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Περίληψη 
 
 
Το ευρωπαϊκό και γενικότερα το διεθνές τραπεζικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται τα τελευταία έτη από ραγδαίες αλλαγές, όπως η ενοποίηση 

των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι συνεχιζόμενες εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, η διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, η διεθνοποίηση των εργασιών και η στροφή προς τη λιανική 

τραπεζική.  Αντικείμενο της πρώτης ενότητας αποτελεί η εξελικτική πορεία 

του τραπεζικού συστήματος από την αρχαιότητα έως σήμερα, με ιδιαίτερη 

αναφορά στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τις βασικές αρχές και τα 

χαρακτηριστικά του.  

 

Οι αλλαγές που προκάλεσαν η παγκοσμιοποίηση των κεφαλαιαγορών σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη των τεχνολογιών ανάγκασαν τις τράπεζες σε 

ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, να αναθεωρήσουν τις πηγές 

κερδοφορίας τους, να μειώσουν το κόστος δημιουργίας και παροχής 

τραπεζικών υπηρεσιών ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να 

επιβιώσουν στο διεθνές περιβάλλον. Η πίεση προς τις τράπεζες ενισχύθηκε 

περισσότερο και με την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος (€) 

καθώς αυτές κυρίως καλούνταν να καλύψουν το κόστος εισαγωγής και 

προσαρμογής στο νέο νόμισμα, ενώ έπρεπε να αποδεχτούν την απώλεια 

εσόδων από τις αγοραπωλησίες συναλλάγματος, τις διατραπεζικές 

συναλλαγές και τα εργαλεία αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. 

Οι τάσεις αυτές παρατηρήθηκαν υπό συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού 

και ιστορικά χαμηλών επιτοκίων.  

 

Η επίδραση των ανωτέρω αλλαγών στις βασικές μεθόδους μέτρησης της 

«χρηματοοικονομικής επίδοσης» των ελληνικών τραπεζών αποτελούν 

αντικείμενο του δευτέρου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας. Στο τρίτο και 

τέταρτο κεφάλαιο θέτουμε τις βασικές αρχές και μεθόδους μέτρησης της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης των τραπεζών και στο πέμπτο κεφάλαιο 

επιχειρούμε τη συγκριτική αξιολόγηση των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (financial statements) της πενταετίας 

2000-2005, (πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ), για οκτώ ελληνικές εμπορικές 

τράπεζες.  
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Κεφάλαιο 1  - Ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος  

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Ο ορισμός της τραπεζικής επιχείρησης, η ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού 

συστήματος από την αρχαιότητα έως σήμερα αλλά και οι σημαντικότερες 

αλλαγές που καθόρισαν την πορεία του, αποτελούν αντικείμενο της πρώτης 

ενότητας του παρόντος κεφαλαίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων αυτών μαζί με τις βασικές αρχές τους παρουσιάζονται στη 

συνέχεια, μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη λειτουργία τους ως 

χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Ιστορικά οι τράπεζες υπόκειντο σε περισσότερους κανονισμούς από τις 

άλλες εταιρείες και για αυτό βρίσκονταν πάντα ανάμεσα στις περισσότερο 

ασφαλείς και συντηρητικές επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο επομένως το 

γεγονός ότι τα τραπεζικά ιδρύματα αποτέλεσαν τον κορμό, και σε 

ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν τον αποκλειστικό κορμό, των χρημα-

τοπιστωτικών συστημάτων και επιβλήθηκαν σαν ένας από τους ση-

μαντικότερους μοχλούς της διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης. 

1.2. Ορισμός Τραπεζικής επιχείρησης 

Πριν προχωρήσουμε στον προσδιορισμό του τραπεζικού προϊόντος θα 

πρέπει πρώτα να ορίσουμε την έννοια της τράπεζας ή της τραπεζικής 

επιχείρησης.  

Γενικά δεν υπάρχει παραδεκτός ορισμός της τραπεζικής επιχείρησης, 

σύμφωνα με τον νόμο 5076/1931 « περί ανωνύμων εταιρειών και 

Τραπεζών», με το άρθρο 10 § 1 ορίζεται ότι οι Τράπεζες¹ «είναι αι 

επιχειρήσεις αίτινες, ανεξαρτήτως ετέρου σκοπού αυτών, δέχονται κατ΄ 

επάγγελμα καταθέσεις χρημάτων ή άλλων αξιών».Κατά το άρθρο 11 του 

ιδίου νόμου οι Τράπεζες δύναται να συσταθούν και να λειτουργήσουν μόνο 

με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.   

________________________________________________________________________ 
1. Η ονομασία τράπεζα (εκ της δωρικής τράπεσδα) προέρχεται από το έπιπλο, το τραπέζι, στο οποίο 
ήταν εγκατεστημένοι οι πρώτοι τραπεζίτες, ένα είδος σημερινών αργυραμοιβών που απασχολούνταν με 
την εμπορία του χρήματος 
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Ο Δ.Γαλάνης ορίζει ότι «η τράπεζα είναι η επιχείρησις η οποία κατά κύριον 

και αποκλειστικόν επάγγελμα ενεργεί πιστωτικές πράξεις»² . 

Κατά τον Λεωνίδα Σαρ. Λώλο, «αι Ελληνικαί  εμπορικαί Τράπεζαι έχουν την 

μορφή των Τραπεζικών καταθέσεων. Εκ του λόγου τούτου, η 

δραστηριότης των συνίσταται εις την αποδοχή καταθέσεων πάσης μορφής 

και την τοποθέτησιν των διαθεσίμων των εις βραχυπροθέσμους, μάλλον, 

δανειστικάς εργασίας. Εν προκειμένω ακολουθούν το βρετανικό σύστημα 

της μη επεμβάσεως, όπερ ευρίσκεται εις αντίθεσιν προς τα Ηπειρωτικό 

Ευρωπαϊκόν σύστημα, (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία)». ³ 

Επίσης κατά τον Μ.Γεωργιάδη «τραπεζική επιχείρηση  είναι εκείνη που 

προβαίνει στη συγκέντρωση της κοινωνικής αποταμιεύσεως και τη 

διοχέτευση αυτής με κέρδος προς τους διαφόρους κλάδους της 

οικονομίας». ⁴ 

Ο νόμος 2076/1992 με τον οποίον ενσωματώθηκαν στην ελληνική 

τραπεζική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 89/646/ΕΟΚ χρησιμοποιεί 

τον ευρύτερο όρο «πιστωτικό ίδρυμα».  

 

Συνεπώς  ως πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται (άρθρο 2, παρ. 1 Ν. 2076/92) η 

επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή 

καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και 

στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της. Η κατ' επάγγελμα 

αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το 

κοινό απαγορεύεται σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που δεν αποτελούν 

πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η αντίστοιχη απαγόρευση της κατ' επάγγελμα 

χορήγησης δανείων ή πιστώσεων προς το κοινό έχει αρθεί με την έκδοση 

του Ν. 2937/2001 και η σχετική δραστηριότητα εντάχθηκε σε καθεστώς 

αδειοδότησης της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

 

 

 
________________________________________________________________________ 
2. «Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής», Δ.Γαλάνης, Αθήνα 1969.  
3.«Το Τραπεζικόν Σύστημα. Ιστορία-Εξέλιξις-Διάρθρωσις», Λεωνίδας Σαρ. Λώλος, Αθήνα 1965, σελ.177 
4. «Οικονομική των Επιχειρήσεων», Μ.Γεωργιάδης 
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1.3. Προσδιορισμός Τραπεζικού προϊόντος και παραγωγικότητα 
 

Τα πιστωτικά ιδρύματα δηλ. οι τράπεζες εκτός από την αποδοχή των 

καταθέσεων και τη χορήγηση δανείων αποτελούν επιχειρήσεις παροχής 

πολλαπλών υπηρεσιών, γεγονός που προκαλεί το πρόβλημα συνάθροισης  

ή συνολικοποίησης, (aggregation) και την αδυναμία «ποιοτικής 

σύγκρισης». Παράλληλα, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες προϋποθέτουν 

την παροχή και άλλων υπηρεσιών, που δεν είναι εύκολο να διακριθούν και 

να τιμολογηθούν χωριστά. Ο προσδιορισμός του προϊόντος των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών και η μέτρηση της «αξίας» των 

υπηρεσιών που προσφέρονται έχει πρόσθετες δυσκολίες που οφείλονται 

στην αδυναμία μέτρησης τους σε φυσικές μονάδες.  

 

Μια επιπλέον παράμετρος που παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες είναι 

η τιμολόγηση καθώς είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η ποιότητα των 

τραπεζικών υπηρεσιών.  

 

Ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τον τρόπο μέτρησης του τραπεζικού 

προϊόντος όπως για παράδειγμα, πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι 

καταθέσεις όψεως στην παραγωγική διαδικασία; Ως εισροή ή ως εκροή; 

Πώς πρέπει να υπολογίζεται η προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών; Με βάση 

τον αριθμό των λογαριασμών και των συναλλαγών ή με βάση την αξία των 

λογαριασμών;  

 

Ο παλαιότερος τρόπος υπολογισμού του τραπεζικού προϊόντος είναι αυτός 

που χρησιμοποιείται στους εθνικούς λογαριασμούς των περισσότερων 

χωρών (προσέγγιση των εθνικών λογαριασμών). Μετρώντας δηλαδή την 

προστιθέμενη αξία από κάθε τομέα της οικονομίας, όπως αυτή 

αντανακλάται στα κέρδη και τα εισοδήματα των απασχολουμένων σε κάθε 

τομέα. 

 

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, τα τραπεζικά ιδρύματα θεωρούνται 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κεφάλαιο και εργασία για να «παράγουν» 

διαφορετικές κατηγορίες λογαριασμών καταθέσεων και χορηγήσεων 

δανείων (προσέγγιση της προστιθέμενης αξίας). Το προϊόν υπολογίζεται ως 
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ο αριθμός αυτών των λογαριασμών ή ο αριθμός των συναλλαγών ανά 

λογαριασμό. Το συνολικό κόστος είναι το άθροισμα όλων των λειτουργικών 

εξόδων που χρησιμοποιούνται για την «παραγωγή» αυτών των προϊόντων. 

Το τραπεζικό προϊόν υπολογίζεται ως μεταβλητή — ροή, δηλαδή, είναι η 

ποσότητα του προϊόντος που «παράγεται» σε μια χρονική περίοδο.  

 

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του τραπεζικού προϊόντος αναγνωρίζει τη 

διαμεσολάβηση ως την κύρια δραστηριότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων (η 

προσέγγιση της διαμεσολάβησης). Δηλαδή, οι τράπεζες δεν είναι απλώς 

παραγωγοί υπηρεσιών καταθέσεων και χορηγήσεων αλλά διαμεσολαβητές 

μεταξύ των οικονομικών μονάδων. Συνεπώς, η αξία των χορηγήσεων 

δανείων και τοποθετήσεων σε χρεόγραφα θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

στον υπολογισμό του τραπεζικού προϊόντος. Οι καταθέσεις μπορούν να 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά είτε ως εισροή είτε ως εκροή στη 

διαμεσολαβητική «παραγωγική» διαδικασία. Το συνολικό κόστος είναι το 

άθροισμα των λειτουργικών εξόδων (το κόστος χρησιμοποίησης των 

παραγωγικών συντελεστών, κεφαλαίου και εργασίας) και των πληρωμών 

τόκων. Η προσέγγιση της διαμεσολάβησης θεωρεί το τραπεζικό προϊόν ως 

μεταβλητή — απόθεμα, δηλαδή είναι το υπόλοιπο περιόδου ενός ευρύτατου 

φάσματος διαμεσολαβητικών υπηρεσιών. Η προσέγγιση της 

διαμεσολάβησης παρουσιάζει  ωστόσο  αντικειμενικές δυσκολίες, όπως η 

διαφορετικότητα των κινδύνων ή η χρονική διάρθρωση των δανείων και 

των καταθέσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του 

προϊόντος ή ο διαφορετικός βαθμός αξιοπιστίας των τραπεζών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7



“Μέτρηση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης” και “Δημιουργία Αξίας” στις Τράπεζες 

1.4. Η Εξέλιξη του Τραπεζικού συστήματος από την αρχαιότητα έως 

σήμερα.  

