθως είναι από ένα έως εννέα µήνες, ορισµένες όµως φορές εκδίδονται και για 

µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα
16

.  

 

Συµφωνίες επαναγοράς (repos)   

Συµφωνία επαναγοράς είναι η πώληση ενός βραχυπρόθεσµου χρεογράφου µε την 

προϋπόθεση ότι ο αρχικός πωλητής θα το ξαναγοράσει, σε µια τιµή που έχει 

προσυµφωνηθεί, ύστερα από µια συγκεκριµένη περίοδο
17

.  

  Ουσιαστικά, αποτελεί συµβόλαιο µεταξύ δύο µερών, βάσει του οποίου το ένα 

µέρος, πωλητής (ή δανειζόµενος) πωλεί κινητές αξίες (έντοκα γραµµάτια του 

∆ηµοσίου) στο άλλο µέρος που είναι αγοραστής (δανειστής), υπό τον όρο να τις 

επαναγοράσει, µετά από ορισµένο χρόνο και στη προσυµφωνηθείσα τιµή. Το 

κεφάλαιο και η απόδοση είναι εγγυηµένα από την τράπεζα.  

  Ουσιαστικά, οι συµφωνίες επαναγοράς συνάπτονται µεταξύ των τραπεζών και 

των επενδυτών και προβλέπουν την πώληση, από την τράπεζα στον επενδυτή, τίτλων 

σταθερού εισοδήµατος (έντοκα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου και οµόλογα του 

δηµοσίου), καθώς και την ταυτόχρονη συµφωνία επαναγοράς αυτών των τίτλων από 

την τράπεζα µετά από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (1 έως 30 ηµέρες ή 

µερικών µηνών) και σε µια συγκεκριµένη τιµή αγοράς. Τα Repos, δηλαδή, είναι 

δανεισµός µε εξασφάλιση του δανειστού/αγοραστού τα  χρεόγραφα τα οποία 

παραδίδει ο πωλητής/δανειολήπτης.  

  Συνήθως, στις συµφωνίες επαναγοράς προσφεύγουν οι τράπεζες, όταν έχουν 

ανάγκη να αντλήσουν κεφάλαια για να αντιµετωπίσουν ανάγκες ρευστότητας 

(χρηµατοοικονοµικής στενότητας) µε κόστος (επιτόκιο) µικρότερο από εκείνο της 

∆ιατραπεζικής αγοράς.   

(Στην Ελλάδα µε τη λέξη REPOS νοούνται οι συµβάσεις µε τις οποίες, κυρίως οι 

τράπεζες, πωλούν εξωχρηµατιστηριακώς , έντοκα γραµµάτια και οµόλογα ∆ηµοσίου 

σε πελάτες τους, µε τη συµφωνία ότι θα τα επαναγοράσουν σε τακτή ηµεροµηνία.) 

  Εκτός από τη µορφή πώλησης από τις τράπεζες και επαναγοράς τίτλων 

σταθερού εισοδήµατος υπάρχει και η αντίστροφη συµφωνία (reverse repos), δηλαδή 

η συµφωνία πώλησης τίτλων σταθερού εισοδήµατος από τις επιχειρήσεις σε 
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 (Θωμαδάκης και Ξανθάκης, 2006), (Νούλας, 2005). 
17

 (Θωμαδάκης και Ξανθάκης, 2006). 
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τράπεζες, µε την υποχρέωση επαναγοράς τους από αυτές σε συγκεκριµένη 

χρονολογία και µε συγκεκριµένο επιτόκιο. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τίτλοι αυτοί 

δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι στην δευτερογενή αγορά.  

  Τα "reverse repos" (συµφωνία επαναπώλησης) παρέχουν τη δυνατότητα στον 

επενδυτή να προβαίνει σε συµφωνία, ως πωλητής των τίτλων, των οποίων έχει την 

κυριότητα, µε το αντισυµβαλλόµενο µέρος (τράπεζα ή µέλος του χρηµατιστηρίου) 

και να τους µεταβιβάζει την κυριότητα των τίτλων σε συµφωνηµένη τιµή και για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος, ο 

επενδυτής επαναγοράζει τους τίτλους καταβάλλοντας στην τράπεζα ή στο µέλος του 

χρηµατιστηρίου το τίµηµα της επαναπώλησης. Η ελκυστικότητα των reverse repos 

είναι διπλή. Αφενός δίνεται στον επενδυτή χρεογράφων ένας ακόµη εναλλακτικός 

τρόπος βραχυπρόθεσµης δανειοδότησης και αφετέρου η αγορά χρεογράφων αποκτά 

µεγαλύτερη κινητικότητα και ορθολογισµό.  

 

 

 

 

 

3.5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 

Στις αγορές κεφαλαίου συναντούµε αγοραπωλησίες χρηµατοπιστωτικών προϊόντων 

που έχουν µεγάλη διάρκεια λήξης και φέρουν σχετικά υψηλό κίνδυνο αποπληρωµής 

(π.χ. µεγαλύτερη πιθανότητα πτώχευσης ή αθέτησης υποχρεώσεων των εκδοτών), 

αλλά και αβεβαιότητα σε σχέση µε τις τιµές των αξιόγραφων ( πολύ µεγαλύτερες 

διακυµάνσεις τιµών). Οι τίτλοι αυτοί που διαπραγµατεύονται είναι τίτλοι που 

χρησιµοποιούνται για επενδυτικούς λόγους, για άντληση µακροπρόθεσµων 

κεφαλαίων. Η µεγάλη διάρκεια που έχουν αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό των 

τίτλων, ενδέχεται να είναι από δύο µέχρι δέκα χρόνια ή και παραπάνω. Επίσης, 

παρουσιάζουν αρκετά µεγάλο κίνδυνο αποπληρωµής, ιδιαίτερα όταν τα αξιόγραφα 

αυτά αποτελούν απαιτήσεις συµµετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων (µετοχές). 

Τέλος, η ρευστοποίησή τους είναι λιγότερο εύκολη από τους αντίστοιχους τίτλους 

(αξιόγραφα) των χρηµαταγορών.  
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Μετοχές  

Οι µετοχές αντιπροσωπεύουν ιδιοκτησιακή απαίτηση στα κεφάλαια µιας επιχείρησης. 

Ο επενδυτής µπορεί να αγοράσει ένα µικρό ή ένα µεγαλύτερο µέρος µετοχών ισάξιο 

του ποσού των χρηµάτων που θέλει να επενδύσει. Θεωρούνται µακροπρόθεσµα 

προϊόντα επειδή δεν έχουν συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξεως, και περιοδικά οι 

επιχειρήσεις διανέµουν µέρος ή το σύνολο των κερδών τους (εάν υπάρχουν) στους 

µετόχους υπό µορφή µερίσµατος. Όσο υψηλότερο είναι το καθαρό εισόδηµα της 

επιχείρησης, τόσο µεγαλύτερη η απόδοση για τους µετόχους. Με τον τρόπο αυτό η 

µεν εταιρεία µπορεί να αντλεί µεγάλα χρηµατικά ποσά από την κεφαλαιαγορά το δε 

επενδυτικό κοινό έχει την δυνατότητα να συµµετάσχει στα κεφάλαια και στα 

µελλοντικά κέρδη της εταιρείας.   

  Το βασικό πλεονέκτηµα των µετοχών είναι ότι οι κάτοχοι τους συµµετέχουν 

πλήρως στην αύξηση της κερδοφορίας ή του ενεργητικού της επιχείρησης, ενώ το 

βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης η επιχείρηση πρέπει να 

πληρώσει τους κατόχους των δανείων και των οµολόγων πριν από τους µετόχους.  

  Οι µετοχές διακρίνονται
18

 σχετικά µε τα δικαιώµατα που παρέχουν στους 

κατόχους τους σε κοινές και προνοµιούχες. α) Κοινές µετοχές. Οι κάτοχοι των κοινών 

µετοχών συµµετέχουν αναλογικά του αριθµού των µετοχών στα κέρδη και στις ζηµίες 

της επιχείρησης, αλλά και στη διοίκηση, µέσω του δικαιώµατος συµµετοχής και 

ψήφου στις συνελεύσεις των εταίρων. Οι κοινές µετοχές δεν έχουν συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία λήξης και δεν εγγυώνται συγκεκριµένη απόδοση, αν υπάρχουν κέρδη θα 

διανεµηθούν στους µετόχους και στην περίπτωση της πτώχευσης χάνουν τα κεφάλαια 

τους β) Προνοµιούχες µετοχές. Οι κάτοχοι των προνοµιούχων µετοχών, αν και 

ιδιοκτήτες της επιχείρησης, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και απολαµβάνουν µια 

σταθερή απόδοση όσο υπάρχουν κέρδη και έχουν δικαίωµα στο µέρισµά πριν από τις 

κοινές µετοχές.  

  Οι επενδυτές που αγοράζουν µετοχές πιστεύουν ότι θα έχουν ικανοποιητικά 

οφέλη τόσο από τα µελλοντικά µερίσµατα όσο και από την µελλοντική αύξηση των 

τιµών τους . Θα πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι και τα δύο αυτά συστατικά της 

συνολικής απόδοσής τους, από την κατοχή των τίτλων είναι αβέβαια. ∆ηλαδή, οι 

µετοχές, ενέχουν κίνδυνο ως προς το ύψος της µελλοντικής τους απόδοσης καθώς και 

ως προς τις διακυµάνσεις των τιµών των µετοχών. Έτσι, ο επενδυτής προσδοκά από 

                                                           
18

 (Νούλας, 2005). 
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µια µετοχή να λάβει κάποιο µέρισµα αν ή εταιρία έχει κέρδη και ότι θα µπορέσει να 

την πωλήσει σε τιµή µεγαλύτερη από αυτή που την αγόρασε για να επιτύχει έτσι 

κέρδη επί του αρχικού κεφαλαίου που διέθεσε για την αγορά, γνωστά ως κέρδη 

κεφαλαίου. 

 

Οµόλογα  

Τα οµόλογα είναι µακροπρόθεσµα χρεόγραφα που εκδίδονται είτε από το ∆ηµόσιο 

είτε από ιδιωτικούς οργανισµούς (πχ τράπεζες και επιχειρήσεις), και 

χρησιµοποιούνται για τον δανεισµό κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό. Στις 

περισσότερες χώρες του κόσµου υπάρχουν καλά οργανωµένες δευτερογενείς αγορές 

για τα χρεόγραφα αυτά, γεγονός που προσθέτει σηµαντική ρευστότητα στην αγορά 

και τα κάνει ακόµα πιο ελκυστικά στον επενδυτή. Το οµόλογο αποτελεί χρεόγραφο
19

 

στο οποίο είναι ενσωµατωµένο δικαίωµα είσπραξης από τον κάτοχο του ορισµένου 

ποσού ή ποσών τα οποία θα καταβληθούν από τον εκδότη του σε προκαθορισµένους 

χρόνους έως τη λήξη του. Τα ποσά που θα καταβληθούν ισούνται µε την 

αναγραφόµενη στο οµόλογο ονοµαστική του αξία και πιθανόν, ανάλογα µε τα 

ειδικότερα χαρακτηριστικά του, πλέον κάποιων ποσών όπως κουπονιών ή 

τοκοµεριδίων. Το τοκοµερίδιο υπολογίζεται πάντοτε βάσει της ονοµαστικής αξίας και 

του επιτοκίου έκδοσης, η καταβολή του οποίου γίνεται κάθε εξάµηνο ή κάθε χρόνο
20

.  

  Με απλά λόγια αποτελεί δανεισµό ενός ποσού από τον εκδότη µε ταυτόχρονη 

υποχρέωση καταβολής τόκου επί του ποσού και την επιστροφή του στη λήξη της 

συµφωνίας. Από χρηµατική άποψη το οµόλογο αποτελεί για τον µεν κάτοχο του 

επένδυση, και κατά συνέπεια στοιχείο του ενεργητικού του, για τον δε εκδότη του 

δανεισµό ή µέσο άντλησης κεφαλαίων και εποµένως στοιχείο του παθητικού του. 

Οµόλογο, δηλαδή  είναι ένας τίτλος, αποδεικτικός χρέους, που εκδίδεται από το 

ελληνικό δηµόσιο ή τράπεζες, για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 

του ενός έτους, αποτελεί ένα µέσο άντλησης κεφαλαίων από την αγορά και θεωρείται 

από τις ασφαλέστερες επενδύσεις. Τα οµόλογα είναι πολύ σηµαντικά προϊόντα της 

κεφαλαιαγοράς διότι δίνουν την ευκαιρία σε έναν επενδυτή να κερδίσει σταθερές 

αποδόσεις µε σχετικά µικρό ή µηδενικό κίνδυνο απώλειας του αρχικού κεφαλαίου, 

αλλά ταυτόχρονα δίνουν και τη δυνατότητα πολύ υψηλών αποδόσεων για αυτούς που 

είναι διατεθειµένοι να κερδοσκοπήσουν πάνω στη µεταβολή των επιτοκίων. 

                                                           
19

 (Αγγελόπουλος Π. 2008) 
20

 (Α.Νουλας) 
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Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες οµολόγων δηµοσίου οι οποίες συνοπτικά αναφέρονται 

στη συνέχεια.  

1)Σταθερού επιτοκίου (fixed coupon)  

Η πιο διαδεδοµένη και απλή µορφή οµολόγων. Είναι τίτλοι µέσης και µεγάλης 

διάρκειας, µε λήξη 3, 5, 7, 10, 15 και 20 έτη, τα οποία διατίθενται κατόπιν 

δηµοπρασίας, στην ονοµαστική τους αξία και φέρουν τοκοµερίδια. Το επιτόκιο µε 

βάση το οποίο υπολογίζεται η κάθε πληρωµή, είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια ζωής 

των οµολόγων ανεξάρτητα από τις διακυµάνσεις της αγοράς. H τακτικότητα των 

πληρωµών είναι ανά εξάµηνο ή ανά χρόνο και στη λήξη τους ο επενδυτής εισπράττει 

το κεφάλαιο (ονοµαστική αξία).  

2)Κυµαινόµενου επιτοκίου (floating rate note)  

Τα οµόλογα κυµαινόµενου επιτοκίου είναι µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

χρεόγραφα µε λήξη 3, 5 ή 7 έτη και τα οποία διατίθενται κατόπιν δηµοπρασίας, των 

οποίων το καθορισµένο από τον εκδότη τους επιτόκιο δεν είναι σταθερό, µε 

αποτέλεσµα να µην είναι σταθερά και τα τοκοµερίδιά του
21

.Το επιτόκιο είναι 

συνδεδεµένο µε κάποιο επιτόκιο αναφοράς ,το επιτόκιο των ετήσιων εντόκων 

γραµµατίων του δηµοσίου (π.χ.LIBOR ή EURIBOR) συν ένα περιθώριο (spread)  το 

οποίο εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και την διάρκεια του 

οµολόγου, είναι, δηλαδή, συνάρτηση των χαρακτηριστικών της κάθε κατηγορίας 

οµολόγων. Το επιτόκιο µεταβάλλεται και επανακαθορίζεται και γίνεται γνωστό σε 

κάθε εκτοκιστική περίοδο ακολουθώντας τη µεταβολή του επιτοκίου βάσης. 

∆ιατίθενται στην ονοµαστική τους αξία και φέρουν τοκοµερίδια ή κουπόνια. Ο τόκος 

εισπράττεται στο τέλος κάθε τοκοφόρου περιόδου ενώ το κεφάλαιο (ονοµαστική 

αξία) εισπράττεται στην λήξη του.  

3)Τιµαριθµοποιηµένα (οµόλογα συνδεδεµένα µε κάποιο δείκτη)  

Τα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα είναι οµόλογα5ετούς ή 10ετούς λήξης, των οποίων η 

απόδοση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον πληθωρισµό δηλαδή µε την ποσοστιαία 

µεταβολή του δείκτη τιµών του καταναλωτή µεταξύ της περιόδου αγοράς και λήξης 

του οµολόγου. (Αγγελόπουλος Π. 2008). Τα οµόλογα αυτά αγοράζονται στην 

ονοµαστική τους αξία αν φέρουν τοκοµερίδια ή σε χαµηλότερη της ονοµαστικής τους 

αξίας αν δεν φέρουν τοκοµερίδια. Η απόδοση τους ακολουθεί την πορεία του 

πληθωρισµού, όπως έχει διαµορφωθεί στην έναρξη της κάθε εκτοκιστικής περιόδου, 
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 (Αγγελόπουλος Π. 2008) 
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πλέον ενός περιθωρίου. Φέρουν µεν σταθερό επιτόκιο, αλλά προκειµένου να 

υπολογιστεί η αξία του τοκοµεριδίου λαµβάνεται υπόψη µια µεταβαλλόµενη 

ονοµαστική αξία. Χρησιµοποιείται γι’ αυτό κάποιος δείκτης µε βάση τον οποίο 

αναπροσαρµόζεται η αξία επί της οποίας εφαρµόζεται το σταθερό επιτόκιο. 