 

Πρώτοι οι Αθηναίοι αντιληφθήκαν, ότι η μόνη πολιτική επί θεμάτων 

οικονομικού ενδιαφέροντος, ήταν η ευθύτητα και η τιμιότητα και δεν 

μιμήθηκαν τις σύγχρονες, τότε, αντιλήψεις περί της υποτιμήσεως του 

νομίσματος. Αποδίδοντας μεγάλη σημασία στην αξία της «δραχμής» ⁵ ως 

μέσου ανταλλαγής, έδωσαν σε αυτή σταθερή αξία και γόητρο με σταθερά 

περιεκτικότητα σε αργυρό (95%) και στο οποίο βοήθησε, αρκετά η ύπαρξη 

μεταλλείων αργυρού στο Λαύριο. 

 

Οι πρώτες γνωστές τράπεζες εμφανίστηκαν στη Βαβυλωνία στα τέλη του 

ΣΤ΄ αιώνα π.Χ, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος Β΄, 

όπου υπάρχουν πληροφορίες για τη λειτουργία του μεγάλου τραπεζιτικού 

οίκου των «Igidi».Σε αυτή την περίοδο αποδίδεται το αρχαιότερο 

νομοθετικό κείμενο, ο Κώδικας του Χαμουραμπί, ο οποίος μεταξύ άλλων 

ρυθμίζει το έντοκο δάνειο και την απόθεση εμπορευμάτων. Ο Χαμουραμπί 

έκανε νόμους που χαράχθηκαν σε πέτρα και επί δεκαπέντε περίπου αιώνες, 

ρύθμιζαν τις βιοτικές και οικονομικές σχέσεις των Βαβυλωνίων. Οι εν λόγω 

νόμοι επηρέασαν τους γειτονικούς προς τους Βαβυλωνίους λαούς, μεταξύ 

άλλων και τους Έλληνες, ίχνη του κώδικα του Χαμουραμπί βρίσκονται στις 

ρίζες της σύγχρονης νομοθεσίας.* 'Ως σημαντικές Τράπεζες, οι οποίες 

ήκμασαν στην Βαβυλώνα, μνημονεύονται ή Τράπεζα 'Εανασίρ, ή Τράπεζα 

Έγιμπί, ή Τράπεζα Μουρασού καί ή Τράπεζα Νεμποαχιντίν.⁶ 

Οι πλέον εξειδικευμένες τεχνικές και μορφές τραπεζικών εργασιών 

αναφέρονται στην ελληνική Αρχαιότητα κατά τον Ζ' π.Χ. αιώνα, όπου οι 

Έλληνες είχαν εμπορικές συναλλαγές με τους Φοίνικες και τους 

Βαβυλωνίους 

______________________________________________________ 
5. Δραχμή, νομισματική μονάδα των Αρχαίων Ελλήνων, κατά βάρος ίση προς το 1/10 μιας μνας. Στην 

νεότερη Ελλάδα εισήχθη, το πρώτο, επί Αντιβασιλείας του Όθωνα με το διάταγμα 8/2/1833 η οποία 

διαδέχθηκε τον «Φοίνικα».Επίσης ως παλαιότερο μέσο ανταλλαγής χρησίμευε το άλας, έλεγαν μάλιστα 

όταν « ένα εμπόρευμα είναι καλό, ότι  «αξίζει το άλας του». 

* Για τα δάνεια σε ζυγιστό μέταλλο (αργυρό ή χρυσό) το ποσοστό του τόκου είχε ορισθεί σε 22%, και 

για τα δάνεια σε είδος 33,3%. 

6. «Τραπεζική τεχνική», Ι.Ν.Κουγιουλή Αθήνα 1970, σελ. 20 
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Επειδή κυκλοφορούσαν πολλών ειδών νομίσματα, ενίοτε κίβδηλα, 

δημιουργήθηκαν γνωστά επαγγέλματα όπως οι «αργυραμοιβοί» και οι 

«κολλυβιστές» οι οποίοι αναλάμβαναν έναντι μικρής αμοιβής (κόλλυβον) 

τις ανταλλαγές νομισμάτων των πόλεων-κρατών, «οι τραπεζίτες», οι 

οποίοι δέχονταν τις καταθέσεις των πολιτών προσφέροντας κάποιο τόκο 

και τέλος οι «δανειστές» ή οι «τοκιστές» οι οποίοι δάνειζαν χρήματα με 

υψηλό συνήθως επιτόκιο.⁷ 

Μεγάλη άνθηση γνώρισαν επίσης τα «ναυτοδάνεια» (γράφονταν 

υποθήκη επί του πλοίου ή παραχωρούσαν το φορτίο του) ενώ δινόντουσαν 

δάνεια με «υποθήκη επί του ακινήτου». 

 

Τις πρώτες Τράπεζες στην Ελλάδα τις συναντάμε κατά το έτος 393 π.Χ. Ό 

Ισοκράτης στον «Τραπεζικόν» του αναφέρει τους πρώτους Τραπεζίτες: τον 

Αντισθένη και τον Αρχέστρατο καθώς και τον Πασίωνα, που τους 

διαδέχθηκε. Ή Τράπεζα του Πασίωνα ήταν μία από τις πιο αξιόλογες της 

Αθήνας και από τις πιο γνωστές στην Ελλάδα. Γνωστή είναι η δίκη, με 

μηνυτή τον υιό του πλουσίου άρχοντα του Πόντου Σωπαίου κατά του 

Τραπεζίτη Πασίωνα, ο οποίος αρνήθηκε να του αποδώσει κατάθεση που 

προέρχονταν από την αξία σίτου που εισήγαγε και πούλησε στην Ελλάδα,  

καθώς δεν υπήρχε  αποδεικτικό μέσο. ⁸ 

Πρώτος ό Θεμιστοκλής, κερδίζοντας κατά τους Μηδικούς πολέμους 

μυθώδη, για την εποχή εκείνη ποσά, δάνεισε ένα μέρος σε ιδιώτη προς 

5%. Αυτή η πράξη έδωσε την ευκαιρία να επιτραπεί ή εγκατάσταση 

κολλυβιστών ονομαζόμενων  «Τραπεζιτών». ⁹ 

 
Επίσης, επί εποχής Πεισιστράτου ιδρύθηκε η πρώτη αγροτική τράπεζα 

του κόσμου, η οποία παρείχε δάνεια σε μικροκαλλιεργητές, με την 

καταβολή  του 1/20 της σοδειάς τους σε είδος η σε χρήμα. ¹⁰ 

______________________________________________________ 
7. «Τεχνική και οικονομική των τραπεζικών εργασιών», Ευρυβιάδου Γ. Τσουτρέλλη, υποδιευθυντή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1961, σελ.28 
8. Την εποχή εκείνη, οι καταθέσεις στις Τράπεζες γινόντουσαν χωρίς  μάρτυρες. Ή απόφαση του 
Δικαστηρίου δεν είναι γνωστή· το ιστορικόν όμως της υπόθεσης μας αποδίδει ανάγλυφα την οικονομική 
κατάσταση της Χώρας, την ανάπτυξη του εμπορίου, τις εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τις άλλες 
Χώρες και τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας κατά τον 4ον π.Χ. αιώνα.  
9. «Το τραπεζικόν σύστημα,  Ιστορία - Εξέλιξις –Διαρθρώσεις»  - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου,  Διευθυντή 
Εμπορικής Τράπεζας της  Ελλάδος,  Αθήνα 1965, σελ.166 
10. «Τεχνική και οικονομική των τραπεζικών εργασιών», Ευρυβιάδου Γ. Τσουτρέλλη, υποδιευθυντή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1961, σελ.28 
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Ποικίλες τραπεζικές λειτουργίες, της εποχής εκείνης όπως η αποδοχή 

χρημάτων σε παρακαταθήκη, ο ανοιχτός λογαριασμός, η έντοκη κατάθεση, 

ο έντοκος δανεισμός, η φύλαξη εμπορευμάτων επί αμοιβή, η παροχή 

εγγυήσεων, η χρήση τραπεζογραμματίου πληρωτέου με την εμφάνιση του, 

παρέχουν σοβαρές ενδείξεις για την αρχαιότατη καταγωγή ορισμένων 

τραπεζικών εργασιών. Παρόλο αυτά, οι επικρατούσες  αντιλήψεις περί 

τόκων κατά την εποχή εκείνη δυσχέραιναν τις συναλλαγές, καθ' όσον 

θεωρούσαν  ανήθικη την είσπραξη τόκων επί δανείων και οι 

αποθησαυριστές κρατούσαν τις οικονομίες στα σπίτια τους. Είναι πολύ 

χαρακτηριστικά τα ριζοσπαστικά μέτρα που πήρε ο Σόλων για να 

διορθωθούν οι καταστρεπτικές συνέπειες για την αθηναϊκή οικονομία από 

την ανεξέλεγκτη τοκογλυφία : ακύρωση των οφειλών σε ιδιώτες και στη 

πολιτεία, κατάργηση του δανεισμού «επί σώμασιν» και απελευθέρωση 

εκείνων που είχαν καταστεί δούλοι, επειδή δεν ήταν σε θέση να 

εξοφλήσουν τα μεγάλα χρέη τους. ¹¹ 

Σύντομα όμως έγινε αντιληπτό, ότι αυτό ήταν αντίθετο προς το συμφέρον 

του συνόλου, γιατί στερούταν χρήματα για παραγωγικές εργασίες, οπότε 

επιτράπηκε ή παρακατάθεσή τους στους Ναούς.  ¹² 

Οι τράπεζες της εποχής εκείνης αντιμετώπιζαν έντονο ανταγωνισμό στο 

έργο τους από τους ναούς στα μεγάλα ιερά της αρχαιότητας με καθολική 

αναγνώριση, όπως τους Δελφούς, τη Δήλο, την Έφεσο, τη Σάμο, όπου οι 

απλοί πολίτες αλλά και οι ίδιες οι πόλεις-κράτη μπορούσαν να καταθέτουν 

τα πολύτιμα κινητά περιουσιακά τους στοιχεία με μεγαλύτερη ασφάλεια, 

λόγω του θρησκευτικού απαραβίαστου των  χώρων αυτών, που ήταν 

σεβαστό τουλάχιστον μεταξύ όλων των Ελλήνων. 

 

Επίσης τα γνωστά ιερά χορηγούσαν από τα πολύτιμα αναθήματα-

θησαυρούς  των πιστών τους έντοκα δάνεια, ακόμα και στο ίδιο το κράτος. 

Για την προστασία των πολιτών από τυχόν κερδοσκοπικές κινήσεις των 

ιδιωτικών τραπεζών δημιουργήθηκαν από πολύ νωρίς και δημόσιες  

 

__________________________________________________ 
11. «Χρήμα και Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα», Κίμωνας Π.Στεριώτης, Αθήνα 1992, σελ.112 

12. Οι σημαντικότεροι ναοί, όπως του Απόλλωνος στους Δελφούς, της Ήρας στη Σάμο και της 
Αρτέμιδος στην Έφεσο, διέθεταν αξιόλογα κεφάλαια,  Ι.Ν.Κουγιουλής «Τραπεζική τεχνική», Αθήνα 
1970, σελ. 21 
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τράπεζες, οι οποίες αναλάμβαναν την είσπραξη των εσόδων και την 

πληρωμή των δαπανών των πόλεων. Τέτοιες τράπεζες υπήρχαν στην 

Κύζικο, στο Ίλιο, στην Έφεσο, στη Λήμνο, στη Δήλο, στην Αθήνα, στον 

Ορχομενό. Το κράτος συνήθως δεν εξασκούσε εποπτεία στις δημόσιες 

τράπεζες, αλλά τις εξουσιοδοτούσε να εισπράττουν τους φόρους για 

λογαριασμό του και να κόβουν τα νομίσματα.  

 

Ο «Θησαυρός των Αθηναίων» (431 - 404 π.Χ.) μπορεί να θεωρηθεί ως 

κλασσικό παράδειγμα δημοσίας Τράπεζας της πόλεως, η οποία  

χρηματοδοτούσε τους πολέμους. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμιζόταν και το 

ζήτημα από ηθικής πλευράς, οι Ναοί είχαν ελευθερία δανεισμού και μάλιστα 

εντόκως προς 20% ενώ, αντιθέτως, έδιδαν τόκο επί καταθέσεων 2-3%.  

 

Η επιτυχία του συστήματος αυτού,  οδήγησε τους Αθηναίους να προτείνουν 

και σε άλλα Κράτη την ίδρυση «Κοινού Ταμείου», λέγεται, μάλιστα, ότι 

επικεφαλής του, τέθηκε ό Απόλλων των Δελφών. ¹³ 

Αργότερα εμφανίστηκαν δημόσιες τράπεζες και στην Αίγυπτο την εποχή 

των Πτολεμαίων (τέλη τέταρτου - τρίτος αιώνας π.Χ.)  οι αποκαλούμενες 

βασιλικές τράπεζες - των οποίων η παρουσία συνεχίστηκε και επί 

κυριαρχίας των Ρωμαίων -που εκτός των άλλων λειτουργιών διενεργούσαν 

και κάθε είδους είσπραξη για λογαριασμό του Δημοσίου, όπως το τίμημα 

των πλειστηριαζόμενων κτημάτων  και τις προσόδους των βασιλικών 

επιχειρήσεων.  

 

Οι Φοίνικες, αν και ήταν κατεξοχήν εμπορικός λαός, δεν υπάρχουν στοιχεία 

περί διενεργείας των τραπεζικών εργασιών. Επίσης, ο λόγος που οι Εβραίοι 

δεν ανέπτυξαν την εμπορία του χρήματος στη «Γη της Επαγγελίας» 

οφείλοταν στα εμπόδια της Βίβλου. Επινόησαν όμως την κάλυψη 

χορηγήσεως δανείου με σύμβαση εταιρείας.  

Οι Ρωμαίοι ακολούθησαν πιστά την αρχαία ελληνική τραπεζιτική παράδοση, 

υιοθετώντας τις βασικότερες αρχές που είχαν εφαρμοστεί από τους 

Έλληνες για πολλούς αιώνες. Οι πρώτοι τραπεζίτες εμφανίσθηκαν κατά το 

έτος 269 π.Χ.  

_________________________________________________________________________________ 

13. «Το τραπεζικόν σύστημα,  Ιστορία - Εξέλιξις –Διαρθρώσεις»  - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου,  Διευθυντή 
Εμπορικής Τράπεζας της  Ελλάδος,  Αθήνα 1965, σελ.166 
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Στις μεγάλες πόλεις λειτουργούσαν τραπεζικές επιχειρήσεις που προέβαιναν 

σε μεταφορές κεφαλαίων χωρίς τη διακίνηση αυτούσιου χρήματος, 

χορηγήσεις ενυπόθηκων δανείων, άνοιγμα λογαριασμών, διενέργεια 

πιστωτικών πράξεων, εκδόσεις πιστωτικών επιστολών, μετατροπή 

νομισμάτων περιορισμένης κυκλοφορίας σε ρωμαϊκά νομίσματα, 

χορηγήσεις ναυτοδανείων.  

 

Εντός της Ρωμαϊκής αγοράς (Forum) λειτουργούσε πλήρες Τραπεζικό 

Σύστημα. Επί διάστημα διακοσίων πενήντα ετών, η είσπραξη τόκου ήταν 

απαγορευμένη. Το 88 π.Χ. επετράπη τόκος 1% μηνιαίως. 

 
Το κέντρο της εξέλιξης των τραπεζικών εργασιών στα νεότερα χρόνια μετά 

τον ενδέκατο αιώνα υπήρξε η Ιταλία, όπου πρωτοεφαρμόστηκαν κανόνες 

τραπεζικού δικαίου. Η πρώτη ιταλική πόλη που γνώρισε μεγάλη τραπεζική 

ανάπτυξη ήταν η Γένουα το δωδέκατο αιώνα. Εκεί ασκούνταν τόσο οι 

καθαρά χρηματικές εργασίες, όσο και οι καταθέσεις, τα ναυτικά δάνεια, οι 

μεταφορές χρηματικών ποσών εγχώρια αλλά και για διεθνείς πληρωμές. 

Σταδιακά οι Ιταλοί κατόρθωσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο όλης της χρη-

ματικής κίνησης στην Ευρώπη έχοντας την ευχέρεια να δανείζουν τους 

βασιλικούς οίκους και να εξουσιάζουν οικονομικά τα ισχυρότερα ευρωπαϊκά 

κράτη.  

 

Την εποχή εκείνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά η χρήση της επίσημης 

συναλλαγματικής και αναπτύχθηκε από τους τραπεζίτες της Γένουας το 

σύστημα μεταφοράς και συμψηφισμών, ώστε να περιορίζονται στο 

ελάχιστο δυνατό οι πληρωμές με μετρητά. 

 

1.4.1. Βυζάντιο και Δυτική Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα 

 

Την περίοδο της ακμής του,  το Βυζάντιο υπήρξε το κέντρο του 

παγκοσμίου εμπορίου και το νόμισμα του, το «χρυσούν  Κωνσταντινάτον", 

χρησιμοποιούνταν  διεθνώς ως μέσο πληρωμής. Στη Δύση μετά την πτώση 

της Ρώμης, δεν υπήρχε αξιόλογη δραστηριότητα  εμπορικών και 

τραπεζικών συναλλαγών, δανεισμό ενεργούσαν τα μοναστήρια. Κατά την 

εποχή των σταυροφοριών, ιδρύθηκε, το 1108, το Τάγμα των Ναΐτών 
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(Τempliers), με σκοπό να προστατεύσει τους προσκυνητές, τους 

μεταβαίνοντες στην Ιερουσαλήμ για να προσευχηθούν επί του τάφου του 

Χριστού. Οι Ναΐτες βελτίωσαν την τεχνική των τραπεζικών συναλλαγών με 

την επινόηση της διπλογραφίας. Η μέθοδος αυτή τηρήσεως των λογαρια-

σμών με δύο εγγραφές χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από τους Ενετούς. 

Τη ιδία εποχή με τους Ναΐτες, άρχισαν τη δράση τους οι Λομβαρδοί. Το 

όνομα «λομβαρδός» κατέστη συνώνυμο του «δανειστής». Οι Λομβαρδοί 

εγκατασταθήκαν σε πολλές πόλεις της Ιταλίας, της Αγγλίας και της 

Γαλλίας, δάνειζαν επ' ένεχύρω. Ενίοτε δάνειζαν σημαντικά ποσά σε 

ηγεμόνες, ενώ τους χρησιμοποιούσαν επίσης για τις τραπεζικές εργασίες 

των Παπών. ¹⁴ 

Οι γνωστότεροι τραπεζικοί οίκοι της εποχής εκείνης (13ος-17ος αιώνας) 

ήταν: η τράπεζα της Βενετίας που ιδρύθηκε στα μέσα του δωδέκατου 

αιώνα, η Βanco di Rialto το 1544, από την οποία έγινε η χρήση της 

τραπεζικής επιταγής σε διάφορες μορφές. Επίσης,  οι τραπεζίτες της 

Γένουας εφάρμοσαν πρώτοι το σύστημα συμψηφισμού χρεαπαιτήσεων.  

 

Την ιταλική πρωτοπορία ακολούθησαν οι Ολλανδοί (τότε γνωστή ως 

περιοχή της Φλάνδρας) με την ίδρυση της τράπεζας του Άμστερνταμ το 

1609, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο του Ολλανδικού 

εμπορίου. Σημαντικά συνέβαλε στις εξελίξεις της τραπεζικής τεχνικής η 

Τράπεζα της Αγγλίας (1694), το υπόδειγμα όλων των μεταγενέστερων 

εκδοτικών τραπεζών, η οποία βοήθησε το κράτος και την ανάπτυξη του 

εμπορίου μέσω των καταθέσεων και της έκδοσης των τραπεζογραμματίων.  

 

Η αρχαιότερη εκδοτική τράπεζα του κόσμου θεωρείται η  τράπεζα της 

Σουηδίας (Riksbank 1656). Αναφορικά με την επιταγή θεωρείται ότι έλαβε 

την τελική της μορφή περίπου τον ΙΗ΄ αιώνα από την Αγγλία, ενώ πολύ 

αργότερα στη Γαλλία το 1826, έκαναν την εμφάνιση τους οι «λευκές 

εντολές» οι οποίες είχαν θέση επιταγής.¹⁵ 

 

 
14. «Τραπεζική τεχνική», Ι.Ν.Κουγιουλή Αθήνα 1970, σελ. 24, 27 
 
15. «Τεχνική και οικονομική των τραπεζικών εργασιών», Ευρυβιάδου Γ. Τσουτρέλλη, υποδιευθυντή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1961, σελ.31 
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Στο Νέο Κόσμο πρώτη η Τράπεζα Βορείου Αμερικής ιδρύθηκε στη 

Φιλαδέλφεια και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1782, ενώ στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής η πρώτη τράπεζα λειτούργησε τον Δεκέμβριο του 

1791.¹⁶ 

 
1.4.2. Η Οργάνωση του σύγχρονου Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος 

 

Το σύγχρονο Τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, ανήκει στον τύπο των 

μικτών Τραπεζών οι πρώτες βάσεις τέθηκαν – μετά την απελευθέρωση από 

την Τουρκοκρατία - επί Ιωάννη Καποδίστρια, όταν με ψήφισμα στις 2 

Φεβρουαρίου 1828 ιδρύθηκε η πρώτη Ελληνική Τράπεζα με την επωνυμία 

«Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα». Στην ουσία η τράπεζα αυτή ήταν 

δανειστικός οργανισμός που ενεργούσε για λογαριασμό του κράτους. Έξι 

έτη μετά την ίδρυση της (1834) οδηγήθηκε σε διάλυση γιατί δεν 

κατόρθωσε να εμπνεύσει στο κοινό την απαιτούμενη εμπιστοσύνη για 

συγκέντρωση κεφαλαίων. Η αφετηρία του τραπεζικού συστήματος 

τοποθετείται στην Ελλάδα το 1839 με την ίδρυση της Ιονικής τράπεζας 

στα Ιόνια (υπό Αγγλική κυριαρχία) νησιά, στην οποία παραχωρήθηκε το 

εκδοτικό προνόμιο μέχρι το 1920.  

 

Η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1841) αποτελεί σταθμό 

στην ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Η τράπεζα 

αυτή συγκέντρωσε και ανέπτυξε όλες τις κατηγορίες των τραπεζικών 

εργασιών, πολύ σύντομα άρχισε να λειτουργεί ως κτηματική, εμπορική, 

αγροτική, βιομηχανική, ναυτική και εκδοτική τράπεζα συγχρόνως.  

Δεύτερη αξιόλογη Τράπεζα ήταν η Τράπεζα Αθηνών που ιδρύθηκε το 

1893, λειτουργούσε αποκλειστικά ως εμπορική Τράπεζα, η οποία με τη 

σειρά της συνέβαλλε και μέχρι τη συγχώνευση της με την Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος (1953) στη γόνιμη συμπαράσταση και ικανοποίηση των 

αναγκών, των παραγωγικών κλάδων της Χώρας. Εγκαινίασε νέες σχέσεις 

με τη βιομηχανία, εισήγαγε νέα λογιστική οργάνωση, προσέφερε νέες 

τραπεζικές υπηρεσίες και κατέβαλε τις πρώτες προσπάθειες 

χρηματοδότησης της εμπορικής ναυτιλίας. 