Εξοφλούνται στην λήξη τους οπότε εισπράττεται το κεφάλαιο και η απόδοση, ενώ σε 

περίπτωση αρνητικού πληθωρισµού εισπράττεται η ονοµαστική αξία. 

Έτσι παρέχουν προστασία στους επενδυτές από µια άνοδο του πληθωρισµού ή 

εξασφαλίζουν µια ελάχιστη σταθερή απόδοση σε περίπτωση αρνητικής µεταβολής 

αυτού. 

4)Οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο. Τα οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο είναι τα οµόλογα 

2ετούς λήξης αγοράζονται µε έκπτωση και εξοφλούνται στην λήξη τους και στην 

ονοµαστική τους αξία.  ∆εν εµφανίζουν πληρωµές έως τη λήξη τους, οπότε και 

αποπληρώνονται ταυτόχρονα το κεφάλαιο και οι τόκοι (Αγγελόπουλος Π. 2008). Το 

οµόλογο αγοράζεται µε σηµαντική έκπτωση έναντι της ονοµαστικής του αξίας, και 

κατά την λήξη ο οµολογιούχος εισπράττει όλο τον κεφαλαιοποιηµένο τόκο συν το 

αρχικό κεφάλαιο. Τα οµόλογα αυτά µπορούν να εκδοθούν από την κυβέρνηση, από 

δήµους ή από µια εταιρεία.  

5) Οµόλογα µε ρήτρα ξένου νοµίσµατος.   

Τα οµόλογα ρήτρας ξένου νοµίσµατος είναι τίτλοι µικρής και µέσης διάρκειας που 

κυµαίνεται από ένα (1) ως πέντε (5) έτη τα οποία απευθύνονται σε όλους τους 

επενδυτές, ιδιώτες και θεσµικούς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι 

οποίοι επιθυµούν να επενδύσουν σε τίτλους του ελληνικού ∆ηµοσίου των οποίων η 

ονοµαστική αξία είναι συνδεδεµένη µε ξένα νοµίσµατα. Τα οµόλογα αυτά φέρουν 

τοκοµερίδια µε σταθερό ονοµαστικό επιτόκιο και αγοράζονται κατά την ηµεροµηνία 

έκδοσής τους στην ονοµαστική αξία τους. Τα οµόλογα ρήτρας ξένου νοµίσµατος 

είναι διαπραγµατεύσιµα στις τράπεζες και στο Χρηµατιστήριο. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

κάθε επενδυτής σε περίπτωση ανάγκης µπορεί εύκολα να πωλήσει τους τίτλους του 

πριν από τη λήξη τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

και σε τιµές που ισχύουν στη δευτερογενή αγορά.   

 

3.5.3  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ   

  

Η πρωτογενής αγορά κεφαλαίου αναφέρεται στην έκδοση νέων µετοχών και 

οµολογιών ή νέων κρατικών οµολόγων. Τα έσοδα των νέων αυτών εκδόσεων 
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πηγαίνουν στις εταιρίες ή το δηµόσιο που εκδίδουν τα χρηµατοδοτικά προϊόντα. Τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρωτογενή αγορά. 

Βρίσκονται µεταξύ των επιχειρήσεων που εκδίδουν τα χρεόγραφα και των 

υποψηφίων επενδυτών παρέχοντας στις επιχειρήσεις έναν σηµαντικό αριθµό 

υπηρεσιών. Τα ιδρύµατα αυτά γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά 

και πληροφορούν τις επιχειρήσεις, µεταξύ των άλλων, τι ποσά µπορούν να 

αντλήσουν και τι είδους χρεόγραφα πρέπει να εκδοθούν έτσι ώστε η άντληση 

κεφαλαίων να γίνει µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο.   

  Η δευτερογενής αγορά κεφαλαίου είναι η αγορά όπου γίνεται η 

αγοραπωλησία των υπαρχόντων αξιογράφων. Η σπουδαιότητα της δευτερογενούς 

αγοράς έγκειται στο ότι προσφέρει ρευστότητα η οποία µε τη σειρά της κάνει την 

πρωτογενή αγορά περισσότερο ελκυστική αφού οι επενδυτές ανά πάσα στιγµή 

µπορούν να πωλήσουν τα χρεόγραφα στη δευτερογενή αγορά. Οι δευτερογενείς 

αγορές µπορεί να είναι είτε οργανωµένες είτε µη οργανωµένες.   

 

3.6 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  

Στο τοµέα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έχουν εµφανιστεί τελευταία πολλές 

καινοτοµίες οι οποίες έχουν µεταβάλλει την διαχείριση χαρτοφυλακίου και την 

επενδυτική πρακτική. Σε αυτή την κατάσταση οδήγησε η εµφάνιση των παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
22

.  

  Παράγωγα καλούνται τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, δηλαδή συµβόλαια, 

των οποίων η αξία εξαρτάται-προκύπτει έµµεσα από την αξία άλλων υποκείµενων 

µεταβλητών επί των οποίων στηρίζονται και τα οποία παρέχουν στους επενδυτές 

εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές και εξασφάλιση από τον κίνδυνο που δεν τους 

προσφέρουν τα άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Η τιµή του παραγωγού προϊόντος 

συνδέεται µε την εξέλιξη στην τιµή άλλων, πρωτογενών προϊόντων, όπου µπορεί να 

είναι ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν όπως οι µετοχές, τα οµόλογα, το συνάλλαγµα, 

το επιτόκιο, ένας χρηµατιστηριακός δείκτης και ένα εµπόρευµα.  

  Οι λόγοι επένδυσης σε παράγωγα είναι: α) παρέχουν υψηλή ρευστότητα και 

εµπορευσιµότητα µε αποτέλεσµα να αποδίδονται τα κέρδη ανά πάσα στιγµή, β) 

                                                           
22

 (Θωμαδάκης και Ξανθάκης, 2006).   

-Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου (Β έκδοση) 

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ(2011) 

-Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα : (financial derivatives) / Παναγιώτης Χρ. 

Αγγελόπουλος. 
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χρησιµοποιούνται για αντιστάθµιση κινδύνου µετοχών που έχει ήδη στην κατοχή του 

ο επενδυτής, γ) χρησιµοποιούνται για επίτευξη κερδών άσχετα αν ο επενδυτής έχει 

και άλλες µετοχές) δ) χρησιµοποιούνται για επίτευξη κερδών και όταν το 

χρηµατιστήριο έχει πτωτική πορεία, ε) επιτυγχάνουν διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου χωρίς ανασύνθεση, και στ) µέσω αυτών επιτυγχάνεται µεγάλη 

µόχλευση άρα και µεγάλες αποδόσεις.  

 

Options-Συµφωνίες Προθεσµιακών ∆ικαιωµάτων  

Τα δικαιώµατα προαίρεσης(options) είναι συµβόλαια που παρέχουν στον κάτοχο τους 

το δικαίωµα να προβεί στο µέλλον, µόνο εφόσον το επιθυµεί, σε µια συναλλαγή µε 

προκαθορισµένους όρους. Πιο συγκεκριµένα µε τον όρο αυτό νοείται ένα συµβόλαιο 

δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το οποίο παρέχεται στον κάτοχό του το δικαίωµα να 

αγοράσει ή να πουλήσει ένα υποκείµενο µέσο όπως µια µετοχή ή οµόλογο, ένα 

εµπόρευµα, ένα προθεσµιακό συµβόλαιο ή ακόµα ένα χρηµατιστηριακό δείκτη, σε 

µια συγκεκριµένη τιµή (γνωστή ως τιµή εξάσκησης) και σε ένα ορισµένο χρονικό 

διάστηµα, µε τη διαφορά ότι δεν έχει την υποχρέωση να εξασκήσει αυτό το 

συµβόλαιο.  

  Τα δικαιώµατα προαίρεσης είναι τυποποιηµένα προϊόντα, όσον αφορά την 

διάρκεια, το ποσό, την τιµή και όπως τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, 

δηµιουργούνται και διαπραγµατεύονται κυρίως σε οργανωµένες αγορές παραγωγών. 

Τα χαρακτηριστικά αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης επιτρέπουν τη 

διαπραγµάτευση τους και στη δευτερογενή αγορά.  

  Ο αγοραστής κατά την αγορά του δικαιώµατος πληρώνει στον πωλητή ένα 

ποσό της συνολικής αξίας του αγαθού για το οποίο ισχύει το option,  που ονοµάζεται 

τιµή του δικαιώµατος (premium) και αποτελεί τη µέγιστη ζηµιά που µπορεί να 

υποστεί ο επενδυτής. Πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιµή του δικαιώµατος 

είναι η τιµή εκτέλεσης, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται ως τη λήξη του 

δικαιώµατος και η αστάθεια της τιµής του υποκείµενου χρεογράφου. Η καθορισµενη 

τιµή στην οποία ο "υποκείµενος" τίτλος µπορεί να αγοραστεί ή να πουληθεί (άσκηση 

του δικαιώµατος) καλείται τιµή εκτέλεσης (EXERCISE PRICE). Ένα δικαίωµα 

Αµερικάνικου τύπου (AMERICAN ΟΡΤΙΟΝ) µπορεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε 

στιγµή πριν την ηµεροµηνία λήξης, ενώ ένα δικαίωµα Ευρωπαϊκού τύπου 

(EUROPEAN ΟΡTIΟΝ) µπορεί να εκτελεστεί µόνο κατά την ηµεροµηνία λήξης.   

  Εάν η τιµή δε συµφέρει τον κοµιστή του Option, δεν υλοποιεί την υποχρέωση 
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του, απλώς έχει το δικαίωµα και αν θέλει, το ασκεί. Αυτό είναι και η βασικότερη 

διαφορά από τα Future Contracts. Κατά τα άλλα, και τα Option Contracts εισάγονται 

στο χρηµατιστήριο και αφορούν επιτόκια, συνάλλαγµα, µετοχές και εµπορεύµατα. 

Ανάλογα µε την υποκείµενη αξία στην οποία αναφέρονται τα Χρηµατοοικονοµικά 

∆ικαιώµατα, αυτά διακρίνονται σε δικαιώµατα συναλλάγµατος, επιτοκίου, µετοχών, 

δείκτη µετοχών και οµολόγων.  

  Η κερδοσκοπία µε τα δικαιώµατα είναι δηµοφιλής επειδή η τιµή τους είναι 

πολύ χαµηλότερη αυτής του χρεογράφου, η µεγαλύτερη ζηµία που µπορεί να υποστεί 

είναι η αξία που κατέβαλε για την απόκτηση του δικαιώµατος ενώ τα κέρδη µπορεί 

να είναι πολύ µεγάλα και τα δικαιώµατα µπορεί να χρησιµοποιηθούν για εξασφάλιση 

από µελλοντικό κίνδυνο
23

.  

  Ανάλογα µε το δικαίωµα που έχουµε, βρίσκουµε τα call options (δικαίωµα 

αγοράς) και τα put options (δικαίωµα πώλησης). Πιο συγκεκριµένα, ο αγοραστής του 

δικαιώµατος αγοράς έχει το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει το 

υποκείµενο προϊόν στη συµφωνηµένη τιµή, ενώ ο αγοραστής του δικαιώµατος 

πώλησης έχει το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση να παραδώσει το υποκείµενο 

προϊόν στη συµφωνηµένη τιµή. Από την άλλη πλευρά ο πωλητής του δικαιώµατος 

αγοράς αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το υποκείµενο προϊόν αν του 

ζητηθεί και αντίστοιχα ο πωλητής του δικαιώµατος πώλησης αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να αγοράσει το υποκείµενο προϊόν αν του ζητηθεί.   

  Όπως είναι εµφανές, ο αγοραστής ενός δικαιώµατος έχει το πλεονέκτηµα ότι 

µπορεί να µην εξασκήσει το δικαίωµα και να το αφήσει να εκπνεύσει, αν οι συνθήκες 

δεν είναι οι κατάλληλες. Για αυτό το λόγο καταβάλλει στο πωλητή του δικαιώµατος 

ένα χρηµατικό ποσό που αποτελεί τη τιµή του δικαιώµατος (option premium).  

  Και στα δυο αυτά δικαιώµατα, η θέση που µπορεί να πάρει ο επενδυτής είναι 

θέση αγοράς και θέση πώλησης. Στην περίπτωση του δικαιώµατος αγοράς, ο 

αγοραστής προσδοκά ότι η τιµή της µετοχής θα αυξηθεί περισσότερο από την τιµή 

άσκησης δικαιώµατος, ενώ στην περίπτωση του δικαιώµατος πώλησης ο αγοραστής 

αναµένει ότι η τιµή της µετοχής θα πέσει κάτω από την τιµή άσκησης του 

δικαιώµατος. Ο πωλητής φυσικά, ελπίζει ότι η τιµή της µετοχής θα παραµείνει 

αµετάβλητη ή θα µετακινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που προσδοκά 

ο αγοραστής.  
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 (Θωμαδάκης και Ξανθάκης, 2006). 
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Futures –Συµβολαια Μελλοντικης Εκπληρωσης   

Τα ΣΜΕ είναι δεσµευτικές συµφωνίες µεταξύ δυο συµβαλλόµενων, ο ένας εκ των 

οποίων έχει την υποχρέωση να αγοράσει και ο άλλος να πουλήσει µια 

προκαθορισµένη ποσότητα ενός υποκείµενου µέσου σε µια ορισµένη ηµεροµηνία στο 

µέλλον και σε µια συγκεκριµένη τιµή που καθορίζεται την ηµέρα της συµφωνίας. Τα 

αγαθά που διαπραγµατεύονται στα futures µπορεί να είναι µετοχές, οµόλογα και 

έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου, επιτόκια τίτλων και νοµίσµατα καθώς επίσης, 

εµπορεύµατα όπως πολύτιµα µέταλλα και πετρέλαιο αλλά και πολλά αγροτικά 

προϊόντα. 

  Βασικό στοιχείο όµως είναι ότι τα προθεσµιακά συµβόλαια (Futures) έχουν 

τυποποιηµένα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης 

στα Χρηµατιστήρια Παραγώγων. Τα τυποποιηµένα χαρακτηριστικά αναφέρονται 

στην ποσότητα συναλλαγής (µονάδες συναλλαγής ή µέγεθος συµβολαίου) και στην 

ηµεροµηνία παράδοσης.  

  Η τιµή ενός Σ.Μ.Ε. ορίζεται ως η τιµή παράδοσης που θα κάνει το Σ.Μ.Ε. να 

έχει µηδενικό κόστος στην έναρξη της διαπραγµάτευσής του. Η τιµή του συµβολαίου 

εκφράζεται πάντα σε µονάδες του εκάστοτε υποκείµενου τίτλου, ενώ η χρηµατική 

του αξία υπολογίζεται µε το πολλαπλασιασµό της τιµής του συµβολαίου επί τον 

πολλαπλασιαστή του κάθε υποκείµενου τίτλου. Το συµβόλαιο κερδίζει αξία καθώς η 

προθεσµιακή τιµή µεταβάλλεται. Η αξία της προθεσµιακής πράξης και για τον 

αγοραστή και για τον πωλητή υπολογίζεται παίρνοντας την διαφορά µεταξύ της 

προθεσµιακής τιµής στην σύναψη της πράξης (την τιµή παράδοσης) και την τρέχουσα 

προθεσµιακή τιµή. Κατά συνέπεια, η αξία της σύµβασης στην έναρξή της είναι 

µηδενική και για τα δυο µέρη αφού η τιµή παράδοσης θα είναι ίδια (στη σύναψη) µε 

την προθεσµιακή τιµή. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι βασική µεταβλητή για τον 

προσδιορισµό της αξίας του προθεσµιακού συµβολαίου είναι η αγοραία τιµή του 

υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν µετά τη σύναψη του προθεσµιακού 

συµβολαίου η τιµή του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου αυξηθεί τότε η αξία της 

θέσης αγοράς γίνεται θετική, ενώ η αξία της θέσης πώλησης γίνεται αρνητική. 

  Τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν είναι απαραίτητο να περιµένουν µέχρι τη 

λήξη του συµβολαίου για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Θέσεις αγοράς ή 

πώλησης στο ΣΜΕ µπορούν να διατηρηθούν ως τη λήξη του συµβολαίου ή να 
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κλεισθούν οποιαδήποτε στιγµή µε µια αντίθετη συναλλαγή ίσου αριθµού 

συµβολαίων.  

  Γενικά, ο διακανονισµός στα ΣΜΕ µπορεί να γίνει ως εξής: 

1) χρηµατικός διακανονισµός. Η διαφορά ανάµεσα στην τιµή του συµβολαίου και 

στην τρέχουσα τιµή της αγοράς χρεώνεται στο λογαριασµό του επενδύτη που 

επιβεβαίωσε τις προσδοκίες του και πιστώνεται ο αντισυµβαλλόµενος µε το 

αντίστοιχο ποσό της ζηµίας.  

2) φυσική παράδοση. Στην ηµεροµηνία λήξης, ο αγοραστής παραλαµβάνει το αγαθό 

από τον πωλητή στην προσυµφωνηµένη τιµή, είτε η τιµή του στην τρέχουσα αγορά 

ανήλθε είτε κινήθηκε πτωτικά. Εάν στην ηµεροµηνία λήξης η τιµή του συµβολαίου 

είναι υψηλότερη από την τιµή διακανονισµού ο αγοραστής αποκοµίζει κέρδος, αν 

είναι χαµηλότερη, το κέρδος χρεώνεται στον πωλητή.  

3) κλείσιµο θέσης. Οι ανοιχτές θέσεις αγοράς ή πώλησης, µπορούν να κλείσουν 

οποιαδήποτε στιγµή µε µια αντίθετη θέση σε ίδια συµβόλαια, της ίδιας σειράς. Για να 

κλείσει ένας επενδυτής τη θέση του γίνεται αγοραστής και πωλητής σε ίδια 

συµβόλαια. ∆ηµιουργεί µε αυτό τον τρόπο µια νέα θέση σε ΣΜΕ, που είναι αντίθετη 

από την αρχική και η οποία κατά συνέπεια ακυρώνεται. Η διαδικασία αυτή 

ονοµάζεται εκκαθάριση και επιτρέπει στον επενδύτη να πραγµατοποιήσει κέρδος 

ή/και να περιορίσει τις ζηµίες. . Στην περίπτωση αυτή πιστώνονται ή χρεώνονται το 

ποσό που αναλογεί στο κέρδος ή τη ζηµία που πραγµατοποίησαν από την κίνηση τους 

αυτή. 

  Μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή παρεµβαίνει, ο εκκαθαριστικός οίκος. 

Αυτός εγγυάται την εκπλήρωση του συµβολαίου και απαλλάσσει τους δύο 

αντισυµβαλλόµενους από τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυµβαλλόµενου. Ως 

αποτέλεσµα, ο επενδυτής µπορεί να ρευστοποιήσει τη θέση του κάνοντας την 

αντίθετη συναλλαγή οποιαδήποτε στιγµή. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται κλείσιµο 

θέσης και µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή κατά την περίοδο του 

συµβολαίου χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αντισυµβαλλόµενου. Η 

τυποποίηση και το γεγονός ότι η εκπλήρωση του συµβολαίου είναι εγγυηµένη, 

καθιστά τα συµβόλαια αυτά ελκυστικά ως αντικείµενα συναλλαγής από µόνα τους. 

Συνεπώς, η προσοχή των συναλλασσόµενων δεν χρειάζεται να εστιάζεται σε τίποτα 

άλλο εκτός από την επενδυτική τους στρατηγική και τις τιµές.  

  Μία επιπλέον σηµαντική διαφορά µεταξύ συµβολαίων µελλοντικής 

εκπλήρωσης και προθεσµιακών συµβολαίων αποτελεί η καθηµερινή χρέωση και 
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πίστωση των κερδών και ζηµιών. Η υποχρέωση για την καταβολή επιπλέον 

ελάχιστων καταθέσεων αν χρειαστεί, εγγυάται ότι οι αντισυµβαλλόµενοι δεν θα 

συσσωρεύουν ζηµιές εξ’ αµελείας κατά τη διάρκεια της περιόδου του συµβολαίου, το 

οποίο θα τους καθιστούσε ανίκανους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όταν το 

συµβόλαιο λήξει.  

 

Ανταλλαγες (SWAPS)   

Οι ανταλλαγές(swaps)είναι συµφωνίες µεταξύ δυο πλευρών που αφορούν την 

ανταλλαγή στο µέλλον µιας σειράς εισροών ή εκροών (κεφαλαίων ή αξιών) µε όρους 

που συµφωνούνται κατά τη σύναψη του συµβολαίου. Αποτελεί ουσιαστικά ένα 

χαρτοφυλάκιο διαδοχικών προθεσµιακών συµβολαίων για την προσυµφωνηµένη 

χρονική περίοδο.  

   Με αλλά λόγια οι ανταλλαγές είναι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές βάσει 

των οποίων δυο οικονοµικές µονάδες συµφωνούν να ανταλλάξουν µεταξύ τους στο 

µέλλον χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως συνάλλαγµα ή µια σειρά 

χρηµατοοικονοµικών ροών που συνδέονται µε κάποιο χρηµατοπιστωτικό µέσο, όπως 

π.χ. τόκους δανείων.  Η ανταλλαγή αυτή έχει σκοπό την αποκόµιση αµοιβαίου 

κέρδους ή/και την προστασία από τον κίνδυνο µεταβολής των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών (συναλλαγµατικό κίνδυνο) ή και τον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. 

Αυτά επιτυγχάνονται χάρη στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που 

έχουν οι συµβαλλόµενοι στις διάφορες αγορές.  

  Όπως αναλύσαµε πιο πριν για τα Προθεσµιακά Συµβόλαια (Forwards) έτσι 

και τα swaps είναι παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία 

διαπραγµατεύονται και συνάπτονται εξωχρηµατιστηριακά µε βάση τις εκάστοτε 

ανάγκες του αντισυµβαλλόµενου. Η βασική διαφορά Forward σε σχέση µε τα Swaps 

είναι ότι στα Forward έχουµε µία µόνο µελλοντική χρηµατοροή ενώ στα Swaps 

έχουµε χρηµατοροές σε πολλές µελλοντικές ηµεροµηνίες, αποτελούν ουσιαστικά ένα 

χαρτοφυλάκιο διαδοχικών προθεσµιακών συµβολαίων για την προσυµφωνηµένη 

χρονική περίοδο. Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της ανταλλαγής διαµορφώνονται 

από τα ενδιαφερόµενα µέρη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και την διαπραγµατευτική 

τους δυνατότητα.   

  Οι χρήστες των Συµφωνιών Ανταλλαγής είναι κυρίως δανειζόµενοι που 

επιθυµούν  να επιτύχουν ορθότερη διαχείριση των δανείων τους, αλλά και επενδυτές 

που επιθυµούν να βελτιώσουν την απόδοση του χαρτοφυλακίου τους. Η κυριότερη 
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από τις χρήσεις των swaps είναι η µετατροπή ενός δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο 

σε ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου ή και το αντίστροφο, επιτρέποντας στους χρήστες 

να προστατευθούν (ή να επωφεληθούν) από ανόδους ή πτώσεις των επιτοκίων στις 

διάφορες αγορές.  

   Οι κυριότερες κατηγορίες των ανταλλαγών, και στις οποίες θα 

αναφερθούµε αναλυτικά παρακάτω είναι δυο : οι ανταλλαγές νοµισµάτων και οι 

ανταλλαγές επιτοκίων.  

 

Ανταλλαγές νοµισµάτων (Currency Swaps)   

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Οι ανταλλαγές νοµισµάτων ή συναλλάγµατος 

είναι συµφωνίες ανταλλαγής καθορισµένων ποσών, που είναι διατυπωµένα σε 

διαφορετικά νοµίσµατα, στην τρέχουσα (συνήθως) συναλλαγµατική ισοτιµία 

ανάµεσα σε δυο µέρη, βάσει των οποίων ο ένας αντισυµβαλλόµενος δεσµεύεται να 

καταβάλει πληρωµές σε ένα νόµισµα και ο άλλος σε ένα άλλο νόµισµα. 

  Η τυπική διάρκεια τέτοιων συµφωνιών είναι από 2 έως 5 χρόνια και 

λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι ανταλλαγές επιτοκίων, µε 

µόνη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση ανταλλάσσονται και τα αρχικά κεφάλαια 

επένδυσης, καθώς και οι πληρωµές των τόκων, βάσει συναλλαγµατικής ισοτιµίας που 

ισχύει κατά την σύναψη του συµβολαίου.  

  Ουσιαστικά, είναι ανταλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των δύο µερών 

και οι οποίες περιλαµβάνουν: πρώτον, «ανταλλαγές» κεφαλαίων δανείων που 

συνοµολογούνται σε δύο διαφορετικά νοµίσµατα (γι’ αυτό µιλάµε για Swap 

Συναλλάγµατος ακριβέστερα µιλάµε για Swap Νοµισµάτων-Currency Swap) και 

δεύτερον, ανταλλαγή των αναλογούντων επιτοκίων – που στην απλούστερη µορφή 

τους είναι σταθερά επιτόκια. το Currency Swap αφορά στις δυνατότητες αλλά και 

επιθυµίες των µερών να δανεισθούν όχι πια σε διαφορετικούς τύπους επιτοκίων αλλά 

σε διαφορετικά νοµίσµατα, τα οποία βέβαια προσφέρονται στα δύο µέρη µε 

διαφορετικούς ύψη επιτοκίων.  

Ανταλλαγές Επιτοκίων (Interest Rate Swaps)   

Τα swap επιτοκίων είναι παρόµοια µε τα swap συναλλάγµατος. Η βασική διαφορά 

είναι ότι τα κεφαλαία είναι ονοµαστικά και δεν ανταλλάσσονται.   

  Οι ανταλλαγές επιτοκίων (interest rate swaps) είναι συµφωνίες µεταξύ δύο 

µερών τα οποία θα ανταλλάξουν µελλοντικές χρηµατικές ροές που προέρχονται από 

τόκους σε συγκεκριµένες περιόδους. Προϋπόθεση σύναψης της συµφωνίας 
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ανταλλαγής είναι η ύπαρξη απαίτησης η οποία θα δηµιουργεί τόκους προς είσπραξη ή 

υποχρέωση η οποία θα δηµιουργεί τόκους προς πληρωµή. Συνήθως το ένα µέρος 

καταβάλλει τόκο βάσει ενός σταθερού επιτοκίου και το άλλο βάση κυµαινόµενου 

επιτοκίου, το οποίο προκαθορίζεται σε συγκεκριµένες µελλοντικές ηµεροµηνίες. 

Κατά την ανταλλαγή επιτοκίου δεν ανταλλάσσεται το κεφάλαιο αλλά ενδιάµεσα 

ανταλλάσσονται οι τόκοι οι οποίοι υπολογίζονται επί ενός προσυµφωνηµένου 

τεκµαρτού ποσού. Έτσι έχουµε ανταλλαγή διαφοράς των τόκων, δηλαδή η διαφορά 

ανάµεσα στην κυµαινόµενη και στην σταθερή τιµή διακανονίζεται χρηµατικά.  
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ  

 

Οι αριθµοδείκτες ή χρηµατοοικονοµικοί δείκτες είναι το πηλίκο µεταξύ επιλεγµένων 

αριθµητικών τιµών που λαµβάνονται από τις οικονοµικές καταστάσεις µιας 

επιχείρησης, που καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσεως 

ή της αποδοτικότητας των διάφορων τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων της οικονοµικής 

µονάδας και, σε τελική ανάλυση, της πραγµατικής καταστάσεως ολόκληρης της 

οικονοµικής µονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η µονάδα αυτή. 

  Ένας αριθµοδείκτης παριστάνεται συνήθως είτε µε τη µορφή 

πηλίκου κάποιων µεγεθών είτε µε τη µορφή ποσοστού. Εάν προτιµηθεί η µορφή του 

ποσοστού, τότε συνήθως λαµβάνουµε ως διαιρετέο τον αριθµό που δείχνει την 

ευνοϊκή αξία για την επιχείρηση ούτως ώστε οποιαδήποτε βελτίωση της κατάστασης 

να µεταφράζεται σε αύξηση του ποσοστού.  

  Με τους αριθµοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση µεταξύ βασικών 

επιχειρηµατικών µεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηµατική δράση και επεξηγούνται 

τα αποτελέσµατα που προκύπτουν απ' αυτή. Με το σύστηµα των αριθµοδεικτών 

προσδιορίζεται, επίσης, ο βαθµός αποδόσεως των διάφορων δραστηριοτήτων της 

οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό την ορθολογικότερη εκµετάλλευση των µέσων 

δράσεώς της. Έτσι, µπορούµε να πληροφορηθούµε σε γενικές γραµµές για τη 

ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιµότητα µιας 

επιχείρησης σε σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της και σε τελική ανάλυση 

την πραγµατική κατάσταση ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας.  

  Οι αριθµοδείκτες, ουσιαστικά είναι ένα µέσο που διευκολύνει τη σύγκριση 

µεταξύ των ποσών που παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Θεωρούνται ένα από τα κυριότερα εργαλεία στην ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, γιατί βοηθούν τον αναλυτή να παρουσιάσει περιληπτικά και µε εύκολα 

κατανοητό τρόπο, τα δεδοµένα των καταστάσεων.   

  Συνδυάζοντας εκείνα τα ποσά τα οποία συγκρινόµενα θα µπορούσαν να 

γίνουν πηγή πληροφόρησης για τον αναλυτή, οι  αριθµοδείκτες δίνουν µια συνοπτική 

εικόνα για το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον της εταιρίας που εξετάζεται.  
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Πρέπει να τονιστεί όµως, ότι οι αριθµοδείκτες είναι αλληλοεξαρτώµενοι και θα 

πρέπει να εξετάζονται σαν σύνολο. Πολλές φορές η βελτίωση ενός αριθµοδείκτη 

µπορεί να σηµαίνει την επιδείνωση ενός άλλου ή άλλων αριθµοδεικτών, οι οποίοι 

είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερµηνεία.  

  Οι δείκτες αποτελούν απλές ενδείξεις του τρόπου λειτουργίας και των τάσεων 

που εµφανίζει η επιχείρηση. Για να διαµορφώσουµε µια επιτυχή άποψη πάνω στην 

εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και να εκτιµήσουµε σωστά την 

µέχρι σήµερα πορεία της θα πρέπει ν’ αξιολογούµε τις διαφαινόµενες τάσεις, να 

λαµβάνουµε υπ’ όψιν τους άλλους δείκτες της επιχείρησης, τα λοιπά οικονοµικά και 

µη στοιχεία της, να διερευνούµε τη διακύµανσή τους διαχρονικά και όχι στατικά και 

τέλος να τους συγκρίνουµε µε τους δείκτες του αντίστοιχου κλάδου.  

  Επίσης, η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε αριθµοδείκτες, 

πρέπει να τους συγκρίνει µεταξύ τους διαχρονικά και διεπιχειρησιακά, δηλαδή µε 

τους αντίστοιχους αριθµοδείκτες άλλων εταιριών του κλάδου. Οι αριθµοδείκτες που 

καταρτίζονται σε µια επιχείρηση, είναι πολύ χρήσιµοι και απαραίτητοι, γιατί βοηθούν 

στην ανάλυση, τη διάγνωση και εκτίµηση της παρούσης καταστάσεως και των 

συνθηκών της επιχειρήσεως, αποκτούν όµως µεγαλύτερη ωφέλεια και σπουδαιότητα 

όταν: • Συγκρίνονται µε προηγούµενα χρόνια. Έτσι ανακαλύπτουµε πραγµατικά τις 

µεταβολές και την τάση των διαφόρων µεγεθών στην επιχείρηση • Συγκρίνονται µε 

οµοειδείς δείκτες άλλων συναγωνιστικών επιχειρήσεων στους οποίους καταρτίζουµε 

βάση των δηµοσιευµένων στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών • Συγκρίνονται µε τους 

µέσους δείκτες του κλάδου, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.  