_______________________________________________________________________________ 
16. «Τραπεζική τεχνική», Ι.Ν.Κουγιουλή Αθήνα 1970, σελ. 24, 27 
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Κατά τη μεταπελευθερωτική περίοδο και μέχρι το 1900 ιδρύθηκαν αρκετές 

Τράπεζες είτε με τη  μορφή των εμπορικών Τραπεζών ή Τραπεζών 

ναυτιλιακής πίστης ή Πιστωτικών Συνεταιρισμών ή για την άσκηση 

βιομηχανικής πίστης, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν κατάφεραν να 

επιζήσουν μετά τις πολεμικές περιπέτειες του 1897 εκτός από τις : Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Ιονική Τράπεζα, Τράπεζα Αθηνών, και Τράπεζα 

Κρήτης. 

 

Οι τράπεζες αυτές ήταν: 

Επωνυμία Έδρα                     Έτος Ιδρύσεως 
Ιονική Τράπεζα της Ελλάδος Κέρκυρα                                               1839 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αθήναι                                                  1841 
Προνομιούχος Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας Βόλος                                                    1882 
Τράπεζα Κρήτης Χανιά                                                    1899 
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Πειραιάς-Πάτρα                                    1841 
Ελληνική Ναυτική Τράπεζα Πειραιάς-Πάτρα                                    1860 
Εμπορική Τράπεζα «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» »                   »                                       1860 
Ναυτική Εμπορική Τράπεζα «Πανόπη» »                   »                                       1862 
Τρ. Ασφαλιστική ό «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» Αθήναι                                                  1868 
Α.Ε. Ναυτική Τρ. «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» »                                                            1870 
Έλλην. Εύεργ. Τράπεζα «ΠΑΝΔΩΡΑ» 'Ερμούπολη                                           1870 
Τράπεζα επί της Κινητής Πίστεως της 
Ελλάδος Αθήνα                                                   1872 
Εμπορ. & Πιστωτ. Τρ. της Ελλάδος »                                                            1872 
Α.Ε. Πιστωτική έπ' ένεχύρω Τράπεζα »                                                            1872 
Έλλην. Πιστωτ. Τράπεζα του Λάου »                                                            1872 
Γενική Πιστωτ. Τράπ. της Ελλάδος »                                                            1873 
Πιστωτική Τράπεζα «ΕΣΤΙΑ» »                                                            1873 
Πιστωτική Τράπεζα «ΕΛΠΙΣ» »                                                            1873 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως »                                                            1873 
Πιστωτική Τράπεζα εν 'Επτανήσα Κέρκυρα                                               1880 
Τράπεζα Κωστοπούλου Καλάμαι                                                1879 
Τράπεζα Μεγήρ Τρίκαλα                                                 1882 
Τράπεζα Κοσμαδοπούλου Βόλος                                                    1909 
Τράπεζα Εμπεδοκλέους Αθήνα                                                   1893 
Τράπεζα Αθηνών »                                                            1894 
Σταφιδική Τράπεζα της Ελλάδος Πάτρα                                                   1899 
 
Πηγή : «Το τραπεζικόν σύστημα,  Ιστορία - Εξέλιξις –Διαρθρώσεις»  - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου,  
Διευθυντή Εμπορικής Τράπεζας της  Ελλάδος,  Αθήνα 1965, σελ. 169 

 
Από τα τέλη  του 19ου αιώνα ως την έναρξη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου  

(1914-1918) παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της βαρύτητας των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών, ενώ αντίθετα θετική πορεία ακολούθησαν οι 

καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, αντικατοπτρίζοντας και την αύξηση 

εισοδημάτων των εργατικών και μικροαστικών πληθυσμιακών στρωμάτων.  

Η περίοδος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου (1914-18) αποτέλεσε ανασταλτικό 

παράγοντα για την επέκταση των εργασιών των ελληνικών τραπεζών και 

άμεσο επακόλουθο ήταν η παρέμβαση για πρώτη φορά του ελληνικού 
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κράτους στη διοίκηση μιας ιδιωτικού χαρακτήρα τράπεζας, της Εθνικής. 

Ήδη από το 1914 οι διοικητές της τράπεζας διορίζονταν από την ίδια την 

κυβέρνηση και η πολιτική αυτή συνέχισε να εφαρμόζεται ως το 1928, 

οπότε και ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος ως κεντρική και αποκλειστική 

εκδοτική τράπεζα.  

 

Η αδυναμία που παρουσίασε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα την περίοδο 

του μεσοπολέμου (1918-1928), λόγω της απορρόφησης σημαντικών 

ποσών τραπεζικών πόρων από το ελληνικό δημόσιο, μέσω δεσμεύσεων των 

πόρων αυτών  σε δάνεια και υποχρεώσεις του δημοσίου, κατέδειξε ένα 

σημαντικό πρόβλημα. Η μη ορθολογική  λειτουργία του  τραπεζικού και 

πιστωτικού τους συστήματος (μετά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο - 1918) 

αποτελούσε σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης της εθνικής 

οικονομίας. Η Ελλάδα προχώρησε σε σοβαρές τραπεζικές μεταρρυθμίσεις. 

με τη βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών, η οποία επέβαλε την ίδρυση 

αυτόνομης εκδοτικής τράπεζας, προκειμένου να ενισχυθεί η χώρα μας στην 

αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών της προβλημάτων και στην 

αποκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρασιατική καταστροφή, 

(εγκατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων προσφύγων). 

 

Έτσι το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος (βάσει ιδρυτικού νόμου 

3424/1927), ως αμιγώς εκδοτικό ίδρυμα. Αποτελούσε ανώνυμη εταιρία υπό 

τον έλεγχο του κράτους, το οποίο όμως δε συμμετείχε στη διοίκηση της.¹⁷ 

 

Το 1927 ιδρύεται η Κτηματική Τράπεζα, με απόσχιση του κλάδου 

κτηματικής πίστης από την Εθνική τράπεζα, ενώ το 1929 ακολουθεί η 

ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, (με απόσχιση επίσης του κλάδου 

Αγροτικής ανάπτυξης από την Εθνική τράπεζα). 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

17. «Το τραπεζικόν σύστημα,  Ιστορία - Εξέλιξις –Διαρθρώσεις»  - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου,    Αθήνα 
1965, σελ.173-176 
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Στα τέλη του 1927 λειτουργούσαν στην Ελλάδα συνολικά 45 χρηματο-

πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων: 37 εμπορικές τράπεζες, η Ε.Τ.Ε. ως 

μικτή τράπεζα, 3 τράπεζες κτηματικής πίστεως, 2 μικρές τράπεζες 

αγροτικής πίστεως και 2 ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί (το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων). 

 

Επισημαίνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1918-1929 το διεθνές 

τραπεζικό σύστημα βασιζόταν σε μια σταθερή σχέση χρυσού και 

κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων. Εντούτοις, η κρίση του 1929 

προκάλεσε τον ισχυρότατο κλονισμό του διεθνούς τραπεζικού συστήματος 

και κυρίως του αμερικανικού. Για πρώτη φορά η βιομηχανική κοινωνία 

πέρασε μια τόσο μεγάλη δοκιμασία με πτωχεύσεις πολλών τραπεζών, 

κλείσιμο πολλών εργοστασίων και με μεγάλες στρατιές ανέργων. Οι εθνικές 

αρχές εφάρμοσαν διάφορα μέτρα για να μπορέσουν να επιτύχουν την 

οικονομική ανάκαμψη και να στηρίξουν ξανά τις τράπεζες, που 

αποδείχθηκε ότι ήσαν οι ασθενέστεροι κρίκοι ολόκληρου του συστήματος. 

 

Στην Ελλάδα, η έναρξη της λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος 

συνέπεσε με την περίοδο της μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

(κραχ) του 1929-1932, γεγονός που ακολούθησαν διάφορες νομοθετικές 

ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων ήταν και η καθιέρωση με τον νόμο 

5076/1931 του θεσμού των υποχρεωτικών καταθέσεων (7% των 

καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου) των εμπορικών τραπεζών στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Η οικονομική κρίση και η ίδια η κρατική πολιτική ενίσχυσαν την τάση 

συγκεντρώσεως των τραπεζών σε ισχυρά, μεγάλα συγκροτήματα,  

περιορίζοντας τον ανταγωνισμό και το πεδίο για τη δημιουργία μικρών 

τοπικών τραπεζών και προωθώντας την εξειδίκευση των  τραπεζικών 

λειτουργιών.  

 

Το 1932 λειτούργησαν στη χώρα μας 32 τράπεζες: η Τράπεζα Ελλάδος, 25 

εμπορικές τράπεζες, 1 κτηματική, 3 αγροτικές και δύο ειδικοί πιστωτικοί 

οργανισμοί (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Ταμείο Παρακαταθηκών & 

Δανείων). Χαρακτηριστικό του έντονου συγκεντρωτισμού του ελληνικού 
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τραπεζικού συστήματος αποτελούσε η συμμετοχή των τεσσάρων 

μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών (Εθνική, Τράπεζα Αθηνών, Εμπορική 

και Λαϊκή Τράπεζα) στο σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων και 

χορηγήσεων. Οι τράπεζες αυτές συγκέντρωναν το 1932 το 59% των 

συνολικών καταθέσεων και το 88% των καταθέσεων των εμπορικών 

τραπεζών, ενώ χορηγούσαν το 52% των συνολικών πιστώσεων και το 79% 

των πιστώσεων των εμπορικών τραπεζών. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

συμμετοχής της Εθνικής ήταν 43% και 55% για τις καταθέσεις και 34% και 

53% για τις χορηγήσεις. Το μόνο θετικό στοιχείο στην παρατηρούμε αυτή 

ενίσχυση του συγκεντρωτισμού των τραπεζικών λειτουργιών ήταν η 

εξασφάλιση σταθερότητας και αντοχής κατά την περίοδο της κρίσεως και ο 

περιορισμός των ζημιών για τις ελληνικές τράπεζες.  

 

Ο τραπεζικός τομέας λειτουργούσε για πολλά χρόνια με σταθερότητα και 

διατήρηση των κερδών του, μέσα σε περιβάλλον που τον προστάτευε από 

τον ανταγωνισμό. Μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, λόγω της μεγάλης 

στενότητας κεφαλαίων παρουσιάστηκε η ανάγκη για αναδιάρθρωση του 

πιστωτικού μηχανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογικότερη 

και αποτελεσματικότερη κατανομή των παραγωγικών πόρων, για το σκοπό 

αυτό δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα όργανα: η Νομισματική Επιτροπή, 

η Επιτροπή Πιστώσεων και το Κυβερνητικό Οικονομικό Συμβούλιο. 

 

Επιπλέον, το 1954 ιδρύθηκε ο  "Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως 

Οικονομικής Αναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.), με σκοπό την ανασυγκρότηση 

του Τραπεζικού συστήματος της χώρας και την  αντιμετώπιση των 

καταστροφών του πολέμου, τον διαδέχθηκε η Κεντρική Επιτροπή 

Δανείων (Κ.Ε.Δ.), η οποία διαχειρίζονταν τα δάνεια ανασυγκροτήσεως 

από την Αμερικάνικη Βοήθεια.  

 

Ακολουθεί το 1960 η ίδρυση του "Οργανισμού Βιομηχανικής 

Αναπτύξεως (Ο.Β.Α.), με σκοπό τη συμμετοχή σε υφιστάμενες 

βιομηχανίες, ή την ίδρυση νέων και την παροχή τεχνικών και οικονομικών 

υπηρεσιών.¹⁸ 

_________________________________________________________________________________ 
18. «Το τραπεζικόν σύστημα,  Ιστορία - Εξέλιξις –Διαρθρώσεις»  - Λεωνίδου Σαρ. Λώλου,  Διευθυντή 
Εμπορικής Τράπεζας της  Ελλάδος,  Αθήνα 1965, σελ.173-176 

 18



“Μέτρηση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης” και “Δημιουργία Αξίας” στις Τράπεζες 

Με τη δημιουργία και τη λειτουργία της Νομισματικής Επιτροπής (1946) 

περιορίστηκε ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος στην άσκηση του 

εκδοτικού της προνομίου, αφού απαιτούνταν η έγκριση του κράτους για 

οποιαδήποτε ενέργεια στο θέμα αυτό. Επίσης ήταν πλήρης ο έλεγχος της 

Νομισματικής Επιτροπής επί του ύψους της νομισματικής κυκλοφορίας και 

των τραπεζικών χορηγήσεων. Εξάλλου και ο έλεγχος τον διαθεσίμων των 

ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων από τη Νομισματική Επιτροπή και η 

υποχρέωση τους από το 1951 και εφεξής να καταθέτουν τα διαθέσιμα τους  

στην Τράπεζα της Ελλάδος κατέστησε την κεντρική τράπεζα απλώς ένα 

διαχειριστικό όργανο των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής. Η 

Νομισματική Επιτροπή έπαψε να λειτουργεί μετά από ψήφιση του 

ν.1256/82, που σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας αποχής για το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα πλαίσια του αυξημένου διεθνούς 

ανταγωνισμού.  

 
 
Οι προαναφερόμενες δομικές αλλαγές δημιουργήθηκαν και υπό την πίεση 

της αποκανονικοποίησης (deregulation)¹⁹ και γενικότερα της 

απελευθέρωσης των αγορών, κυρίως μέσω της ελεύθερης κίνησης πάσης 

φύσεως κεφαλαίων, αποτέλεσαν την προϋπόθεση για την όξυνση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζικών και των άλλων πιστωτικών 

ιδρυμάτων.  

 
 
Ο ανταγωνισμός οξύνθηκε περισσότερο υπό την πίεση τριών επιπλέον 

βασικών δυνάμεων: της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας, ²⁰ η εισαγωγή 

πρωτοποριακών προϊόντων όπως futures, options, options on-future 

contracts, swaps και υπηρεσιών internet και mobile banking, ασφάλειες 

κλπ, η ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογικής υποδομής, η διεύρυνση των 

δικτύων διανομής, (εναλλακτικά δίκτυα ), η παροχή εργασιών επενδυτικής  

 
 
_________________________________________________________________________________ 
19. Ονομάστηκε το φαινόμενο υιοθέτησης μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση ανοίγματος των αγορών, 
εξασφάλισης κινητικότητας των κεφαλαίων και απελευθέρωσης του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, (π.χ. η εξάλειψη του κανονισμού των επιβαλλομένων ορίων στο 
ποσοστό των επιτοκίων χρονικά και στη ζήτηση των καταθέσεων που προσφέρονται από τα καταθετικά 
ιδρύματα). 
20. Αντιπροσωπεύει τη συστηματική διαδικασία αλλαγής των εργαλείων, των θεσμών και των λειτουρ-
γιών που καθορίζουν το σκελετό του οικονομικού μας συστήματος. 
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τραπεζικής (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ), της αποδιαμεσολάβησης / 

τιτλοποίησης, ²¹ και της διεθνοποίησης, (globalization) ήτοι της 

δραστηριοποίησης των χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων σε χρηματαγορές 

άλλων χωρών πλέον της χώρας προέλευσης τους.  

 

Η τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού περιλαμβάνει το μετασχηματισμό 

παραδοσιακών, μη συναλλάξιμων στοιχείων του ενεργητικού, σε 

εμπορεύσιμα χρεόγραφα και τη μεταφορά τους σε δραστηριότητες εκτός 

ισολογισμού (Off Balance Sheet Activities). Aφορά στη συγκέντρωση ενός 

τμήματος χορηγήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως, τη 

μετατροπή τους σε χρεόγραφα και την πώληση τους σε δευτερογενείς 

αγορές. Μέσω της τιτλοποίησης τα τραπεζικά ιδρύματα  έχουν τη 

δυνατότητα να μετατρέψουν τα υπάρχοντα δάνεια τους (στεγαστικά, 

καταναλωτικά και δάνεια επιχειρήσεων), σε άμεσα ρευστοποιήσιμα 

κεφάλαια υπό τη μορφή τίτλων, μετρητών ή και των δύο. Εξασφαλίζοντας 

αυτή τη ρευστότητα οι τράπεζες μετέχουν στην κύρια αγορά κάθε μορφής 

δανείων, προσφέροντας μια ποικιλία δανειακών προϊόντων, διευρύνοντας 

την πελατειακή βάση χωρίς να χρειάζονται νέες καταθέσεις, που 

επιπρόσθετα υπόκεινται και στη διαδικασία των υποχρεωτικών καταθέσεων 

στην Κεντρική Τράπεζα. 

 

 

1.5. Γενικά περί τραπεζών και τραπεζικών εργασιών 
 
1.5.1. Τα  κύρια  χαρακτηριστικά της τραπεζικής  επιχείρησης 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Τράπεζας ως ίδρυμα, όπως προαναφέρθηκε 

είναι η χορήγηση δανείων και η αποδοχή  καταθέσεων από το κοινό, 

βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανομή των πόρων της οικονομίας 

προσφέροντας μία εξομάλυνση στην κατανομή των εισοδημάτων και των 

επενδύσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

 

Η βελτίωση στην κατανομή των πόρων επιτυγχάνεται με : την 

προσφορά πρόσβασης σε ένα σύστημα συναλλαγών, τη διακίνηση 

_________________________________________________________________________________ 

21. «Εισαγωγή στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοίκηση», Κώστας Μελάς, Εξάντας, Αθήνα 2002, 
σελ.64 
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κεφαλαίων, τη διαχείριση του κινδύνου και την παραγωγή πληροφοριών, 

κατευθύνοντας τους δανειστές. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Τραπεζικής επιχείρησης αποτελούν 

ταυτόχρονα και τα σημαντικότερα σημεία διαφοροποίησης της από τις 

επιχειρήσεις των άλλων κλάδων οικονομίας, τις σπουδαιότερες εκ των 

οποίων παραθέτουμε παρακάτω :  

 

α) Η τραπεζική επιχείρηση ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με το 

εμπόριο του χρήματος. Τα χρήματα που εμπορεύεται η τράπεζα είναι 

κυρίως δανειακά. Η τράπεζα «δανείζεται για να μπορεί να δανείσει», γιατί 

τα ίδια κεφάλαια της διατίθενται για την απόκτηση των πάγιων 

εγκαταστάσεων, που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της, για 

την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών κλπ., δηλαδή, προορίζονται στο να 

δημιουργήσουν αίσθημα εμπιστοσύνης του κοινού προς αυτήν (εγγυητικά 

κεφάλαια). Τα χρήματα που συγκεντρώνει η τράπεζα τα δανείζει 

(τοποθετεί) στην πελατεία της και εισπράττει τόκο μεγαλύτερο από εκείνο 

που καταβάλλει στους δανειστές της, έτσι ώστε να απομένει σ' αυτήν ένα 

σημαντικό περιθώριο, με το οποίο πρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά της 

έξοδα και να πραγματοποιεί και ένα ποσοστό κέρδους. 

 

β) Ο κύριος, λοιπόν, σκοπός της τραπεζικής επιχείρησης είναι το εμπόριο 

του χρήματος. Η ύπαρξη, όμως, κι άλλου σκοπού δεν αναιρεί το 

χαρακτήρα της επιχείρησης σαν τραπεζικής. Ο άλλος, όμως, αυτός σκοπός 

δεν μπορεί να είναι η κατά επάγγελμα άσκηση εμπορίου ή βιομηχανίας 

(άρθρο 16 § Ι Ν 5076/1931). Συνεπώς, μεμονωμένες εμπορικές ή 

βιομηχανικές πράξεις δεν απαγορεύονται. 

 

γ) Το πρόβλημα της ρευστότητας εμφανίζεται στην τραπεζική 

επιχείρηση στην οξύτερη αυτού μορφή, γιατί η προθεσμία λήξης των 

υποχρεώσεων αυτής δεν μπορεί, κατά κανόνα, να υπολογιστεί εκ των 

προτέρων και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της δεν 

μπορεί να τύχει αναστολής . ²² 

______________________________________________________ 
22. «Οικονομική  των  Επιχειρήσεων»,  Μ.Γεωργιάδης, σελ.  471.  
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Για το λόγο αυτόν, και επειδή ο βαθμός της τραπεζικής ρευστότητας 

ενδιαφέρει και το κοινωνικό σύνολο που εμπιστεύεται στις τράπεζες τη 

διαχείριση των κεφαλαίων του, στις νομοθεσίες πολλών χωρών έχουν 

θεσπιστεί ειδικές διατάξεις που κατοχυρώνουν το ελάχιστο όριο της 

ρευστότητας των  τραπεζών. 

 

δ) Η τράπεζα, δεν είναι μόνο καθαυτό επιχείρηση είναι ταυτόχρονα και 

ίδρυμα - οργανισμός κοινωνικής ωφέλειας.  

 

ε) Όπως προαναφέρθηκε, η τραπεζική επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί στη 

χώρα μας μόνο με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, το μετοχικό της 

κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί εξολοκλήρου σε μετρητά και οι μετοχές της 

πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. 

 
 
1.5.1.   Ο   κοινωνικός   ρόλος  των  εμπορικών  τραπεζών 
 
Η τράπεζα ως επιχείρηση επιδιώκει το κέρδος, αλλά και ως οργανισμός-

ίδρυμα κοινωνικής ωφέλειας, προσφέρει σημαντικότατη κοινωνική λει-

τουργία και συμβάλλει αναμφισβήτητα στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. Η συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας μπορεί να 

συνοψιστεί στα ακόλουθα :  

 

—  Συμβάλλει στη  συγκέντρωση της προσφοράς και ζήτησης του 

χρήματος. 

—  Αναλαμβάνει τους κινδύνους που απορρέουν από την επένδυση της 

κοινωνικής  αποταμίευσης. 

—  Μετατρέπει την αποταμίευση που συγκεντρώνει σε χορηγήσεις, τις 

οποίες κλιμακώνει τόσο από άποψη λήξης όσο και από άποψη ποσού, 

ανάλογα με  τις  ανάγκες  των  παραγωγικών  κλάδων. 

—  Υποβοηθεί τη  λογισμένη επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας 

και εξασφαλίζει  την  υγιή  ανάπτυξη   των  παραγωγικών  επενδύσεων. 
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1.5.2.   Διάκριση   των   εργασιών   των  εμπορικών   τραπεζών 
 
 
Οι εργασίες των εμπορικών τραπεζών κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες: στις ενεργητικές, παθητικές και μεσολαβητικές. 

 

Στις ενεργητικές εργασίες περιλαμβάνονται οι πιστωτικές εργασίες, δηλα-

δή οι χορηγήσεις και κατ' επέκταση οι εγγυητικές επιστολές, και η αποδοχή 

συναλλαγματικών. Επίσης στην κατηγορία αυτήν περιλαμβάνονται και οι 

τοποθετήσεις σε ακίνητα, χρεόγραφα, κλπ. 

 

Στις παθητικές εργασίες περιλαμβάνονται οι καταθέσεις (όψεως, 

ταμιευτηρίου, προθεσμίας) και όλες οι άλλες εργασίες που αποβλέπουν σε 

προσέλκυση κεφαλαίων. 

 

Στις μεσολαβητικές ή μεσιτικές ή επί προμήθεια εργασίες 

περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις τράπεζες με αμοιβή, 

όπως οι εργασίες κινήσεως κεφαλαίων, οι αγοραπωλησίες χρεογράφων για 

λογαριασμό τρίτων, οι εγγυητικές επιστολές, η ενοικίαση θυρίδων, κ.α. 

 

Ορισμένες εργασίες είναι δυνατό να έχουν επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα, 

δηλαδή είναι δυνατό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ενταχθούν στη μια 

ή την άλλη κατηγορία. ²³ 

 
 

1.5.3. Οι  βασικές  αρχές  που  διέπουν  τις  εργασίες  των  
εμπορικών  τραπεζών  
 

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

ασφάλειας   και  της   αποδοτικότητας.  