  Ένας απλός αριθµοδείκτης είναι το πηλίκο µεταξύ δύο αριθµητικών µεγεθών 

που συσχετίζονται µε βάση κάποιο χαρακτηριστικό ώστε να αποκτούν µια σχετική 

οµοιογένεια. Τα δύο µεγέθη ασφαλώς έχουν τη σηµασία τους, το καθένα χωριστά, 

αλλά ενδέχεται το πηλίκο τους ή η έκφρασή του ενός σε ποσοστό επί τοις εκατόν του 

άλλου να αποκτά µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λόγω του πλήθους των µεγεθών της 

επιχειρήσεως είναι ευνόητο πως µπορούν να υπολογισθούν άπειροι αριθµοδείκτες. 

Προέχει ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών που διαφωτίζουν για την διαχείριση της 

επιχειρήσεως. Είναι ανάγκη λοιπόν οι αριθµοδείκτες να καλύπτουν το σύνολο των 

ουσιωδών λειτουργιών της επιχειρήσεως και επί πλέον η χρήση και ερµηνεία τους να 

µην παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.  
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Τραπεζικοί αριθµοδείκτες  

Η θεωρία έχει καταλήξει σε ορισµένους αριθµοδείκτες οι οποίοι ταιριάζουν στα 

τραπεζικά ιδρύµατα και οι οποίοι µπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφεροµένους να 

καταλήξουν σε αξιόπιστα συµπεράσµατα. Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι οι 

τράπεζες αποτελούν ιδιαίτερες µορφές επιχειρήσεων καθώς όχι µόνο πρέπει να 

εξασφαλίσουν τα συµφέροντα των µετόχων τους επιτυγχάνοντας υψηλή κερδοφορία 

αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εκτελέσουν σωστά τη λειτουργία τους ως 

διαµεσολαβητές συνυπολογίζοντας όλους τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν 

από τη λειτουργία τους.  

  Περιλαµβάνονται ορισµένοι αριθµοδείκτες που κρίθηκαν ότι είναι βασικοί και 

γενικότερη χρησιµότητας επειδή παρουσιάζουν ανάγλυφα τόσο την στατική και την 

δυναµική εικόνα της τράπεζας όσο και µερικές σχέσεις που προσιδιάζουν στα 

χαρακτηριστικά οικονοµικά µεγέθη των τραπεζικών οικονοµικών µονάδων και 

εξυπηρετούν τις ειδικότερες ανάγκες του κλάδου. Φυσικά κάθε τράπεζα έχει την 

δυνατότητα παράλληλα µε την κατάρτιση των αριθµοδεικτών που υποδεικνύονται, να 

καταρτίζει και άλλους, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πληρέστερης και βαθύτερης 

αναλύσεως των οικονοµικών στοιχείων της. Η κατάρτιση των αριθµοδεικτών είναι 

προαιρετική για τις Τράπεζες, αλλά συγκρίνοντας τα στοιχειά της τράπεζας είτε µε τα 

στοιχειά των υπολοίπων τραπεζών του κλάδου είτε µε τα ιστορικά στοιχειά της ίδιας 

της τράπεζας, είναι δυνατό να διακρίνουµε τις σχετικές της δυνατότητες ή αδυναµίες 

και την ανοδική ή πτωτική πορεία της.  

  Παρακάτω παρουσιάζονται οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να 

αξιολογηθεί η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των τραπεζών. Προκειµένου να 

καταστεί πιο εύκολος ο υπολογισµός, η εφαρµογή και η ερµηνεία τους, 

κατηγοριοποιήθηκαν σε επιµέρους οµάδες.  

 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ   

Η πραγµατοποίηση κέρδους από την επιχείρηση κάνει απόλυτα αναγκαία την 

ανάλυση αποδοτικότητας, για να διαπιστωθεί εάν σωστή η συνέχιση της παραπέρα 

δέσµευσης των ήδη επενδυθέντων κεφαλαίων ή δέσµευση νέων κεφαλαίων στην 

επιχείρηση από τους επιχειρηµατίες ή τους επενδυτές γενικότερα.  

  Η κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων είναι ένας από τους παράγοντες 

που εξετάζουν πρώτα απ' όλα οι αναλυτές προκειµένου να εξάγουν συµπεράσµατα 
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σχετικά µε τη πορεία του οργανισµού. Η ικανότητα µιας επιχείρησης να δηµιουργεί 

κέρδη επηρεάζει την ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, στη 

χρηµατοοικονοµική της σταθερότητα και στη φερεγγυότητα της. Η ύπαρξη 

κερδοφόρων χρήσεων εµπνέει εµπιστοσύνη στους επενδυτές και καθιστά την 

προσέλκυση νέων κεφαλαίων πιο εύκολη.   

  Ωστόσο η ύπαρξη κερδών από µόνη της δεν αποτελεί ασφαλή οδηγό 

επενδυτικών αποφάσεων. Τα κέρδη που πραγµατοποιεί µία τράπεζα θα πρέπει να 

εξετάζονται σε σχέση µε τα κεφάλαια που απασχολούνται προκειµένου να 

διαπιστώνεται η αποτελεσµατική διαχείριση των τελευταίων. Η συσχέτιση των 

κερδών µε τα απασχολούµενα κεφάλαια αποτελούν τα πιο διαδεδοµένα εργαλεία 

µέτρησης της απόδοσης µιας επιχείρησης και ταυτόχρονα επιτρέπει στους αναλυτές 

να κάνουν συγκρίσεις µε άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
24

.   

  Για την ευκολότερη µέτρηση αυτών, χρησιµοποιούνται οι αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας, οι οποίοι µας βοηθούν να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτούργησε το πιστωτικό ίδρυµα κατά την διάρκεια µιας ή περισσότερων χρήσεων. 

Η ανάλυση των αριθµοδεικτών αποδοτικότητας χρησιµοποιείται περισσότερο από 

τους επενδυτές, τους µετόχους και τους πιστωτές ενός τραπεζικού ιδρύµατος.     

 

Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on Assets - ROA)   

Ο αριθµοδείκτης αυτός παρουσιάζει το πόσο αποδοτικά χρησιµοποιούνται τα 

περιουσιακά στοιχειά µιας τράπεζας, δηλαδή πόσο κερδοφόρα  είναι σε σχέση µε το 

σύνολο του ενεργητικού της και εκφράζει τα καθαρά κέρδη της ανά µονάδα 

συνολικού ενεργητικού της. Ο δείκτης αυτός χρησιµοποιείται πολλές φορές ως ένα 

µέσο ελέγχου και αξιολόγησης της διοίκησης από τους µετόχους, διότι αντανακλά 

την ικανότητα της διοίκησης να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους 

χρηµατοοικονοµικούς πόρους (ενεργητικό) που έχει στη διάθεση της, προκειµένου να 

δηµιουργεί κέρδος.   

  O δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού συσχετίζει τα καθαρά κέρδη ενός 

τραπεζικού ιδρύµατος µε το σύνολο του ενεργητικού δείχνει τι κερδίζει η τράπεζα για 

κάθε ευρώ του ενεργητικού της και υπολογίζεται ως εξής:   

Αποδοτικότητα ενεργητικού (ROA)= Καθαρά κέρδη /Συνολικό ενεργητικό  *100  

  Αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδοµένους αριθµοδείκτες προσδιορισµού της 
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 Νιάρχος Ν. ( 1997). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων .Αθήνα  
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κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυµάτων και όχι µόνο καθώς συσχετίζει τα κέρδη µε 

το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού. Μέσω αυτού του 

συσχετισµού µπορεί να αξιολογηθεί η διοίκηση της τράπεζας ως προς την 

αποτελεσµατική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά η διοίκηση 

αξιολογείται ως προς την ικανότητα της να µετατρέπει τα στοιχεία του ενεργητικού 

σε κερδοφόρους παράγοντες για τον οργανισµό.   

  Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του αριθµοδείκτη τόσο πιο αποτελεσµατική 

θεωρείται η διοίκηση του τραπεζικού ιδρύµατος, σχετικά µε την ικανότητα της να 

διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης,  τόσο µεγαλύτερη θα είναι η 

ικανότητα της να παράγει κέρδος, γεγονός που προσελκύει περισσότερους επενδυτές 

αλλά και δηµιουργεί µεγαλύτερη ικανοποίηση στους µετόχους της, και κατά συνέπεια 

θα είναι βιώσιµη για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. . Ένας χαµηλός αριθµοδείκτης 

παρέχει ενδείξεις ότι η επιχείρηση δεν διαχειρίζεται αποτελεσµατικά το σύνολο των 

κεφαλαίων που απασχολεί χωρίς ο εξωτερικός αναλυτής να µπορεί να προσδιορίσει 

την αιτία της αναποτελεσµατικότητας.   

  Σύµφωνα µε µια ταξινόµηση που αναφέρει ο Golin, τράπεζες  µε ROA 

µικρότερο του 0,5% θεωρούνται αδύναµες, µε ROA 0,5%-1,0% µέτριες, 1,0%-2,0% 

καλές και υψηλότερο του 2,0% πολύ καλές. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπερβαίνει 

το 2,5% µπορεί να σηµαίνει ότι είτε το ενεργητικό τους διατρέχει υψηλό πιστωτικό 

κίνδυνο η ότι οφείλεται σε έκτακτα έσοδα, π.χ. πώληση θυγατρικής.   

  Από τις αναλύσεις των τραπεζών, έχει διαπιστωθεί ότι οι πιο πολλές 

αναφέρονται στην αποδοτικότητα ενεργητικού, χρησιµοποιώντας τα καθαρά κέρδη 

µετά φόρων, αλλά ορισµένες χρησιµοποιούν τα κέρδη προ φόρων, µε την λογική ότι 

η απόδοση του ενεργητικού δεν πρέπει να επηρεάζεται από το ύψος των φόρων. 

Με τον παραπάνω δείκτη, είναι δυνατή η παρακολούθηση της αποδοτικότητας 

διαχρονικά και η σύγκρισή της µε τα αντίστοιχα µεγέθη άλλων οµοειδών 

επιχειρήσεων ή µε το µέσο όρο του κλάδου όπου ανήκει η επιχείρηση, καθώς επίσης 

καθιστούν εφικτή µια καλύτερη σύγκριση χώρων µε διαφορετικό φορολογικό 

σύστηµα. 

  Ωστόσο  οι  µέτοχοι  µιας  τράπεζας  ενδιαφέρονται  περισσότερο  στο  πόσο  

κερδίζει  η τράπεζα επί του επενδυόµενου µετοχικού κεφαλαίου. Η πληροφορία αυτή 

δίνεται από το δείκτη απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων ROE (return on equity) και 

αναλύεται παρακάτω.  

 



 
65 

Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity - ROE) 

O αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αξιολογείται ως ένας από τους πιο 

σπουδαίους αριθµοδείκτες αποδοτικότητας καθώς αντανακλά την αποτελεσµατική 

χρησιµοποίηση των κεφαλαίων των φορέων της επιχείρησης από τη διοίκηση, 

δηλαδή κατά πόσο µπορεί να δηµιουργηθεί κέρδος µέσω αυτών  και ενδιαφέρει 

κυρίως τους µετόχους.  Ο αριθµοδείκτης αυτός παρουσιάζει το κατά πόσο αποδοτικά 

έχουν αξιοποιηθεί τα κεφάλαια των µετοχών µια τράπεζας ώστε να αποφέρουν σε 

αυτήν ένα ικανοποιητικό επίπεδο κερδοφορίας, καθώς δείχνει το µέγεθος των κερδών 

που δηµιουργήθηκαν από τα ίδια  κεφάλαια. Ουσιαστικά δείχνει για κάθε ένα ευρώ 

που έχει εισρεύσει σε µια τράπεζα από τους µετόχους της πόσο κέρδος αποκοµίζουν 

οι µέτοχοι για την ανάληψη αυτού του κινδύνου.   

  Ο εν λόγω αριθµοδείκτης εκφράζεται από το πηλίκο της διαίρεσης των 

καθαρών κερδών της χρήσης, µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, ως 

εξής: 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)= Καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια  

  ∆ιαφορετικά υποστηρίζεται ότι ο αριθµοδείκτης εκφράζει το καθαρό κέρδος 

για κάθε µονάδα επενδυµένου κεφαλαίου. Όµως επειδή τις περισσότερες φορές δεν 

γνωρίζουµε ακριβώς το χρονικό διάστηµα της µεταβολής των ιδίων κεφαλαίων 

χρησιµοποιούµε το µέσο ύψος των ιδίων κεφαλαίων.   

   Ένας χαµηλός αριθµοδείκτης δείχνει ότι τα κεφάλαια των µετοχών της δεν 

αξιοποιούνται µε αποτελεσµατικό τρόπο ή ότι η επιχείρηση πάσχει σε κάποιο τοµέα 

(χαµηλή παραγωγικότητα, υπερεπένδυση κεφαλαίων, ανεπαρκής διοίκηση, δυσµενείς 

οικονοµικές συνθήκες κ.τ.λ ), και µειώνονται οι πιθανότητες άντλησης νέων 

κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά. Αντίθετα ένας υψηλός αριθµοδείκτης αποτελεί 

ένδειξη ότι η επιχείρηση ευηµερεί γεγονός που µπορεί να οφείλεται στην ικανότητα 

της διοίκησης να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα ίδια κεφάλαια της χωρίς όµως να 

αποκλείονται άλλοι παράγοντες όπως οι ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες. Μπορεί 

όµως ένας υψηλός δείκτης να είναι ένδειξη ύπαρξης χαµηλής κεφαλαιοποίησης ή να 

σηµαίνει πως ο δανεισµός αποτελεί µεγάλη πηγή κεφαλαίων. Στις περιπτώσεις που τα 

κέρδη δεν αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων περιορίζεται 

αισθητά.
25
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∆είκτης καθαρου περιθωρίου επιτοκίου (Net Interest Margin - NIM)  

 

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (Net Interest Margin - NIM) µετρά το τραπεζικό 

εισόδηµα που προέρχεται από τόκους , δηλαδή τόκοι που εισπράττονται ως έσοδα 

µείον τους τόκους που καταβάλλονται στους πελάτες ενός χρηµατοπιστωτικού 

ιδρύµατος, σε συνάρτηση µε το κερδοφόρο-τοκοφόρο ενεργητικό.   

  Ουσιαστικά,  εκφράζεται ως ποσοστό του τι κερδίζει το χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα για τα δάνεια σε µια χρονική περίοδο και άλλων περιουσιακών στοιχείων 

µείον τους τόκους που καταβάλλονται σε δανειακά κεφάλαια διαιρούµενο µε το µέσο 

ποσό των περιουσιακών στοιχείων εκ των οποίων προέρχεται το εισόδηµα σε αυτό το 

χρονικό διάστηµα (ο µέσος όρος κέρδους περιουσιακών στοιχείων ). Ο αριθµοδείκτης 

αυτός προκύπτει από το λόγο του καθαρού εισοδήµατος από τόκους προς το 

κερδοφόρο ενεργητικό, ως εξής:   

Καθαρό περιθώριο επιτοκίου= Καθαρά έσοδα από τόκους / κερδοφόρο 

ενεργητικό*100 

  Μετρά την αποδοτικότητα των κερδοφόρων στοιχείων του ενεργητικού και 

υπολογίζεται διαιρώντας  τα  καθαρά  χρηµατοοικονοµικά  κέρδη  

(χρηµατοοικονοµικά  έσοδα –χρηµατοοικονοµικά έξοδα)  προς τα κερδοφόρα-

τοκοφόρα στοιχεία του ενεργητικού (δάνεια και επενδύσεις    που  κερδίζουν  τόκο  

και  εισόδηµα  από  µερίσµατα).  Τα  µετρητά  και  τα τραπεζικά  κτίρια  και  άλλα  

µη  τοκοφόρα  περιουσιακά  στοιχεία  αφαιρούνται  από  το σύνολο του ενεργητικού. 

Αν και τα τραπεζικά ιδρύµατα,  στράφηκαν σε άλλες εργασίες από τις οποίες 

αποκοµίζουν έσοδα προµηθειών, το µεγαλύτερο κοµµάτι των εσόδων τους συνεχίζει 

να προέρχεται από τόκους.   