___________________________________________________________ 

23. Τις εργασίες αυτές μπορούμε να ονομάσουμε μικτές, όπως λ.χ. η ενέγγυα πίστωση εντάσσεται στην 

κατηγορία των μεσολαβητικών εργασιών, αν όμως συντρέχει και χρηματοδότηση του εξαγωγέα 

εντάσσεται και στην κατηγορία των ενεργητικών εργασιών. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εγγυητικές 

επιστολές που υπάγονται οπωσδήποτε στις μεσολαβητικές εργασίες, σε περίπτωση όμως κατάπτωσης 

αυτών, τα καταβαλλόμενα ποσά θεωρούνται ως χορηγήσεις. 
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α)  Η  αρχή  της  ρευστότητας 

 

Ρευστότητα, όπως είναι γνωστό, είναι η ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις λήγουσες υποχρεώσεις της. Για την εύρυθμη 

λειτουργία της η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει εκάστοτε τόσα μετρητά όσα 

είναι αναγκαία για την εξόφληση των ληγουσών υποχρεώσεων της. Η 

σχέση όμως αυτή μεταξύ διαθεσίμων και ληγουσών υποχρεώσεων 

(τουλάχιστον 1:1) δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί από την τραπεζική 

επιχείρηση, γιατί, για να έχει πλήρη (100%) ρευστότητα θα έπρεπε να 

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

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

οποιουδήποτε ποσού. Αυτό όμως σημαίνει ότι η τράπεζα δεν θα έπρεπε να 

προβαίνει σε τοποθετήσεις των κεφαλαίων που προέρχονται από τις 

απρόθεσμες τουλάχιστον καταθέσεις σ' αυτήν, πράγμα αντίθετο προς την 

κοινωνική της αποστολή και την υποχρέωση της να καταβάλλει τόκο στους 

καταθέτες. 

 

Αλλά από την πράξη έχει αποδειχθεί ότι, κάτω από ομαλές πολιτικο-

οικονομικές συνθήκες, μόνο ένα μέρος των καταθέσεων αναλαμβάνεται 

από τις τράπεζες, το οποίο αντιρροπίζεται από τις διενεργούμενες νέες 

καταθέσεις. Καθημερινά εισρέουν και εκ ρέουν στην τράπεζα χρήματα. Τα 

δυο αυτά αντίθετα ρεύματα πρέπει να εξισορροπούνται, γιατί αν οι 

καταθέσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τις πληρωμές, η τράπεζα θα έχει 

αυξημένη ρευστότητα, αλλά μειωμένη αποδοτικότητα, ενώ αν οι 

χορηγήσεις υπερβαίνουν τις εισπράξεις, -θα της δημιουργηθεί, αργά ή 

γρήγορα, οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας, που ενδεχόμενα θα την κλονίσει 

σαν επιχείρηση. 

 

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 πολιτική της 

τράπεζας, το μεταβατικό κεφάλαιο που δημιουργείται στην τράπεζα από τις 

μεσολαβητικές εργασίες της, κλπ. 
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Η διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 5076/1931 ορίζει ότι κάθε τράπεζα 

που λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούται να διατηρεί ρευστά σε δραχμές 

είτε στα ταμεία της είτε στην Τράπεζα Ελλάδος είτε και στα δυο ποσό που 

αντιστοιχεί στο 12% των καταθέσεων όψεως και Ταμιευτηρίου. Για πολλά 

έτη τα θέματα ρευστότητας των τραπεζών ρυθμίζονταν με αποφάσεις των 

Νομισματικών Αρχών, που τις υποχρέωναν να καταθέτουν έντοκα ή άτοκα 

ένα μέρος των διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, και να κάνουν 

επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια και ομολογίες του Δημοσίου. 

 

β)  Η  αρχή  της  αποδοτικότητας 

Η τράπεζα σαν εμπορική επιχείρηση είναι φυσικό να επιδιώκει τη μεγι-

στοποίηση της αποδοτικότητας της, δηλαδή την επίτευξη του μεγαλύτερου 

δυνατού κέρδους από την επωφελέστερη τοποθέτηση των διαθεσίμων της. 

Η αποδοτικότητα όμως της τράπεζας επηρεάζεται σοβαρά από τις 

αποφάσεις των  Νομισματικών Αρχών   με  τις  οποίες: 

—  Καθορίζονται   τα   επιτόκια   καταθέσεων   και   χορηγήσεων,   καθώς   

και   οι προμήθειες  που  η   τράπεζα   εισπράττει. 

—  Επιβάλλεται  η   επένδυση   σε  έντοκα  γραμμάτια,  ομολογίες,   κλπ. 

—  Επιβάλλονται   υποχρεωτικές   καταθέσεις   στην  Τ.Ε.  σε  ποσοστά  επί  

των χορηγήσεων,  κλπ.,   κλπ. 

 

 

γ)   Η   αρχή   της  ασφάλειας 

 

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η τράπεζα είναι τεράστιοι, και απορρέουν 

από το γεγονός ότι διαχειρίζεται ξένα κεφάλαια. Επιβάλλεται, λοιπόν, πριν 

από κάθε χορήγηση να γίνεται καλή εκτίμηση του αξιόχρεου του 

υποψήφιου πελάτη - δανειολήπτη και της προοπτικής που υπάρχει για την 

επιστροφή του ποσού της χορήγησης. Το αξιόχρεο του πρωτοφειλέτη 

πρέπει να βαρύνει ιδιαίτερα ακόμα και στις περιπτώσεις που ο πελάτης 

παρέχει πρόσθετες εξασφαλίσεις (προσωπικές και εμπράγματες), γιατί οι 

τυχόν δικαστικοί αγώνες που θα απαιτηθούν για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της τράπεζας δημιουργούν περιπλοκές και δυσαρέσκειες, 

ανακόπτουν τη γόνιμη δράση των λειτουργιών της τράπεζας και 
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δυσφημίζουν το όνομα της. 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. 

 

Οι παραπάνω αρχές δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά κατά την εφαρμογή τους 

αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι, λ.χ., η τράπεζα, στο 

«βωμό» της επιδίωξης όσο το δυνατό μεγαλύτερης απόδοσης δεν πρέπει να 

παραβλέπει την εξασφάλιση των χορηγήσεων, καθώς επίσης η μη επίτευξη 

εμπράγματης ασφάλειας σε μια χορήγηση δεν πρέπει να αποτελέσει το 

λόγο της μη πραγματοποίησης της, όταν ο δανειολήπτης είναι φερέγγυος 

και η δανειοδοτούμενη επιχείρηση κερδοφόρος.²⁴ 

 

 

1.6.Κατηγορίες  τραπεζών 
 
 
Ανάλογα βέβαια με το χρησιμοποιούμενο κριτήριο, οι τράπεζες είναι δυνατό 

να διακριθούν σε ορισμένες κατηγορίες. Έτσι: 

Με κριτήριο την τοπική έκταση των εργασιών τους, οι τράπεζες δια-

κρίνονται σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς. 

Ανάλογα με το φορέα τους διακρίνονται σε δημόσιες, όταν φορέας τους 

είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., και σε ιδιωτικές, όταν οι φορείς τους είναι 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

 

Ανάλογα με τον κλάδο οικονομίας που προορίζονται να εξυπηρετήσουν 

διακρίνονται σε εκδοτικές, εμπορικές, αγροτικές, ναυτιλιακές, 

εξαγωγικές, κλπ. 

_____________________________________________________________________ 
24. «Λογιστική & Ελεγκτική των Εμπορικών τραπεζών», Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης Αθήνα 1997  
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Ανάλογα με τον τρόπο συγκέντρωσης των κεφαλαίων τους και το είδος 

των πιστωτικών εργασιών στις οποίες επιδίδονται διακρίνονται σε εκδοτι-

κές, εμπορικές, επενδύσεων. 

 
 
 
 
1.6.1.  Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα – Σύνθεση και Διακρίσεις  
 
 
Κάθε χώρα με αναπτυγμένο τραπεζικό σύστημα έχει μια εκδοτική ή 

κεντρική τράπεζα, που έχει σαν κύρια αποστολή την άσκηση της νομι-

σματικής και πιστωτικής πολιτικής στη χώρα. Στην Ελλάδα, εκδοτική 

(κεντρική) τράπεζα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος που ιδρύθηκε με το 

νόμο 3424/1927 και άρχισε να λειτουργεί το 1928.  

 

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα περιλαμβάνει, την τράπεζα της 

Ελλάδος (Κεντρική, Εκδοτική Τράπεζα), τις Εμπορικές Τράπεζες, τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Συνεταιρισμού, 

τους Ειδικούς Πιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΠΟ - Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) και 

τέλος τους διάφορους πιστωτικούς οργανισμούς, που διενεργούν 

τραπεζικές εργασίες 

 

Οι Εμπορικές Τράπεζες αποτελούν τον κορμό του Ελληνικού Τραπεζικού 

Συστήματος, τόσο από την άποψη του αριθμού των ιδρυμάτων και του 

δικτύου των υποκαταστημάτων, όσο και από την άποψη του κύκλου 

εργασιών. Επίσης τραπεζικές εργασίες εκτελούν και Χρηματιστηριακές, 

Ασφαλιστικές, Εταιρείες Επενδύσεων και πιστωτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι 

έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν Πιστωτικές Τράπεζες (Πιστωτικούς 

Συνεταιρισμούς), και οι εταιρίες ή Ταμεία Αμοιβαίων Εγγυήσεων. 

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικότερα, τις τράπεζες που λειτουργούσαν  

μέχρι τις 31/12/2005 στην Ελλάδα (Ελληνικών και Ξένων Συμφερόντων) 

οι οποίες απασχολούσαν παραπάνω από 63.000 υπαλλήλους με 

περισσότερα από 3.580 Υποκαταστήματα σ' ολόκληρη τη χώρα, με βάση τα 

στοιχεία των Ελληνικών τραπεζών. 
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Πηγή : Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
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1.6.2. Άλλοι Θεσμοί του  πιστωτικού συστήματος 

Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.) 

Ο σκοπός του Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων όπως περιγράφεται από 

το Ν. 2832/2000, είναι η καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες, σε 

περίπτωση που ένα Πιστωτικό Ίδρυμα το οποίο συμμετέχει στο Τ.Ε.Κ. 

περιέλθει σε αδυναμία επιστροφής των καταθέσεων στους δικαιούχους. 

Δεν παρέχεται στο Τ.Ε.Κ. η δυνατότητα άσκησης προληπτικού ελέγχου ή 

άλλη παρέμβαση στη λειτουργία των Π.Ι. Όλα τα Πιστωτικά Ίδρύματα που 

έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο 

Τ.Ε.Κ., εκτός από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, υποχρεωτικά συμμετέχουν και τα 

υποκαταστήματα Π.Ι. των οποίων η έδρα βρίσκεται σε χώρα εκτός Ε.Ε. 

στην οποία δεν έχουν ισοδύναμο με το Ελληνικό σύστημα εγγύησης 

καταθέσεων. 

Με το Π.Δ. 329/2000, κατέστη υποχρεωτική και η ένταξη στο Τ.Ε.Κ. των 

Π.Ι. που έχουν τη μορφή Πιστωτικών Συνεταιρισμών. 

Το ανώτατο όριο που καταβάλλεται σε κάθε καταθέτη, αφού ληφθούν 

υπόψη το σύνολο των καταθέσεών του σε ένα Π.Ι. και συμψηφιστούν οι 

υποχρεώσεις του, είναι 20.000 ευρώ.  

Τραπεζικός Μεσολαβητής 

 Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής (Τ.Μ.) είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που 

δημιουργήθηκε για να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς 

διαδικασίες τις διαφορές των συναλλασσομένων με τις Τράπεζες και να 

επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους. 

Ο Τ.Μ. εξετάζει παράπονα ή διαφορές που σχετίζονται με την παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις (π.χ. λογαριασμό 

κατάθεσης, χορήγησης δανείου, έκδοση επιταγών, κάρτες κ.ά) από τις 23 

Τράπεζες που συμμετέχουν στο θεσμό.  
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Τειρεσίας Α.Ε. 