  Σύµφωνα µε τον Golin, ο δείκτης αυτός ίσως είναι ο καταλληλότερος για να 

δείξει την κερδοφορία της τοκοφόρας δραστηριότητας της τράπεζας. Η τιµή του 

δείκτη αυτού επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγµα το 

περιβάλλον έντονου ανταγωνισµού, το οποίο ωθεί τις τράπεζες σε µικρά επιτοκιακα 

περιθώρια, ενώ το αντίθετο συµβαίνει σε περιπτώσεις ύπαρξης «συµφωνίας» 

τραπεζών για διατήρηση µεγάλων περιθωρίων. Επίσης, η τάση των καταναλωτών 

προς αποταµίευση ή προς κατανάλωση επηρεάζει αναλόγως το επιτοκιακό περιθώριο. 

  Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός σε µια τράπεζα τόσο 

περισσότερα  θα είναι τα έσοδα που δηµιουργούνται από τα κερδοφόρα στοιχεία του 

ενεργητικού. Εάν η τράπεζα, δηλαδή  είναι σε θέση να αντλήσει κεφάλαια που έχουν 
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χαµηλό επιτοκιακο κόστος και να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία µε µεγάλο 

επιτοκιακο εισόδηµα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα είναι υψηλό, και η τράπεζα 

είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα. Αν το κόστος των τόκων των 

υποχρεώσεών της ανεβαίνει σε σχέση µε τους τόκους των περιουσιακών στοιχείων 

της, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα πέσει, και η κερδοφορίας των τραπεζών θα 

χειροτερεύσει. 

  Ωστόσο, αν αυτή η αναλογία δείχνει µια αρνητική απόδοση , η τράπεζα ή η 

εταιρεία επενδύσεων δεν έχει επενδύσει τα κεφάλαιά τους αποτελεσµατικά. 

 

∆είκτης αποτελεσµατικότητας -efficiency ratio  

Ένας ακόµα σηµαντικός αριθµοδείκτης που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας, που δείχνει τη σχέση των εξόδων και του όγκου των 

τραπεζικών εργασιών (Εσόδων), δηλαδή το κόστος µιας εταιρείας σε σχέση µε το 

εισόδηµα του. Είναι χρήσιµο για να µετρήσει το κόστος σε σύγκριση µε το εισόδηµα 

- για παράδειγµα, αν τα έσοδα από τόκους της τράπεζας αυξάνονται, αλλά οι δαπάνες 

αυξάνονται µε υψηλότερο ρυθµό, και υπολογίζεται ως εξής:  

∆είκτης αποτελεσµατικότητας= Έξοδα/Έσοδα*100  

  Ο δείκτης, που µετρά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων, χρησιµοποιείται για τη 

µέτρηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας για τις τράπεζες.  Είναι 

αντιπροσωπευτικός για το ποσοστό του κόστους που λαµβάνει η τράπεζα σε σχέση µε 

τα έσοδα της και ουσιαστικά υπολογίζεται διαιρώντας τα  Έξοδα εκτός  χρεωστικών 

Τόκων µε  το Καθαρό Εισόδηµα από Τόκους και τα λοιπά Έσοδα εκτός Τόκων. Η 

διαχρονική εξέλιξη αυτού του αριθµοδείκτη µελετάται από όλους τους επενδυτές 

είναι µια γρήγορη και εύκολη µέτρηση της ικανότητας µιας τράπεζας για να 

µετατρέψει τους πόρους σε έσοδα. Ο δείκτης δίνει στους επενδυτές µια σαφή εικόνα 

του πόσο αποτελεσµατικά λειτουργεί  η επιχείρηση, δηλαδή  όσο χαµηλότερος είναι, 

τόσο πιο επικερδής θα είναι η τράπεζα.   

  Χαµηλότερες αναλογίες δείχνουν γενικά υψηλότερη απόδοση, δηλαδή όσο 

χαµηλότερη είναι η τιµή του δείκτη, τόσο καλύτερα µπορεί το τραπεζικό ίδρυµα να 

επιτύχει λειτουργική αποτελεσµατικότητα. Υψηλότερο έξοδα σε σχέση µε τα έσοδα 

ενός πιστωτικού ιδρύµατος, ως εκ τούτου, µια υψηλή τιµή του δείκτη, φανερώνει 

χαµηλή κερδοφορία για το συγκεκριµένο πιστωτικό ίδρυµα. Όσο χαµηλότερη, 

δηλαδή είναι η αναλογία, τόσο το καλύτερο (50% θεωρείται γενικά ως η µέγιστη 

βέλτιστη αναλογία). Μια αύξηση του δείκτη απόδοσης υποδεικνύει είτε την αύξηση 
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του κόστους, είτε µείωση εσόδων, είτε ακόµη ότι οι δαπάνες αυξάνονται µε 

υψηλότερο ρυθµό από ό, τι το εισόδηµα. Μια σειρά από παράγοντες µπορούν να 

επηρεάσουν την αναλογία, µεταξύ των οποίων το επιχειρηµατικό µοντέλο και το 

µέγεθος µιας τράπεζας.   

 

∆είκτης Περιθωρίου Κέρδους-Profit margin   

Περιθώριο κέρδους είναι µέρος της κατηγορίας δεικτών κερδοφορίας και είναι το 

ποσοστό του καθαρού κέρδους σε σχέση µε τα έσοδα που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια µιας περιόδου και υπολογίζεται ως καθαρό εισόδηµα διαιρούµενο µε τα 

έσοδα ως εξής:  

∆είκτης Περιθωρίου Κέρδους = Καθαρά Κέρδη/ Σύνολο Εσόδων*100  

  ∆είχνει το ποσοστό των εσόδων τα οποία µένουν στην τράπεζα ως καθαρά 

κέρδη. Χαµηλά περιθώρια κέρδους δεν πρέπει απαραίτητα να ισοδυναµεί µε χαµηλά 

κέρδη, καθώς µπορεί να σηµαίνει ότι τα έξοδα έχουν αυξηθεί µε ταχύτερο ρυθµό από 

ό, τι τα έσοδα. Οι εταιρείες που είναι σε θέση να επεκτείνουν τα καθαρά περιθώρια 

κέρδους τους µε την πάροδο του χρόνου γενικά ανταµείβεται µε την αύξηση της 

τιµής της µετοχής, καθώς η αύξηση της τιµής της µετοχής οδηγεί απευθείας σε 

υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας.  

 

 

Αριθµοδείκτες ρευστότητας (Liquidity Ratios)  

 

Με τον όρο ρευστότητα εννοούµε τη ικανότητα µιας τράπεζας να ανταποκρίνεται είτε 

στις υποχρεώσεις της, οι οποίες ζητούν να αποπληρωθούν, είτε σε αιτήσεις για 

χορήγηση πίστωσης, είτε στις τρέχουσες ανάγκες της ίδιας της τράπεζας, όπως 

πληρωµή µισθών και λογαριασµών. Ουσιαστικά, η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας για 

ένα τραπεζικό ίδρυµα αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα καθώς πρέπει να διαθέτει 

αρκετή ρευστότητα προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της , 

στις λειτουργικές της υποχρεώσεις αλλά και στη χορήγηση νέων δανείων ανά πάσα 

στιγµή της ζητηθεί. Ανεπάρκεια ικανοποιητικής ρευστότητας υπονοµεύει τη 

βιωσιµότητα του πιστωτικού ιδρύµατος.   

  Έτσι, λοιπόν οι δείκτες ρευστότητας µελετούν τον λόγο των χορηγήσεων προς 

τις καταθέσεις των πελατών της τράπεζας καθώς και το λόγο ενεργητικού προς τις 

χορηγήσεις, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η τράπεζα που µελετάται µπορεί να 
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ανταποκριθεί στις όλο και περισσότερες υποχρεώσεις της και να αποδείξει την 

φερεγγυότητα της.  

  Αυτοί οι αριθµοδείκτες είναι πολύ σηµαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση 

τους, καθώς αν χρησιµοποιηθούν σωστά βοηθούν στη δηµιουργία άποψης για το αν 

µια τράπεζα είναι αξιόπιστη ή όχι. Η έλλειψη ρευστότητας είναι ο πιο γρήγορος 

δρόµος προς την αποτυχία για µια τράπεζα, οπότε οι επενδυτές θα πρέπει να δίνουν 

πάντα πολύ µεγάλη προσοχή στις θέσεις της ρευστότητας των τραπεζών.  

 

 

Χορηγήσεις / Καταθέσεις ( Loans to deposits)  

Ο δείκτης δείχνει την ποσόστωση των χορηγούµενων κεφαλαίων σε σχέση µε τις 

καταθέσεις των φυσικών ή νοµικών προσώπων στην τράπεζα  και υπολογίζεται ως 

εξής: 

 Χορηγήσεις / Καταθέσεις =100* Χορηγήσεις / Καταθέσεις   

  Πρόκειται για έναν αρκετά διαδεδοµένο δείκτη µέτρησης της ρευστότητας 

των τραπεζικών ιδρυµάτων καθώς συνδέει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(καταθέσεις) µε τα δάνεια που έχει παράσχει και δεν είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα. 

Με το δείκτη αυτό εκφράζεται το ποσοστό των καταθέσεων που χρηµατοδότησαν το 

δανεισµό των πελατών. ∆ίχως την απαιτούµενη ρευστότητα να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της, µια τράπεζα µπορεί να αποτύχει.    

  Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις χρησιµοποιείται για να υπολογίσει 

την ικανότητα του τραπεζικού ιδρύµατος να καλύψει τις αναλήψεις από τους πελάτες 

της. Ένα πιστωτικό ίδρυµα που δέχεται καταθέσεις πρέπει να έχει ένα συγκεκριµένο 

µέτρο ρευστότητας για να διατηρηθεί η κανονική καθηµερινή λειτουργία της. Αν η 

αναλογία είναι µικρότερη από 1, η τράπεζα στηρίζεται στις δικές της καταθέσεις για 

να δώσει δάνεια προς τους πελάτες της, χωρίς κανένα εξωτερικό δανεισµό. Εάν, από 

την άλλη πλευρά, η αναλογία είναι µεγαλύτερη από 1, η τράπεζα δανείστηκε χρήµατα 

που έπειτα δανείζει σε υψηλότερες τιµές, αντί να στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δικές 

της καταθέσεις.   

  Όταν είναι υψηλός υποδηλώνει ότι η τράπεζα βασίζεται περισσότερο στις 

αγορές χρήµατος για την άντληση της απαιτούµενης ρευστότητας παρά στις 

καταθέσεις που δέχεται για την χρηµατοδότηση των δανείων που παρέχει. Κάτι 

τέτοιο µπορεί να σηµαίνει µελλοντικά προβλήµατα ρευστότητας, ειδικά αν η τράπεζα 

προσεγγίζει τα όρια µέχρι τα οποία έχει τη δυνατότητα να δανειστεί. Από την άλλη 
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πλευρά όταν ο δείκτης είναι χαµηλός και συγκεκριµένα σε επίπεδα µικρότερα του 

100%, εκεί όπου οι χορηγήσεις δεν υπερκαλύπτουν τις καταθέσεις, η τράπεζα 

διαθέτει απόθεµα ρευστότητας. ∆ηλαδή διαθέτει κάποια κάλυψη έναντι του κινδύνου 

ρευστότητας και στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις των αποταµιευτών της 

και δεν χρησιµοποιεί τη διατραπεζική αγορά ως κύριο µέσω άντλησης της 

ρευστότητας.  

  Όσο υψηλότερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η 

τράπεζα να αντιµετωπίσει πρόβληµα ρευστότητας για την κάλυψη τυχόν 

απρόβλεπτων αναγκών, ενώ όσο µικρότερος είναι ο δείκτης αυτός ο κίνδυνος 

αποµακρύνεται. Αν ο δείκτης πάρει υψηλές τιµές σηµαίνει ότι οι χορηγήσεις της 

τράπεζας υπερβαίνουν κατά πολύ τις καταθέσεις των πελατών της, πράγµα που 

σηµαίνει επίσης ότι η τράπεζα πιθανόν δεν θα έχει την απαιτούµενη ρευστότητα. 

Τέλος, Μια πολύ χαµηλή αναλογία µπορεί να υποδεικνύουν ότι µια τράπεζα δεν 

κερδίζει στο µέγιστο από τις καταθέσεις.  

 

 

Βασικος ∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας ( Tier 1 Capital Ratio)  

Η ύπαρξη ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας για κάθε τραπεζικό οργανισµό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για τη µελλοντική του πορεία αλλά και για τη καθηµερινή του 

λειτουργία. Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια είναι συνώνυµο της εύρυθµης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας µιας τράπεζας αλλά και ένα σηµαντικό όπλο άµυνας έναντι 

µη αναµενόµενων ζηµιών. Επιπλέον η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια αποτελεί 

καταλυτικό στοιχείο στην εµπιστοσύνη που εµπνέει ένα τραπεζικό ίδρυµα αλλά και 

στη προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Η σπουδαιότητα της κεφαλαιακής επάρκειας είναι 

ακόµη µεγαλύτερη για τις τράπεζες που χαρακτηρίζονται από µεγάλα επίπεδα 

µόχλευσης. 

  Οι τράπεζες, στην προσπάθεια τους να επιτύχουν επαρκείς αποδόσεις ιδίων 

κεφαλαίων προσπαθούν να αυξάνουν τα κερδοφόρα στοιχειά του ενεργητικού τους, 

ενώ ταυτόχρονα αν δεν υπήρχε καθόλου έλεγχος κεφαλαιακής επάρκειας θα 

προτιµούσαν να κρατούν χαµηλά ίδια κεφάλαια. Από την άλλη το κεφάλαιο είναι 

απαραίτητο για την κάλυψη των ζηµιών τους από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

  Σε περιόδους έντονης οικονοµικής ύφεσης, που κυριαρχεί αβεβαιότητα, ένας 

καλός τρόπος περιορισµού της είναι η ενδυνάµωση των ιδίων κεφαλαίων των 
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τραπεζών, δηλαδή η αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας τους. Ο δείκτης Tier 1 

σηµαίνει το πόσο καλά µια τράπεζα µπορεί να αντέξει µια οικονοµική δυσχέρεια, 

πριν καταστεί αφερέγγυα.   

  Tier 1(πρώτη βαθµίδα) ουσιαστικά, καλείται µία από τις δύο κατηγορίες στις 

οποίες διαιρείται το κεφάλαιο µιας τράπεζας, που αποτελείται από τα πιο κεντρικά 

και σηµαντικά είδη του κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τους τραπεζικούς κανόνες, οι 

τράπεζες πρέπει να διατηρούν ένα ορισµένο ποσό της πρώτης βαθµίδας του 

κεφαλαίου για την προστασία τους από µη αναµενόµενες ζηµίες.  Η πρώτη βαθµίδα 

του κεφαλαίου είναι η καλύτερη µορφή του κεφαλαίου των τραπεζών, δηλαδή τα 

χρήµατα που η τράπεζα έχει στα ταµεία της ώστε να απορροφήσει όλους τους 

κινδύνους που χρειάζεται.   

  Σύµφωνα µε τους βασικούς ορισµούς τα κεφάλαια αυτά της πρώτης βαθµίδας 

που είναι γνωστά ως βασικά ίδια κεφάλαια ή και εποπτικά κεφάλαια, περιλαµβάνουν 

το καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεµατικά, δηλαδή περιλαµβάνει τα 

κεφάλαια που έχει στην άµεση διάθεση του το πιστωτικό ίδρυµα. Τα κεφάλαια αυτά, 

θα πρέπει να τονιστεί, ότι είναι ανεξάρτητα από τις προβλέψεις που είναι 

υποχρεωµένες να υπολογίζουν οι τράπεζες για τυχόν ζηµίες που µπορεί να 

αντιµετωπίσουν. 

  Η κεφαλαιακή επάρκεια κάθε πιστωτικού ιδρύµατος µετράται και µελετάται 

από τις εποπτικές οι οποίες επαγρυπνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του 

τραπεζικού συστήµατος. Το Tier 1 κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται σε 4% τουλάχιστον 

του σταθµισµένου ενεργητικού. Πιο συγκεκριµένα, για να χαρακτηριστεί ως καλά 

κεφαλαιοποιηµένη µια επιχείρηση πρέπει να έχει ένα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

Tier 1 από 6% ή περισσότερο, επαρκής κεφαλαιοποιηµένη από 4% ή περισσότερο και 

υποκεφαλαιοποιηµένη από 4% ή λιγότερο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Βασιλείας 

ΙΙI και δεν πρέπει να πληρώσει οποιαδήποτε µέρισµα που θα µπορούσε να επηρεάσει 

το κεφάλαιό της.    

  Υψηλή τιµή του δείκτη σηµαίνει χαµηλή ανάγκη για εξωτερική 

χρηµατοδότηση, δηλαδή υψηλή αποδοτικότητα. Όσο µεγαλύτερη είναι, δηλαδή, η 

τιµή αυτού του αριθµοδείκτη, τόσο µικρότερη ανάγκη έχει η επιχείρηση για ξένο 

δανεισµό, δηλαδή έχει καλή επάρκεια κεφαλαίων.  

  Ουσιαστικά, ένας υψηλός δείκτης αντιπροσωπεύει οικονοµική ανεξαρτησία 

και καλή δανειοληπτική ικανότητα, σε αντίθεση µε έναν χαµηλό αριθµοδείκτη που 

είναι ένδειξη οικονοµικής εξάρτησης της επιχείρησης. Ωστόσο, στα τραπεζικά 
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ιδρύµατα που κύριος στόχος τους είναι η προσέλκυση καταθέσεων για την 

χρηµατοδότηση των χορηγήσεων, η εξάρτηση από τα ξένα κεφάλαια είναι έντονη, 

ενώ διαχρονική βελτίωση του δείκτη αυτού αποτελεί ένδειξη οικονοµική αυτάρκειας. 

 

∆είκτης Χρέους προς ίδια κεφάλαια- Dept to equity  

 

Το χρέος προς ίδια κεφάλαια µετρά το βαθµό επικινδυνότητας της 

χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης της εταιρείας. Ο δείκτης
26

 αποκαλύπτει τις σχετικές 

αναλογίες της χρηµατοδότησης χρέους και των ιδίων κεφαλαίων που απασχολεί µια 

επιχείρηση και υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των υποχρεώσεων του συνόλου 

των ιδίων κεφαλαίων.   Θα παρακολουθείται στενά από τους δανειστές και τους 

πιστωτές, δεδοµένου ότι µπορεί να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση ότι ένας 

οργανισµός είναι τόσο συγκλονισµένοι από το χρέος που δεν είναι σε θέση να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωµής του.  

  Ο λόγος του χρέους προς ίδια κεφάλαια (D / E) είναι µια οικονοµική αναλογία 

που δείχνει τη σχετική αναλογία των ιδίων κεφαλαίων και χρέους για τη 

χρηµατοδότηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Ο δείκτης δανειακής 

επιβάρυνσης, όπως αλλιώς συνηθίζεται να καλείται, είναι ένας δείκτης µόχλευσης 

που συγκρίνει το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας µε το σύνολο της καθαρής 

θέσης των µετόχων.   

  Το χρέος προς ίδια κεφάλαια δείχνει το ποσοστό της χρηµατοδότησης της 

εταιρείας που προέρχεται από τους πιστωτές σε σχέση µε την αυτή που προέρχεται 

από τους µετόχους. Ένα υψηλότερο χρέος προς ίδια κεφάλαια δείχνει ότι 

χρησιµοποιείται περισσότερη πιστωτική χρηµατοδότηση από ότι χρηµατοδότηση των 

µετοχών.  

  Ουσιαστικά, όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

χρηµατοοικονοµική µόχλευση και ο κίνδυνος.  Μια χαµηλότερη τιµή χρέους προς 

ίδια κεφάλαια συνήθως συνεπάγεται µια πιο οικονοµικά σταθερή επιχείρηση. Οι 

δανειστές και οι επενδυτές προτιµούν συνήθως χαµηλή αναλογία χρέους προς ίδια 

κεφάλαια, επειδή τα συµφέροντά τους προστατεύονται καλύτερα. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις µε υψηλό χρέος προς ίδια κεφάλαια αναλογίες µπορεί να µην είναι σε 

θέση να προσελκύσει επιπλέον κεφάλαια.  

                                                           
26

 http://www.accountingtools.com/debt-to-equity-ratio 
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∆είκτης ιδίων κεφαλαίων (Equity ratio)  

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα συνολικά 

κεφάλαια ενός πιστωτικού ιδρύµατος, δηλαδή το ποσοστό του ενεργητικού που 

χρηµατοδοτήθηκε από τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας και υπολογίζεται ως εξής: 

Αριθµοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά= ίδια κεφάλαια/ σύνολο ενεργητικού. 

  Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων είναι ένας δείκτης φερεγγυότητας που µετρά 

την αξία των περιουσιακών στοιχείων που χρηµατοδοτούνται από τα ίδια κεφάλαια, 

συγκρίνοντας, δηλαδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας µε το σύνολο 

των στοιχείων του ενεργητικού.  

  Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός, τόσο µεγαλύτερο θα είναι και 

το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων σχετικά µε τα συνολικά και η τράπεζα θα έχει 

λιγότερη ανάγκη από ξένο δανεισµό προκειµένου να καλύψει τα στοιχεία του 

ενεργητικού της. Ένας υψηλός δείκτης, ουσιαστικά, αποτελεί ένδειξη πιστοληπτικής 

ικανότητας και βιωσιµότητας της τράπεζας και έτσι υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων 

από τους µετόχους δείχνει στους πιθανούς µετόχους ότι αξίζει να επενδύσουν σε 

αυτήν. Μια υψηλότερη αναλογία δείχνει επίσης στους πιθανούς πιστωτές ότι η 

εταιρεία είναι πιο βιώσιµη και λιγότερο επικίνδυνο να την δανείσουν τα µελλοντικά 

δάνεια.    

  Ο δείκτης αυτός αναµένεται να συµβάλλει θετικά στην αποδοτικότητα των 

τραπεζών, καθώς όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο η αποδοτικότητα της 

τράπεζας αυξάνεται. Αυτό συµβαίνει γιατί οι πελάτες δείχνουν εµπιστοσύνη, εφόσον 

από αυτά τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η τράπεζα έχει ισχυρή βιωσιµότητα και 

πιστοληπτική ικανότητα χωρίς να διατρέχει υψηλούς κινδύνους. Ωστόσο, στα 

τραπεζικά ιδρύµατα που κύριος στόχος τους είναι η προσέλκυση καταθέσεων για την 

χρηµατοδότηση των χορηγήσεων, η εξάρτηση από τα ξένα κεφάλαια είναι έντονη, 

ενώ διαχρονική βελτίωση του δείκτη αυτού αποτελεί ένδειξη οικονοµική αυτάρκειας.
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 

 

 

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες µε τα αποτελέσµατα για τους αριθµοδείκτες που 

αναλύσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, για την χρονική περίοδο 2011-1015, καθώς 

και τα αντίστοιχα διαγράµµατα. 

 

 

Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on Assets – ROA%)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1, δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 0,3052 0,3390 0,2591 0,00807       0,3287 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,2030 0,0125 0,0366 0,10017      -0,4070 

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 0,4318  0,1820

  

0,3500  0,4883 0,4577 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ -0,9919  0,0933

  

-1,5934 0,2404 0,1987 

BANK OF 

IRELAND 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 0,0279 -1,2038 -0,3446 0,6001 0,7209 

BANCO 

COMERSIAL 

PORTUGUES 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -0,8838 -1,3306 -0,8622 -0,2861 0,3112 

Μ.Ο.  -0,1513 -0,3179  -0,3590 0,1918 0,2683 
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∆ιάγραµµα 1,  δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού  

 

 

Όσον αφορά την BNP PARIBAS, ο δείκτης ROA, ο οποίος από το 2013 αρχίζει να 

µειώνεται, φτάνοντας το 2014 στην χαµηλότερη τιµή του 0,008%, αρχίζει να 

αυξάνεται και πάλι το 2015 εως την τιµή 0,3287%. Η DEUTSCHE BANK, µετά την 

πτώση του δείκτη το 2012, παρουσιάζεται µια µικρή αυξητική πορεία για την περίοδο 

2013-2014, που όµως γίνεται φανερό και από το ∆ιάγραµµα 1 ότι το 2015 αρχίζει να 

µειώνεται, και µάλιστα φτάνει σε αρνητικό επίπεδο ύψους  -0,407%. Παρόµοια 

πορεία ακολουθεί και η BANCO SANTANDER, η οποία µετά από µια πτώση στην 

τιµή του δείκτη το 2012, τα επόµενα έτη 2013 και 2014 παρουσιάζει µια ανοδική 

πορεία, η οποία όµως διακόπτεται το 2015, όπου και πάλι δέχεται µια µικρή µείωση 

στην τιµή 0,457%, παραµένοντας όµως πάνω από τον µέσο όρο. Αντίθετα, η 

UNICREDIT SpA λόγω της ζηµίας που παρουσιάστηκε το 2013 ύψους -13964,83 

δισ., µετά τις τεράστιες αποµειώσεις στην υπεραξία και τα επισφαλή δάνεια από τον 

έλεγχο των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών, εµφανίζει µια έντονη πτωτική πορεία 
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στον δείκτη που καταλήγει σε αρνητικά πρόσηµα -1,59% το 2013. Στα επόµενα 

χρόνια, αν και υπάρχει µια αύξηση το 2014, το 2015 παρατηρείται επίσης, µια πτώση 

στον δείκτη, παραµένοντας, όµως, σε θετικό επίπεδο 0,19%. O δείκτης της BANK 

ΟF IRELAND φαίνεται πως, µετά την έντονη πτώση που είχε από 0,027% το 2011 σε 

-1,203% το 2012, λόγω των ζηµιών ύψους 1824δισ. το 2012, παρουσίασε µια 

κατακόρυφη αύξηση για τα επόµενα έτη, για να καταλήξει στην υψηλότερη επίδοση 

του 0,72% το 2015. Τέλος, ο δείκτης της  BANCO COMERSIAL PORTUGUES 

ακολουθεί και αυτός παρόµοια πορεία µε αυτή της προαναφερθείσας τράπεζας, όπου 

το 2012 παρουσιάζει, επίσης, µια πτώση στην τιµή του λόγω αύξησης των ζηµιών της 

από 848,62δισ. το 2011 σε 1219,05δισ. το 2012, εµφανίζοντας, όµως, βελτίωση από 

το επόµενο έτος µε την ανάκαµψη της τιµής του δείκτη ως και 0,31%το 2015. 

 

Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – ROE%) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2, δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 8,5634 8,5871 5,7426 -0,1014 7,4554 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8,0834 0,4897 1,2251  2,7025    -10,7181 

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 7,1314  3,1369

  

5,8725  7,6965 7,0668 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ -15,9138  1,5138

  

-25,5051 4,2618 3,5407 

BANK OF 

IRELAND 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ -1,2419 -21,4867 -8,4708 7,7607  8,3590 

BANCO 

COMERSIAL 

PORTUGUES  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -11,6377 -35,5586 -26,3832 -7,0232 5,4701 

Μ.Ο.  -0,8358 -7,2196 -7,9198 2,5494 2,3623 
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∆ιάγραµµα 2,  δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 

        

Σύµφωνα, µε το ∆ιάγραµµα 2, γίνεται φανερό πως η BANCO COMERSIAL 

PORTUGUES  παρουσιάζει επιδείνωση στον δείκτη αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων το 2012, που έφτασε εως και το -35,55%, η οποία όµως διακόπτεται από 

το επόµενο έτος, εµφανίζοντας ανοδική πορεία για την περίοδο 2013-2015. Κατά 

παρόµοιο τρόπο κινήθηκε και ο δείκτης της τράπεζας BANK OF IRELAND, καθώς 

µετά την µείωση που παρουσίασε το 2012 µε την αρνητική τιµή -21,48%, από το 

2013 η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται, εµφανίζοντας µια συνεχή αύξηση µέχρι 

και το 2015. Ο δείκτης ROE, για την DEUTSCHE BANK όπως γίνεται φανερό και 

από τα αποτελέσµατα του Πινάκα 2 παρουσιάζει διαχρονικά µια πτωτική πορεία, µε 

εξαίρεση µια µικρή βελτίωση που παρατηρείται κατά τα έτη 2013 και 2014. 

Συγκεκριµένα, το 2015, παρά το γεγονός της µικρής αυτής βελτίωσης που 

προαναφέρθηκε, το ποσοστό του δείκτη φτάνει σε τιµή κάτω του µηδενός ύψους -

10,71%, γεγονός που οφείλεται στις ζηµίες (-6794δισ) που παρουσιάζει στο έτος 

αυτό. Όσον αφορά την γαλλική τράπεζα BNP PARIBAS, αν και παρατηρείται µια 
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χειροτέρευση του δείκτη από 8,56% το 2011 σε -0,10% το 2014, το 2015 η απόδοση 

παρουσιάζεται βελτιωµένη, παρά την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος, διότι η αύξηση των καθαρών κερδών πραγµατοποιήθηκε σε 

µεγαλύτερη αναλόγια. Η UNICREDIT SpA παρουσιάζει έντονες αυξοµειώσεις στον 

δείκτη της κατά την εξεταζόµενη περίοδο µε αρνητικές τιµές στα έτη 2011 και 2013, 

ενώ τα επόµενα χρόνια φαίνεται να βελτιώνεται σηµειώνοντας θετικές τιµές, 

µεγαλύτερες από τον µέσο όρο. Τέλος, η τράπεζα της Ισπανίας, BANCO 

SANTANDER, παρά τις µικρές αυξοµειώσεις που εµφανίζει στον δείκτη 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, καταφέρνει να παραµένει καθ’ όλη την 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου πάνω από το µηδέν, µε µέγιστη τιµή 7,69% το 

2014, καταλήγοντας στο 7,06% το 2015.  

 

∆είκτης καθαρου περιθωρίου επιτοκίου (Net Interest Margin – NIM%)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3, δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 1,3208 1,4341 1,5325 1,5190 1,6342 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,6209 1,4679 1,4645 1,5457       1,7887 

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 3,1094 3,0674 2,7463 3,0152 3,0504 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ 1,8529 1,5650 1,4626 1,5469 1,4602 

BANK OF 

IRELAND  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1,0286 1,0323 1,5198 1,8828  2,0095 

BANCO 

COMERSIAL 

PORTUGUES  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,7223 1,1562 1,0573 1,5123 1,8529 

Μ.Ο.  1,7758 1,6204 1,6305 1,8369 1,9659 
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∆ιάγραµµα 3, δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου   

 

Ο τρίτος δείκτης κερδοφορίας αναφέρεται στο καθαρό περιθώριο επιτοκίου. Ο 

δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των εσόδων που παράγονται από τα κερδοφόρα 

στοιχεία του Ενεργητικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του, τόσο περισσότερα 

έσοδα παράγονται από τα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού. 

Καταρχάς, όλες οι τιµές είναι θετικές, καθώς τα έσοδα από τόκους είναι περισσότερα 

από τα αντίστοιχα έξοδα. Ωστόσο, στη διάρκεια της πενταετίας, σύµφωνα µε τον 

µέσο ορό παρατηρείται µια τάση µείωσης του δείκτη στα πρώτα χρόνια, για την 

πλειοψηφία των εξεταζόµενων τραπεζών κάτι που φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 3, η 

οποία ίσως οφείλεται στην αύξηση του κόστους δανεισµού τους, οι οποίες 

δανείζονται µε υψηλότερα επιτόκια λόγω της κρίσιµης κατάστασης, όµως από το 

2013 και έπειτα υπάρχει βελτίωση. Πιο συγκεκριµένα, στο υψηλότερο επίπεδο 

συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα του δείκτη για τις υπόλοιπες τράπεζες, βρίσκεται ο 

δείκτης του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου της BANCO SANTANDER, η οποία 

παρουσιάζει σταθερότητα στις τιµές του δείκτη, περίπου στο 3%, µε µόνη εξαίρεση 

µια µείωση το 2013 όπου και σηµειώνει την χαµηλότερη τιµή της ύψους 2,74%. 