Η Τειρεσίας Α.Ε. που ιδρύθηκε 1997 από το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών 

που λειτουργούν στη χώρα, διαχειρίζεται αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς και συγκέντρωσης κινδύνων και παρέχει αποκλειστικά στις 

Τράπεζες και σε λοιπούς φορείς του χρηματοπιστωτικού χώρου την 

απαραίτητη αντικειμενική πληροφόρηση για την εκ μέρους τους ορθή 

εκτίμηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των 

πελατών τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία της 

εμπορικής πίστης, η μείωση των επισφαλών απαιτήσεων, η καταπολέμηση 

της υπερχρέωσης των πολιτών και η μείωση του λειτουργικού κόστους των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση 

των επιτοκίων. 

Διατραπεζικά συστήματα πληρωμών ΔΙΑΣ  

Η Εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 28 

Ιουνίου 1989, με πρωτοβουλία της Ένωσης Eλληνικών Tραπεζών. Μέτοχοι 

της Εταιρείας είναι μόνον πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και 

της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Τα Συστήματα Πληρωμών της ΔΙΑΣ Α.Ε. χρησιμοποιούνται για πληρωμές, 

κυρίως μικρής αξίας (retail συναλλαγές), που καλύπτουν κατά βάση 

συναλλαγές με κάρτες, δοσοληψίες πληρωμής των υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων  και του Δημοσίου (μισθοί, συντάξεις κ.λ.π.) καθώς και 

εισπράξεις των απαιτήσεών τους (από παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, 

ενέργειας, ύδρευσης, από απαιτήσεις φόρων) κ.λ.π. 

Τα συστήματα της ΔΙΑΣ Α.Ε. ως net συστήματα πληρωμών, προβαίνουν σε 

εκκαθάριση των συναλλαγών και συμψηφισμό στο τέλος της εργάσιμης 

ημέρας. Τα αποτελέσματα του συμψηφισμού διαβιβάζονται μέσω του 

συστήματος ΤΑRGET στην Τράπεζα της Ελλάδος για αυθημερόν συνολικό  

διακανονισμό. Τα συστήματα ,που έχει η εταιρεία, είναι τα παρακάτω: 

 Διατραπεζικό Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών (DIASCHEQUE) 

 Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμής Αποδοχών και λοιπών Υποχρεώσεων 

(DIASPAY) 
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 Διατραπεζικό Σύστημα Κίνησης Κεφαλαίων (DIASTRANSFER) 

 Διατραπεζικό Σύστημα Διασύνδεσης   ΑΤΜ (DIASATM) 

 Υπηρεσία διαχείρισης ΑΤΜ τραπεζών 

 Υπηρεσία έκδοσης και διαχείρισης καρτών 

 Διατραπεζικό Σύστημα Μαζικών Εισπράξεων (DIASDEBIT) 

 Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμής Υποχρεώσεων μέσω ΡΟS  

 Διατραπεζικό Σύστημα Ανάκτησης Εφεδρικών Μηχανογραφικών 

Υπηρεσιών (DIAS-DRS)  
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Κεφάλαιο 2.   

Διαχείριση Περιουσίας Τραπεζών- Asset Liability Management                                 

 

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Για να κατανοήσουμε πως μια τράπεζα μεγιστοποιεί τη χρηματοοικονομική 

αξία και την κερδοφορία της θα πρέπει πρωτίστως να μιλήσουμε για τη 

διαχείριση της περιουσίας της. Για την υποκίνηση της τράπεζας προς την 

κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου κέρδους - η 

διαχείριση ενεργητικού-παθητικού - Asset Liability Management, 

αποτελεί το πρώτο βήμα. Οι βασικές μεταβλητές της διαχείρισης 

ενεργητικού-παθητικού ποικίλλουν –όπως θα δούμε παρακάτω - ανάλογα 

με το χρονοδιάγραμμα της τράπεζας. Βραχυπρόθεσμα, η έμφαση δίδεται σε 

ορισμένα λογιστικά μέτρα επίδοσης, (Κεφάλαιο 4ο) όπως τα καθαρά έσοδα 

από τόκους (ΝΙΙ), το καθαρό περιθώριο τόκου (ΝΙΜ), τα καθαρά έσοδα ή 

τα κέρδη ανά μετοχή. Μακροπρόθεσμα, από την πλευρά του στρατηγικού 

σχεδιασμού, ο στόχος της διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού μπορεί να 

εκφραστεί ως διατήρηση ανταγωνιστικών RΟΑ και RΟΕ ή ως διασφάλιση 

επαρκούς κεφαλαίου για την τράπεζα ή και τα δύο. Στο κεφάλαιο αυτό 

αναλύουμε και παρουσιάζουμε διεξοδικά τις επιμέρους τεχνικές διαχείρισης 

των δύο πλευρών των τραπεζικών ισολογισμών (ενεργητικού, παθητικού & 

ενεργητικού-παθητικού) μαζί με τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνων. Η 

διαχείριση της τραπεζικής περιουσίας και η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας 

των τραπεζών συνδέονται άμεσα  - όπως θα δούμε και στο τέλος του 

παρόντος κεφαλαίου - με τη διαχείριση των κινδύνων των τραπεζών.  

 

2.2. Βασικές αρχές τραπεζικής διαχείρισης 

Κατά τις δεκαετίες του '40 και του '50, οι τράπεζες διέθεταν πληθώρα 

κεφαλαίων χαμηλού κόστους με τη μορφή καταθέσεων όψεως και 

καταθέσεων ταμιευτηρίου. Το βασικό διαχειριστικό πρόβλημα βρισκόταν 

στη χρησιμοποίηση αυτών των κεφαλαίων. Έτσι, η έμφαση κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο αποδιδόταν στη διαχείριση ενεργητικού. Τη δεκαετία 

του '60, τα κεφάλαια άρχισαν να ελαττώνονται, καθώς οι διαχειριστές 

κεφαλαίων άρχισαν να κάνουν οικονομίες στο ρευστό χρήμα. Έτσι, κατά τη 

δεκαετία του '60 και στις αρχές της δεκαετίας του '70 η διαχείριση 

ρευστότητας ήταν η κυρίαρχη προσέγγιση για τη διαχείριση του τραπεζικού 
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ισολογισμού. Ο πληθωρισμός, τα ασταθή επιτόκια και η σοβαρή ύφεση που 

παρουσιάστηκε στο μέσο της δεκαετίας του '70, ανάγκασαν τις τράπεζες να 

επικεντρωθούν περαιτέρω στη διαχείριση και των δύο πλευρών του 

ισολογισμού. Η τεχνική της ταυτόχρονης διαχείρισης του ενεργητικού και 

του παθητικού έγινε γνωστή ως διαχείριση ενεργητικού-παθητικού.  

 

Με τον όρο Διαχείριση ενεργητικού-παθητικού εννοούμε τον τρόπο με τον 

οποίο η τράπεζα διαχειρίζεται τις δύο πλευρές του ισολογισμού της, 

(απαιτήσεις-υποχρεώσεις) ²⁵  καθώς και τα διάφορα είδη κινδύνων. Βέβαια 

η όλη διαδικασία προϋποθέτει μια σφαιρική και γενική προσέγγιση, που 

απαιτεί συντονισμό των διαφόρων συγκεκριμένων λειτουργιών, ώστε να 

επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι της πολιτικής της τράπεζας.Η ουσία της 

διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός, η διαχείριση και ο έλεγχος των επιπέδων, 

των μεταβολών και των συνθέσεων των διαφόρων λογαριασμών εκτός 

ισολογισμού. 

 
Στο πλαίσιο των βασικών αρχών τραπεζικής διαχείρισης, το management 

team της τράπεζας έχει τέσσερις βασικές προτεραιότητες. 

 

1. Να κάνει ικανοποιητικές προβλέψεις ώστε να εξασφαλίσουν επαρκή 

ρευστότητα, δηλαδή διαθέσιμο ρευστό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται 

η τράπεζα σε περιόδους αυξημένης ανάληψης καταθέσεων. Για να 

διατηρήσει αρκετά διαθέσιμα, η  τράπεζα  πρέπει   να   ακολουθήσει   

πολιτική διαχείρισης ρευστότητας των στοιχείων του ενεργητικού της, ώστε 

να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κεντρικής τράπεζας χωρίς να έχει μεγάλες 

απώλειες εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι θα διακρατεί χρεόγραφα με μεγάλη 

ευκολία ρευστοποίησης, ακόμη και αν αποδίδουν λιγότερα από άλλα 

στοιχεία του ενεργητικού. Θα πρέπει, επίσης, να αποφασίσει σε ποιο βαθμό 

απαιτείται να διακρατεί περισσότερα ρευστά διαθέσιμα από όσο απαιτεί η 

κεντρική τράπεζα, όταν εκτιμά ότι ο κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων 

πανικού και πρόωρων αναλήψεων έχει αυξηθεί.    

_________________________________________________________________________________ 

25.Τα κυριότερα στοιχεία του ισολογισμού μιας τράπεζας είναι τα δάνεια τα χρεόγραφα και τα ρευστά 

διαθέσιμα από την πλευρά του ενεργητικού, και οι καταθέσεις και τα ίδια κεφάλαια από την πλευρά του 

παθητικού. Ο προσδιορισμός των επιμέρους μεγεθών βασίζεται στις στρατηγικές διαχείρισης και 

εξαρτώνται από τις επιλογές του κάθε ιδρύματος.  
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2.  Πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη ενός αποδεκτού επιπέδου 

κινδύνου, συγκεντρώνοντας απαιτήσεις με χαμηλή   πιθανότητα   

αποτυχίας   και   ακολουθώντας   πολιτική διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου (Διαχείριση Ενεργητικού).  

3.  Η τρίτη κατεύθυνση στην οποία κινείται μία τράπεζα είναι η 

συγκέντρωση  κεφαλαίων  με  το  χαμηλότερο  δυνατό  κόστος 

(Διαχείριση Παθητικού). Εδώ, πρέπει να προσδιοριστεί το ύψος του 

κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να διαχειριστεί η τράπεζα και η διαδικασία     

συγκέντρωσης του  (Διαχείριση Επάρκειας Κεφαλαίων).  

 

4.  Τέλος, η διοικητική ομάδα πρέπει να πάρει αποφάσεις σε θέματα 

ταυτόχρονης διαχείρισης ενεργητικού - παθητικού, περιθωρίου 

επιτοκίων,   αξιολόγησης   του αποτελέσματος   όπως   αυτό αποτυπώνεται  

στον  ισολογισμό,  και  στρατηγικού προγραμματισμού για το μέλλον.  

 

2.3.1. Διαχείριση Ενεργητικού 

 

Για τη   μεγιστοποίηση  των  κερδών,  οι  τράπεζες θα πρέπει ταυτόχρονα 

να αναζητούν τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις στα δάνεια και τα 

χρεόγραφα που κατέχουν στο χαρτοφυλάκιο τους. Για να το επιτύχουν 

αυτό ακολουθούν τέσσερις στρατηγικές . 

 

(i) Καταρχήν προσπαθούν να προσελκύσουν εκείνους τους 

δανειολήπτες που θα πληρώσουν τα υψηλότερα επιτόκια και 

ταυτόχρονα έχουν μικρότερη πιθανότητα πτώχευσης. 

Ψάχνουν ευκαιρίες, αναλαμβάνουν εκστρατεία για τον 

προσεταιρισμό επιχειρήσεων με υψηλή πιστοληπτική επιφάνεια 

και αξιοπιστία στην αγορά.  