Όσον αφορά την  BANK OF IRELAND, παρατηρώντας τα αποτελέσµατα που µας 

δίνει ο δείκτης διαπιστώνουµε πως, µετά την σταθερότητα που έδειξε τα δύο πρώτα 

έτη της εξεταζόµενης περιόδου στο 1% περίπου, φαίνεται  να παρουσιάζει µια αρκετά 

έντονη  αυξητική πορεία για τα έτη 2013-2015 καταλήγοντας στην τιµή 2,009% το 
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2015. Ο δείκτης της BANCO COMERSIAL PORTUGUES, όπως γίνεται φανερό και 

από το ∆ιάγραµµα 3, αρχίζει να µειώνεται το 2012, µε την µείωση αυτή να γίνεται 

ακόµη πιο εµφανής το 2013 φτάνοντας στο 1,05%, που όµως από το 2014 

βελτιώνεται επιτυγχάνοντας την υψηλότερη τιµή του 1,85% το 2015. Οι υπόλοιπες 

τρεις τράπεζες, ουσιαστικά βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, και κάτω από τον 

µέσο. Πιο συγκεκριµένα, η UNICREDIT SpA ξεκινώντας το 2011 µε µια τιµή του 

δείκτη σε επίπεδο 1,85% και συνεχίζοντας µε µια µείωση τα έτη 2012 και 2013, 

φαίνεται πως τα επόµενα δυο έτη δέχεται µια αυξοµείωση µε αποτέλεσµα το 2015 να 

καταλήξει στο ίδιο ποσοστό που ήταν το 2013, 1,46%. Όσον αφορά την BNP 

PARIBAS, ο δείκτης δέχεται µια  αύξηση σε όλη την περίοδο που εξετάζουµε, µε 

εξαίρεση βεβαία µια µικρή µείωση που παρουσιάζει το 2014, καταλήγοντας το 2015 

στην τιµή 1,63%. Τέλος, ο δείκτης αυτός για την DEUTSCHE BANK, φαίνεται πως, 

παρότι µειώνεται για τα έτη 2012 και 2013, από το 2014 υπάρχει µια ανάκαµψη στην 

τιµή του, φτάνοντας ως και 1,78%, το 2015.   

 

∆είκτης αποτελεσµατικότητας -efficiency ratio%  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4, δείκτης αποτελεσµατικότητας  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 61,6175 67,9335 70,0396 83,0371 68,3636 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 77,6274 92,9347 90,0082 88,4104   115,9018 

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 60,1246 56,4740 63,6686 60,6307 58,6517 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ 72,4170 66,4940 77,1150 69,1364 74,3570 

BANK OF 

IRELAND  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 55,9240 121,1461 55,3259 56,1238 56,5441 

BANCO 

COMERSIAL 

PORTUGUES  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 95,2539 80,7183 100,9873 61,4583 50,5073 

Μ.Ο.  70,4940 80,9501 61,1907 69,7994 70,7209 
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∆ιάγραµµα 4,  δείκτης αποτελεσµατικότητας  

 

  

Χαµηλότερες αναλογίες δείχνουν γενικά υψηλότερη απόδοση, δηλαδή όσο 

χαµηλότερη είναι η τιµή του δείκτη, τόσο καλύτερα µπορεί το τραπεζικό ίδρυµα να 

επιτύχει λειτουργική αποτελεσµατικότητα. Μια αύξηση του δείκτη απόδοσης 

υποδεικνύει είτε την αύξηση του κόστους, είτε µείωση εσόδων, είτε ακόµη ότι οι 

δαπάνες αυξάνονται µε υψηλότερο ρυθµό από ότι το εισόδηµα. 

Στην ανάλυση για τα έτη 2011-2015 χαµηλή απόδοση παρουσιάζει η γερµανική 

τράπεζα DEUTSCHE BANK, της οποίας ο δείκτης εµφανίζει αυξοµειώσεις κατά την 

διάρκεια της περιόδου, µε την χαµηλότερη τιµή του στο 77,62% το 2011 και την 

υψηλότερη τιµή του δείκτη να φτάνει το 115,9% το 2015. Ως εκ τούτου αυτή η 

υψηλή τιµή φανερώνει υψηλότερα έξοδα σε σχέση µε τα έσοδα, πράγµα που εξηγεί 

την µείωση της κερδοφορίας αυτό το έτος. Έντονες διακυµάνσεις παρουσιάζει ο 

δείκτης της BANCO COMERSIAL PORTUGUES, ο οποίος παρά την αύξηση που 

παρουσιάζει το 2013, από το 2014 γίνεται φανερή από το ∆ιάγραµµα 4 η βελτίωση 
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του, µειώνοντας τις τιµές του στο 50,50%, το οποίο αποτελεί ένα πολύ ικανοποιητικό 

ποσοστό. Όσον αφορά, την BANK OF IRELAND, στις τιµές του δείκτη 

αποτελεσµατικότητας παρατηρείται µια σταθερότητα σε χαµηλό επίπεδο περίπου στο 

56%, µε µοναδική εξαίρεση µια έντονη αύξηση το 2012 στο ποσοστό 121,14%. Κάτω 

από τον µέσο ορό βρίσκεται η BANCO SANTANDER τα περισσότερα εξεταζόµενα 

έτη, της οποίας ο δείκτης αποτελεσµατικότητας, παρότι παρουσιάζει µια αύξηση το 

2013, από το 2014 φαίνεται να βελτιώνεται, εµφανίζοντας µια πτωτική τάση που 

φτάνει το 58,65% το 2015. Η πορεία της UNICREDIT παρουσιάζει αρκετές  

αυξοµειώσεις που κυµαίνονται µεταξύ των τιµών 77,11% και 69,13% το 2013 και 

2014 αντίστοιχα. Τέλος, στην BNP PARIBAS παρατηρείται µια αυξητική πορεία 

στον δείκτη από το 2011 εως το 2014 µε τιµές του δείκτη 61,61% και 83,03% 

αντίστοιχα, ενώ το 2015 γίνεται φανερή η βελτίωση, µε την µείωση του στο ποσοστό 

68,36%, που σηµαίνει υψηλότερη απόδοση συγκριτικά µε τα προηγούµενα έτη.   

 

∆είκτης Περιθωρίου Κέρδους-Profit margin%  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5, δείκτης περιθωρίου κέρδους  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 12,6940 14,8705 11,3819 0,3532 13,7572 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11,3650 0,7237 1,9310 4,7970    -18,3581  

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 10,1000 4,4023  8,7961  11,6466 11,7327 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ -34,0900 3,3454  -53,9512 8,4404 7,0583 

BANK OF 

IRELAND  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1,0864 -93,0612 -17,8360 24,6704 26,5912 

BANCO 

COMERSIAL 

PORTUGUES  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -31,3919 -54,0469 -38,3917 -9,6748 8,9834  

Μ.Ο.  -5,0394 -20,6277 -14,6783 6,7054 8,2941 
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∆ιάγραµµα 5,  δείκτης περιθωρίου κέρδους      

    

 

Όπως γίνεται φανερό από το ∆ιάγραµµα 5, ο δείκτης της BNP PARIBAS δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερες µεταβολές, εκτός από το έτος 2014 κατά το οποίο 

παρουσιάζεται µειωµένος παίρνοντας την χαµηλότερη τιµή του στο 0,35%, ενώ την 

υψηλότερη τιµή του την παίρνει το έτος 2012 στο 14,87%. Η BANCO SANTANDER 

παρά το γεγονός ότι παρουσίασε µια πτώση το 2012 φτάνοντας στο 4,40%, η 

υπόλοιπη πορεία της θα µπορούσε να χαρακτηριστεί από µια αυξητική τάση, 

καταλήγοντας στην υψηλότερη τιµή του 11,73%. Αντίθετα η DEUTSCHE BANK αν 

και παρουσιάζει µια πτώση στον δείκτη το 2012, από την τιµή 11,36%(2011) στην 

τιµή 0,72%(2012), στα επόµενα δυο έτη παρατηρείται µια µικρή αύξηση, η οποία 

όµως δεν συνεχίζεται το 2015, όπου και υπάρχει µια έντονη πτώση µε αποτέλεσµα να 

φτάσει ακόµη και σε αρνητικό ποσοστό του δείκτη -18,35%. Έντονες διακυµάνσεις 

εµφανίζει ο δείκτης της BANK OF IRELAND, ο οποίος το 2012 µετά από µια έντονη 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2011 2012 2013 2014 2015

Profit Margin%

BANK OF IRELAND

BNP PARIBAS

DAUTSCHE BANK

BANCO SANTANDER

UNICREDIT SpA

BANCO COMERSIAL

PORTUGUES

Μ.Ο.



 
84 

µείωση, φτάνει στην χαµηλότερη τιµή του ύψους -93,06%, ενώ από το 2013 και 

έπειτα παρατηρείται διαχρονική αύξηση καταλήγοντας στο 26,59% το 2015. 

Ανάλογη συµπεριφορά παρουσιάζει και ο δείκτης της BANCO COMERSIAL 

PORTUGUES , µε την µείωση της τιµής του το 2012 και µε την µετέπειτα αύξηση 

του για την περίοδο 2013-2015, παραµένοντας όµως κάτω από τον µέσο ορό καθ’ 

όλη την διάρκεια της µελέτης πλην του τελευταίου έτους. Τέλος, η UNICREDIT SpA 

εµφανίζει τις µεγαλύτερες διακυµάνσεις παρουσιάζοντας µια µείωση στην τιµή του 

δείκτη το 2013, φτάνοντας στο αρνητικό ποσοστό -53,95% , που αποτελεί και την 

χαµηλότερη τιµή του για την εξεταζόµενη περίοδο, λόγω των ζηµιών που εµφάνισε 

το ίδιο έτος στο ποσό των -13964,8 δισ. Έπειτα παρά το γεγονός ότι εµφανίζει µια 

µεγάλη αύξηση το 2014, στο ποσοστό 8,44% , συνεχίζει µε πτωτική τάση το 2015.

  

 

Χορηγήσεις / Καταθέσεις ( Loans to deposits %)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6, χορηγήσεις προς καταθέσεις  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 139,0685 128,3552 125,0441 112,2660 105,7410 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 69,2462 69,6573 72,4151 77,0878     76,3311 

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 136,1287 128,6154 122,5614 125,6873 126,5777 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ 165,5449 150,2137 151,6748 135,3898 108,6174 

BANK OF 

IRELAND  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 149,8567 133,2512 125,5702 119,6480 112,9871 

BANCO 

COMERSIAL 

PORTUGUES  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 150,9064 135,4538 123,0450 119,3535 115,6292 

Μ.Ο.  135,1252 124,2577 120,0517 114,9054 107,6472 
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∆ιάγραµµα 6,  χορηγήσεις προς καταθέσεις  

 

           

 

Ο δείκτης αυτός είναι ενδεικτικός του πόσο καλά χρησιµοποιήθηκαν οι καταθέσεις 

στην τράπεζα. Έτσι, όσο αυξάνεται η σχέση αυτή, τόσο µειώνεται η ρευστότητα της 

τράπεζας. ∆ιαχρονικά τις χαµηλότερες τιµές παρουσιάζει η γερµανική τράπεζα 

DEUTSCHE BANK στην οποία διακρίνεται µια σχετική σταθερότητα µε αυξητική 

τάση, που κυµαίνεται από 69,24% το 2011 εως 76,33% το 2015, ακολουθώντας 

ουσιαστικά συντηρητική στρατηγική. Οι χαµηλές τιµές, αυτές υποδηλώνουν για την 

τράπεζα ότι βασίζεται περισσότερο στις καταθέσεις της για την απαιτουµένη 

ρευστότητα, ώστε να παρέχει δάνεια. Σε αντίθεση µε την προαναφερθείσα τράπεζα 

έρχεται η UNICREDIT, η οποία, παρά το γεγονός ότι εµφανίζει τις υψηλότερες τιµές 

συγκριτικά µε τις υπόλοιπες τράπεζες, έχει πτωτική πορεία για τα έτη 2011-2015, 

πλην µια µικρής αύξησης το 2013, η οποία ξεκινάει µε την υψηλότερη τιµή 165,54 % 

το 2011 και φτάνει στην χαµηλότερη τιµή του 108,61% το 2015, γεγονός που 
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αποδεικνύει την υιοθέτηση µιας καλύτερης στρατηγικής σχετικά µε την ρευστότητα. 

Ιδιαίτερα υψηλές τιµές, επίσης, εµφανίζουν και οι BANK OF IRELAND και BANCO 

COMERSIAL PORTUGUES, οι οποίες κινούνται στο ίδιο επίπεδο και µε ίδιο τρόπο, 

µειώνοντας διαχρονικά τις τιµές τους και καταλήγοντας στο 112,98% και 115,62% 

αντίστοιχα, παραµένοντας παράλληλα και οι δυο πάνω από τον µέσο ορό καθ’ όλη 

την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Η ισπανική τράπεζα, BANCO 

SANTANDER, η οποία αν και παρουσιάζει συνεχιζόµενη πτωτική τάση στον δείκτη 

της εως το 2013, αυξάνει την τιµή του από το 2014 και έπειτα, στο επίπεδο περίπου 

του 126%. Η BNP PARIBAS κινείται σχεδόν παράλληλα µε τον µέσο όρο, 

ακολουθώντας µια πτωτική πορεία σε όλη την διάρκεια της πενταετίας, καταλήγοντας 

στο 105,74% το 2015.   

 

  

∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας ( Tier 1 Capital Ratio)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7, δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 11,6 13,6 11,7 11,5 12,2 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 12,9 15,1 16,9 16,1      14,7 

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 11,01 11,17    12,6  12,2 12,55 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ 9,32 11,44  10,09 11,26 11,64 

BANK OF 

IRELAND  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 14,4 14,5 12,3 12,4 14,8 

BANCO 

COMERSIAL 

PORTUGUES 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8,6 11,7 12,9 12   13,3 

Μ.Ο.  11,30   12,91 12,74 12,57 13,19 
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∆ιάγραµµα 7,   δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

 

            

 

Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των εξεταζόµενων τραπεζών κινείται για 

την περίοδο 2011-2015 σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς καµία από αυτές δεν 

εµφανίζει δείκτη κάτω από 6%, κάτι που σηµαίνει ότι είναι αρκετά καλά 

κεφαλαιοποιηµένες. Η DEUTSCHE BANK εµφανίζεται µε πολύ ισχυρή κεφαλαιακή 

βάση, παρόλο που το 2013 αρχίζει να παρουσιάζει µια πτωτική τάση µε τον δείκτη να 

φτάνει στο επίπεδο του 14,7% το 2015, παραµένοντας όµως πάνω από τον µέσο όρο. 

Αντίθετη περίπτωση αποτελεί η UNICREDIT, της οποίας ο δείκτης κινείται σε όλη 

την διάρκεια των πέντε ετών κάτω από τον µέσο όρο, που όµως αν εξαιρέσουµε την 

µειωµένη τιµή στο 2011 και µια πτώση που παρουσιάστηκε στην τιµή του δείκτη της 
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το 2013, από το 2014 διακρίνεται στο ποσοστό της κεφαλαιακής επάρκειας µια 

ανοδική τάση.  Η BANCO SANTANDER κινείται και αυτή κάτω του µέσου όρου 

του δείκτη, εµφανίζοντας ανοδική πορεία την περίοδο 2011-2015, πλην του έτους 

2014 που παρουσίασε µια µικρή µείωση στο 12,55%. Όσον αφορά, την BNP 

PARIBAS, εξαιρούµενης µιας αύξησης του δείκτη το 2012 στο 13,6% και το 2015 

στο 12,2% παρατηρείται µια σχετική σταθερότητα στην τιµή και συγκεκριµένα γύρω 

στο 11,5%. Ο  BANCO COMERSIAL PORTUGUE, παρά το γεγονός ότι εµφανίζει 

µια µικρή πτώση στον δείκτη το 2014, διαχρονικά παρατηρείται ανοδική πορεία µε 

υψηλότερη τιµή 13,3% το 2015. Τέλος, η κεφαλαιακή επάρκεια της BANK OF 

IRELAND, η οποία ουσιαστικά, θα λέγαµε πως εµφανίζει µια σχετική σταθερότητα 

περίπου στο 14,5% για τα εξεταζόµενα έτη, εξαιρουµένης της περιόδου 2013-2014, 

όπου και πάλι παρατηρείται σταθερότητα, αλλά σε χαµηλότερο επίπεδο ύψους 

12,4%.  

 

∆είκτης Χρέους προς ίδια κεφάλαια- Dept to equity%  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8, δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 729,0986 600,4095 617,3096 611,9789 506,6398 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 637,3984 613,5453 502,6088 346,0797   385,1044 

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 534,9852 522,8274 430,4261 457,9084 444,4756 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ 644,6065 519,2199 661,5408 607,4328 459,6581 

BANK OF 

IRELAND  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 508,0374 477,1269 370,0114 256,0306 182,5414 

BANCO 

COMERSIAL  

PORTUGUES 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 838,9480 871,5698 859,3640 432,5884 340,1361 

Μ.Ο.  648,8456 600,7831 573,5434 452,0031 386,4259 
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∆ιάγραµµα 8,  δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια  

 

 

 

Όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερη είναι η χρηµατοοικονοµική 

µόχλευση και ο κίνδυνος.  Μια χαµηλότερη τιµή χρέους προς ίδια κεφάλαια συνήθως 

συνεπάγεται µια πιο οικονοµικά σταθερή επιχείρηση. Ο δείκτης για την γερµανική 

τράπεζα DEUTSCHE BANK ακολουθεί φθίνουσα πορεία ξεκινώντας από το 

637,39% το 2011 και φτάνοντας εως το 346,07% το 2014, ενώ έπειτα µε µια αύξηση 

φτάνει το 385,10% το 2015. Η UNICREDIΤ, η οποία παρουσιάζει έντονες 

αυξοµειώσεις στην τιµή του δείκτη της, µετά την µείωση που σηµειώθηκε το 2012, 

εµφάνισε µια αύξηση το 2013 γεγονός όµως που δεν συνεχίστηκε διότι από το 2014 

παρατηρείται µια πτωτική πορεία µε αποτέλεσµα να φτάσει στο ποσοστό 459,65% το 

2015. Η BNP PARIBAS εµφανίζει και αυτή αυξοµειώσεις στην πενταετία ξεκινώντας 

από την τιµή 729,09% το 2011, ως την τιµή 506,63% το 2015. Ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει η BANK OF IRELAND, της οποίας ο δείκτης εµφανίζει τις καλύτερες 

τιµές στο σύνολο,  γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει την χαµηλότερο κίνδυνο, 

συγκριτικά µε τις υπόλοιπες τράπεζες που εξετάζουµε, το οποίο το επιτυγχάνει µε την 

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζει πτωτική πορεία 

ξεκινώντας από το 508,03% το 2011 και φτάνοντας στο 182,54% το 2015. Αντίθετη 

περίπτωση αποτελεί η BANCO COMERSIAL PORTUGUES, της οποίας ο δείκτης 

για την περίοδο 2011-2013 παίρνει τιµές, οι οποίες βρίσκονται στο υψηλότερο 

επίπεδο, µε υψηλότερη τιµή 871,56% το 2012 γεγονός που ίσως φανερώνει µεγάλη 

µόχλευση, ενώ στα επόµενα έτη παρουσιάζει µια έντονη µείωση στην τιµή, 

καταφέρνοντας να διατηρηθεί µάλιστα κάτω από τον µέσο ορό.  

 

 

∆είκτης ιδίων κεφαλαίων (Equity ratio%) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9, δείκτης ιδίων κεφαλαίων   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP 

PARIBAS SA 

ΓΑΛΛΙΑ 3,4656 4,1004 4,4638 3,9883 4,4335 

DEUTSCHE 

BANK 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,4670 2,6703 3,3957 4,0001    3,8473 

BANCO 

SANTANDER 

ΙΣΠΑΝΙΑ 5,9519 5,6600 6,3031 6,3812 6,5688 

UNICREDIT 

SpA 

ΙΤΑΛΙΑ 5,5547 6,7740 5,6569 5,6266 5,6016 

BANK OF 

IRELAND  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 6,5870 5,7990 5,9704 6,7280 6,9425 

BANCO 

COMERSIAL 

PORTUGUES  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,9104 3,5668 2,9412 5,2924 6,0936  

Μ.Ο.  4,6561 4,7617 4,7885 5,3362 5,5812 
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∆ιάγραµµα 9,  δείκτης ιδίων κεφαλαίων    

 

 

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων είναι ένας δείκτης φερεγγυότητας και όσο 

µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός, τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το ποσοστό 

των ιδίων κεφαλαίων σχετικά µε τα συνολικά και η τράπεζα θα έχει λιγότερη ανάγκη 

από ξένο δανεισµό. Η BANCO SANTANDER, αν εξαιρέσουµε µια µικρή µείωση 

που παρουσιάζει  το 2012, φαίνεται πως έχει ανοδική πορεία κατά την διάρκεια που 

µελετάµε και µεγάλη φερεγγυότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες τράπεζες, φτάνοντας 

σε ποσοστό 6,56% το 2015. Μεγάλη φερεγγυότητα παρουσιάζει και η BANK OF 

IRELAND, η οποία επίσης µε εξαίρεση µια πτώση το 2012, εµφανίζει στον δείκτη 

της αυξητική τάση καταλήγοντας το 2015 στο υψηλότερο ποσοστό των υπό µελέτη 

τραπεζών, ύψους 6,94%.  Η BNP PARIBAS γίνεται αντιληπτό και από το ∆ιάγραµµα 

9, πως εµφανίζει αυξητική τάση τα πρώτα έτη, η οποία όµως συνεχίζεται και µετά 

από την µοναδική µείωση που σηµειώνει το 2014, µε τιµές να κινούνται µεταξύ του 

3,46% το 2011 εως το 4,43% το 2015. Η γερµανική τράπεζα DEUTSCHE BANK 
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παρόλο που δείχνει να έχει ανοδική τάση ως το 2014, βρίσκεται κάτω από τον µέσο 

όρο καθ’ όλη την διάρκεια της πενταετίας, γεγονός που δικαιολογείται από το πολύ 

µεγάλο σύνολο ενεργητικού της, µε τον δείκτη της να εµφανίζει την υψηλότερη τιµή 

4,0% το 2014 και την χαµηλότερη τιµή 2,46% το 2011. Όσον αφορά την BANCO 

COMERSIAL PORTUGUES, ο δείκτης της παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις, µε 

πτωτική πορεία για τα πρώτα έτη, ενώ για την περίοδο 2014-2015 εµφανίζει 

βελτίωση µε µια κατακόρυφη αύξηση, η οποία αγγίζει το ποσοστό 6,09% το 2015.  

Τέλος, η UNICREDIT SpA εµφανίζει εξαιρετική σταθερότητα στον δείκτη στο 5,6%, 

µε εξαίρεση το 2012 που φαίνεται να πραγµατοποιείται µια αύξηση φτάνοντας το 

6,7%.   
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

 

        ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η παρουσίαση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και ειδικότερα του τραπεζικού τοµέα. Η αποτελεσµατική λειτουργία των 

τραπεζικών ιδρυµάτων εξαρτάται κυρίως από την σωστή και ικανοποιητική 

διαχείριση τους. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της κερδοφορίας και της 

αποτελεσµατικότητας του τραπεζικού κλάδου απαραίτητη κρίνεται η µελέτη 

ορισµένων κρίσιµων αριθµοδεικτών.   

  Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα φανερώνουν 

αστάθεια στις χρηµατοοικονοµικές αγορές του κόσµου, γεγονός που έχει επηρεάσει 

τον τραπεζικό τοµέα και η ανάλυση της λειτουργικής επίδοσης, η οποία εξαρτάται 

από την επάρκεια και την συγκράτηση των κερδών της, κρίνεται απαραίτητη. Για τον 

λόγο αυτόν, λοιπόν, και στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση για 6 ευρωπαϊκές τράπεζες, για τα έτη 2011-2015, όπου 

για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων χρειάστηκε να γίνει συλλογή των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τους για τα έτη αυτά.  

  Πιο συγκεκριµένα, ξεκινώντας από την ιρλανδική τράπεζα BANK OF 

IRELAND παρατηρείται µια µείωση για τους δείκτες ROA και ROE το 2012, ενώ 

στα επόµενα έτη φαίνεται να έχουν αυξητική πορεία. Ανάλογη συµπεριφορά 

παρουσιάζουν και οι δείκτες της BANCO COMERSIAL PORTUGUES. Στην 

DEUTSCHE BANΚ παρατηρείται µια µείωση στους δείκτες αυτούς, µε συνέπεια οι 

τιµές τους να πάρουν ακόµη και αρνητική τιµή το 2015. Αντίθετα, η BNP PARIBAS, 

παρόλο που ακλούθησε και αυτή πτωτική πορεία µέχρι το 2014, το 2015 έδειξε 

σηµάδια ανάκαµψης. Παρόµοια πορεία ακολούθησε και η BANCO SANTANDER, η 

οποία όµως άρχισε να βελτιώνει τους δείκτες αυτούς από το 2014. Μια ιδιαίτερη 

περίπτωση όσον αφορά τις διακυµάνσεις αποτελεί η UNICREDIT της Ιταλίας. 

Επηρεαζόµενη από την κρίση, το 2011 εµφανίζει ζηµίες ύψους -9206,44δισ. µε 

αποτέλεσµα οι αριθµοδείκτες ROA και ROE να βρίσκονται σε αρνητικό επίπεδο. Αν 

και ακολούθησε µια αύξηση στα κέρδη το 2012 και κατ επέκταση και τους 

αριθµοδείκτες κερδοφορίας, το 2013 εµφάνισε πάλι µια κατακόρυφη µείωση.  

  Όσον αφορά την ανάλυση για το καθαρό περιθώριο επιτοκίου, η BANK OF 

IRELAND σηµειώνει µια συνεχόµενη αύξηση από το 2012, εως το 2% το 2015, ενώ 
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παράλληλα η BANCO COMERSIAL PORTUGUES, παρά την µείωση που 

παρουσιάζει στον δείκτη ως το 2013, από το 2014 γίνεται φανερή η αυξητική πορεία. 

Πρώτη στην κατάταξη έρχεται η ισπανική τράπεζα, BANCO SANTANDER 

φτάνοντας το 2015 στο υψηλό σηµείο του δείκτη 3,05%, που σηµαίνει ότι είναι 

αυξηµένα τα έσοδα που δηµιουργούνται από τα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού. 

Έπειτα ακολουθούν οι υπόλοιπες τρεις τράπεζες της εξέτασης µας µε την 

UNICREDIT να εµφανίζει µια σταδιακή µείωση στην τιµή, την DEUTSCHE BANK, 

παρά την πτώση που δέχεται ο δείκτες, να δείχνει σηµάδια ανόδου το 2015, και τέλος 

την BNP PARIBAS  να παρουσιάζει µια σταθερή αύξηση.  

  Στον  λόγο δάνεια προς τις καταθέσεις, στην BANK OF IRELAND καθώς  και 

την BANCO COMERSIAL PORTUGUES παρατηρείται µια πτωτική πορεία στον 

δείκτη, παρόλα αυτά παραµένουν και οι δύο πάνω από τον µέσο όρο καθ’ όλη την 

διάρκεια της µελέτης, σηµάδι ανησυχητικό για την ρευστότητα τους. Αντίθετα η 

γερµανική τράπεζα, DEUTSCHE BANK κρατά τον δείκτη σε χαµηλά επίπεδα σε όλη 

την περίοδο της εξέτασης , γεγονός που φανερώνει την συντηρητική της στρατηγική 

όσον αφορά την ρευστότητα.  Η UNICREDIT φαίνεται να βελτιώνει την πολιτική 

ρευστότητας που ακολουθεί, µειώνοντας διαχρονικά τον δείκτη δάνεια προς 

καταθέσεις, λόγω της µείωσης των δανείων που χορηγεί και της παράλληλης αύξησης 

των καταθέσεων που δέχεται. Η BNP PARIBAS φαίνεται πως και αυτή µειώνει αυτό 

τον δείκτη φτάνοντας το 2015 στο ποσοστό 105,7%, ενώ η BANCO SANTANDER 

αν και τα τρία πρώτα χρόνια φαίνεται να κάνει προσπάθειες να αυξήσει την 

ρευστότητα της, από το 2014 και έπειτα παρατηρείται µια αύξηση στον δείκτη.  

  Όσον αφορά, έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες τον Tier 1, 

συµπεραίνουµε πως όλες οι τράπεζες βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς ο 

δείκτης αυτός παρουσιάζεται πάνω του απαιτούµενου ορίου 4%. Πιο συγκεκριµένα, η 

κεφαλαιακή επάρκεια της BANCO COMERSIAL PORTUGUES, εµφανίζει 

διαχρονικά αυξητική πορεία, µε εξαίρεση το 2014 που παρουσίασε µια µείωση στον 

δείκτη. Από την άλλη πλευρά, η BANK OF IRELAND δείχνει µια σταθερότητα στην 

πλειοψηφία των εξεταζόµενων ετών στο επίπεδο του 14,5%. Ο δείκτης αυτός της  

DEUTSCHE BANK αν και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες τράπεζες της µελέτης, φαίνεται πως από το 2014 παρουσιάζει µια µικρή 

πτώση, η οποία γίνεται πιο φανερή το 2015, φτάνοντας στο 14,7%. Παρόµοια µείωση 

στον δείκτη επάρκειας κεφαλαίου αντιµετωπίζει και η BNP PARIBAS από το 2013, 

µε την διάφορα ότι το 2015 εµφανίζει αυξητική τάση.  



 
95 

  Τέλος, όσον αφορά την BANK OF IRELAND ο δείκτης χρέους βρίσκεται στο 

χαµηλότερο επίπεδο, γεγονός που υποδηλώνει µικρότερη µόχλευση και κατ επέκταση 

µικρότερο κίνδυνο σε σχέση µε τις υπόλοιπες υπό εξέταση τράπεζες. Για την  

BANCO COMERSIAL PORTUGUES, παρά το γεγονός των πολύ υψηλών τιµών που 

παρουσίασε ο δείκτης χρέους τα πρώτα έτη, φαίνεται πως µια καλύτερη στρατηγική 

οδήγησε στην κατακόρυφη µείωση στο ποσοστό 340,1% το 2015 από το 871,5% το 

2012.  Η DEUTSCHE BANK φαίνεται πως και αυτή βελτιώνει τον δείκτη αυτό για 

την περίοδο 2011-2014, ενώ το 2015 παρουσίασε µια µικρή αύξηση, παραµένοντας  

ωστόσο κάτω από τον µέσο όρο. Οι υπόλοιπες τρεις τράπεζες αν και εµφανίζουν 

κάποιες αυξοµειώσεις στην περίοδο που εξετάζουµε, διαχρονικά συµπεραίνουµε πως 

καταφέρνουν να µειώσουν τους δείκτες χρέους.  

  Η οικονοµική κρίση τόνισε την ανάγκη για καλύτερη ρύθµιση και εποπτεία 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Οι σηµαντικές αλλαγές της ευρωπαϊκής τραπεζικής 

νοµοθεσίας, οι νέοι κανόνες λειτουργίας και τα µέτρα ρυθµιστικής παρέµβασης 

µεταβάλουν σηµαντικά τη στρατηγική των ευρωπαϊκών τραπεζών.  

  Για τον λόγο αυτό, τόσο οι ελεγκτικές αρχές, όσο και οι ίδιες οι τράπεζες 

πρέπει να δίνουν έµφαση στην ανάγκη για ενίσχυση και διατήρηση κεφαλαιακών 

αποθεµάτων, διότι µια ισχυρή κεφαλαιακή βάση αυξάνει την εµπιστοσύνη σε µια 

τράπεζα και παρέχει προστασία από πιθανές ζηµιές. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσουν 

βάση στην επάρκεια κεφαλαίων, όχι µόνο από την άποψη του ικανοποιητικού δείκτη 

φερεγγυότητας, αλλά και από τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες 

επενδύσεις εκσυγχρονισµού.  

  Έτσι, η διασφάλιση αξιοπιστίας, αλλά και σταθερότητας στο τραπεζικό 

σύστηµα, σε συνδυασµό µε την προσαρµογή του στις απαιτήσεις του ανταγωνισµού, 

έχει σκοπό την εύρυθµη λειτουργία των τραπεζών και κατ’ επέκταση την 

αποτελεσµατική κατανοµή των οικονοµικών πόρων.  

  Κλείνοντας την ενότητα θα πρέπει να αναφερθεί ότι σήµερα είναι πια 

δεδοµένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εναρµονίσει όλα τα τραπεζικά 

συστήµατα µε την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό 

τοµέα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών, και θα έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να δούµε πως θα εξελιχθούν οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν στην 

εργασία, και άρα πως θα επηρεαστεί το τραπεζικό σύστηµα.   
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