 

(ii) Ταυτόχρονα αναζητούν ευκαιρίες στην αγορά ομολόγων, 

αναζητούν τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιο 

δανείων και το χαρτοφυλάκιο τίτλων με χαμηλό επίπεδο 

κινδύνου. 
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(iii) Ακολουθούν στρατηγική διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου τους. Επιχειρούν την ελαχιστοποίηση του 

μέσου κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου 

τους, αυτή η πολιτική επιτυγχάνεται με την αγορά πολλών και 

διαφορετικού τύπου απαιτήσεων (βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων όπως κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια) 

και εγκρίνοντας ένα μεγάλο αριθμό δανείων σε ένα σημαντικό 

αριθμό πελατών. 

Η διαχείριση και δημιουργία ενός τραπεζικού χαρτοφυλακίου 

διαφέρει   από   τράπεζα   σε   τράπεζα   ανάλογα   με το   μέγεθος, την 

τοποθεσία, τις συνθήκες, τη ζήτηση δανείων και διαχειριστικών 

ικανοτήτων. Οι τοποθετήσεις μίας τράπεζας σε χρεόγραφα ενέχουν 

κίνδυνο. Μία αύξηση των επιτοκίων, οδηγεί σε πτώση της τιμής των 

ομολόγων και αντίστροφα, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να είναι υψηλότερος, 

όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης.  

 

Η επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών στη διαχείριση χρεογράφων, 

αποτελεί ένα όπλο στη διαχείριση των κινδύνων. Οι πιο δημοφιλείς μορφές 

τοποθετήσεων των τραπεζών σε χρεόγραφα είναι οι ακόλουθες :  

 

α. Τοποθετήσεις σε χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος με ρήτρα 

Συναλλάγματος. 

Την προηγούμενη δεκαετία, πριν την είσοδο του ευρώ, η τοποθέτηση σε 

χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος με ρήτρα συναλλάγματος (π.χ. δολάριο) 

αποτελούσε προσφιλή επένδυση για τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες. 

Στόχος της τράπεζας είναι η προφύλαξη από ενδεχόμενη υποτίμηση ή 

διολίσθηση του νομίσματος στο οποίο συναλλάσσεται. Η επιλογή της 

παραπάνω επένδυσης είχε μειονεκτήματα. Όσο πιο ασθενές είναι ένα 

νόμισμα (π.χ. παλαιότερα η δραχμή), τόσο υψηλότερο επιτόκιο προσφέρει, 

γίνεται φανερό ότι η επιλογή της επένδυσης με ρήτρα συναλλάγματος δε 

στερείται κόστους, στην περίπτωση που η δραχμή δεν υποτιμηθεί έναντι 

του δολαρίου, ή έστω εάν η δραχμή διολισθήσει έναντι του δολαρίου με 

ρυθμό μικρότερο της διαφοράς των δύο επιτοκίων. Μια δεύτερη αδυναμία 

της επένδυσης αυτής είναι ότι η τράπεζα αναλαμβάνει όλους εκείνους τους 
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κινδύνους που εμπεριέχει η ίδια η επένδυση (π.χ. άνοδος επιτοκίων 

δολαρίου, κίνδυνος εκδότη κ.λ.π.). 

β. Τοποθετήσεις σε Τιμαριθμοποιημένα ομόλογα ²⁶ 

Πρόκειται για ομολογιακούς τίτλους, το επιτόκιο των οποίων είναι 

συνάρτηση της πορείας του πληθωρισμού (π.χ. επιτόκιο = εκάστοτε 

πληθωρισμός+3%). 

γ. Επενδύσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο 

Πρόκειται για επενδύσεις (κυρίως ομόλογα ή ομολογίες μετατρέψιμες σε 

μετοχές), το επιτόκιο των οποίων αποτελεί συνάρτηση κάποιου άλλου 

μεγέθους, το οποίο συνήθως είναι το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς 

(π.χ. επιτόκιο = Αthibor + 2%, ή επιτόκιο = Libor + 1% εάν πρόκειται για 

επένδυση σε ξένο νόμισμα), το επιτόκιο των ετήσιας διάρκειας Εντόκων 

Γραμματίων του Δημοσίου, το επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου μιας 

συγκεκριμένης τράπεζας, κλπ. 

δ. Επενδύσεις βραχυπρόθεσμου ορίζοντα 

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε περίοδο από λίγες ημέρες έως και λίγους 

μήνες (repos, Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου τριών ή έξι μηνών, επενδύσεις 

σε συνάλλαγμα, Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, κλπ), έτσι ώστε ο κίνδυνος 

από μεταβολές των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κλπ. να 

είναι σαφώς μικρότερος, σε σχέση με τις ίδιες επενδύσεις μεγαλύτερου 

χρονικού ορίζοντα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επενδύσεις στην 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος (forward market), ή επενδύσεις με 

παράλληλη χρήση παράγωγων προϊόντων (options,futures,swaps). 

 

ε. Στρατηγική ομολόγων κλιμακωτής διάρκειας (ladder portfolio) 

Φιλοσοφία αυτού του χαρτοφυλακίου είναι η ένταξη στο  χαρτοφυλάκιο   

της   τράπεζας   ομολόγων,   η   λήξη   των   οποίων επιμερίζεται    στο    

μέλλον. Στόχος αυτού του χαρτοφυλακίου είναι, να αποφύγει τις μεγάλες 

μεταβολές τιμών και διακυμάνσεων των τιμών των ομολόγων, σε 

___________________________________________________________ 

26.Tα τιμαριθμοποιημένα, έτσι και τα υπόλοιπα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, έχουν ως στόχο να 

προστατεύσουν την «πραγματική» απόδοση του επενδυτή, καθώς σε περίπτωση αύξησης του 

πληθωρισμού, ή υποτίμησης του εθνικού νομίσματος, κλπ, επηρεάζει αυξητικά την τιμαριθμοποιημένη 

βάση. Ακόμη, όμως και σε αυτά τα ομόλογα, στην περίπτωση υποτίμησης, ή έντονης διολίσθησης, η 

προστασία του επενδυτή περιορίζεται στο ύψος των τόκων και δεν αφορά το ύψος της επένδυσης. 
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περίπτωση που το σύνολο των ομολόγων του χαρτοφυλακίου είχε μεγάλη 

χρονική περίοδο μέχρι να λήξει. Συνεπώς, η στρατηγική αυτή μειώνει σε 

μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, όμως όχι και στο βαθμό 

εκείνο, που ο κίνδυνος θα μειωνόταν από την ύπαρξη μόνο 

βραχυπρόθεσμων τίτλων σταθερού εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά, 

μπορεί να επιτύχει μέση προσδοκώμενη απόδοση μεγαλύτερη από αυτή 

που θα επιτυγχανόταν από την τοποθέτηση του συνόλου χαρτοφυλακίου 

σε βραχυπρόθεσμους τίτλους. 

 

στ. Τοποθετήσεις σε χρεόγραφα μικρής και μεγάλης διάρκειας έως 

τη λήξη (barbell portfolio) 

Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, τοποθετείται ένα μεγάλο ποσοστό του  

χαρτοφυλακίου  της τράπεζας  σε  βραχυπρόθεσμης διάρκειας τίτλους και 

το υπόλοιπο ποσοστό σε τίτλους με μεγάλη διάρκεια έως τη λήξη, 

αποφεύγοντας επενδύσεις σε τίτλους μέσης διάρκειας έως τη λήξη τους.  

Ο στόχος αυτής της στρατηγικής είναι παρόμοιος με αυτόν του  

κλιμακωτού  χαρτοφυλακίου  (ladder).   Από  τη   μια  πλευρά, προσδοκά 

μέση απόδοση ανώτερη από αυτή των βραχυπρόθεσμων τίτλων σταθερού 

εισοδήματος και, από την άλλη, να περιορίζει το σχετικά υψηλό κίνδυνο, 

που συνεπάγονται οι τοποθετήσεις σε τίτλους με πολύ μεγάλη διάρκεια έως 

τη λήξη. 

 

Συγκρίνοντας τις δύο αυτές στρατηγικές μεταξύ τους (τη ladder και τη 

barbell), βρίσκουμε ότι η στρατηγική barbell είναι περισσότερο 

επικίνδυνη, καθώς συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο επανεπένδυσης των 

τόκων, υψηλότερο κίνδυνο από μεταβολές στη χρονική καμπύλη ζήτησης 

των επιτοκίων, κλπ. 

 

ζ. Στρατηγική του απρόσβλητου χαρτοφυλακίου (immunization 

strategy) 

Πρόκειται για επενδυτική στρατηγική σε χαρτοφυλάκια σταθερού 

εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία - σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

και ανεξαρτήτως της πορείας των επιτοκίων - η τράπεζα μπορεί να επιτύχει 

σίγουρη νομισματική απόδοση, δηλαδή να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο ύψος 

ευρώ. 
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Η στρατηγική αυτή εξυπηρετεί τους επενδυτές εκείνους, που σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους έχουν να ανταποκριθούν σε 

υποχρεώσεις συγκεκριμένου ύψους ευρώ (π.χ. τα ασφαλιστικά ταμεία σε 

πληρωμές συντάξεων, οι ασφαλιστικές εταιρίες, κλπ). Μια άλλη επιλογή για 

την τράπεζα, θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με 

μια σειρά ομολόγων που λήγουν πολύ κοντά στην ημερομηνία, κατά την 

οποία ο επενδυτής πρέπει να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη του 

υποχρέωση. Προχωρά δηλαδή η τράπεζα στη δημιουργία ενός bullet 

portfolio 

(iv) Τέλος, η τράπεζα πρέπει να διαχειριστεί τη ρευστότητα των 

στοιχείων του ενεργητικού με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί 

ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιεί απαιτήσεις χωρίς ιδιαίτερο 

κόστος. Οι εμπορικές τράπεζες ως οι μεγαλύτεροι παροχείς 

ρευστότητας στην οικονομία και τις χρηματοοικονομικές αγορές 

πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ρευστότητα.  

 

 

iv.i. Διαχείριση ρευστότητας στοιχείων ενεργητικού 

 

Γενικά σχόλια 

 

Η διαχείριση τραπεζικής ρευστότητας ορίζεται  ως η διαδικασία 

παραγωγής κεφαλαίων για την ικανοποίηση συμβατικών 

υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων από σχέσεις σε λογικές τιμές κάθε 

στιγμή. Οι υποχρεώσεις αφορούν την ικανοποίηση ζήτησης δανείων ή/και 

αναλήψεις καταθέσεων, που είναι οι βασικές λειτουργίες της ρευστότητας.  
 

 

Οι τράπεζες μπορούν να εξασφαλίσουν ρευστότητα πουλώντας στοιχεία 

του ενεργητικού ή αποκτώντας πρόσθετες υποχρεώσεις. Από ανάλυση 

πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, γνωρίζουμε ότι οι μειώσεις σε στοιχεία του 

ενεργητικού και οι αυξήσεις σε υποχρεώσεις ή καθαρή θέση αποτελούν 

πηγές κεφαλαίων.  
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Γενικά όμως η ρευστότητα αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού και 

ειδικότερα στην ικανότητα μετατροπής τους σε ρευστό χρήμα, με 

ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω της μετατροπής αυτής. Η ικανότητα 

μιας τράπεζας ή οποιασδήποτε επιχείρησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

να παρέχει ρευστότητα απαιτεί την ύπαρξη αποθέματος 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που έχουν υψηλή 

ρευστότητα και είναι αμέσως μεταβιβάσιμα. Η ρευστότητα και η ικανότητα 

μεταβίβασης είναι τα βασικά συστατικά τέτοιων συναλλαγών.  

 

Οι τράπεζες δανείζονται κεφάλαια από την αγορά, για να παράγουν 

ρευστότητα. Σε αντίθεση με την εσωτερική ή αποθηκευμένη 

ρευστότητα,²⁷ η ρευστότητα αυτή αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια 

εξωτερική πηγή κεφαλαίων. 

 

 

Οι μετατροπές στοιχείων ενεργητικού μπορεί να είναι διακριτές ή μη 

διακριτές. Μη διακριτές μετατροπές είναι εκείνες που προκύπτουν χωρίς 

καμία ρητή απόφαση της τράπεζας για συγκέντρωση κεφαλαίων. Στην 

πραγματικότητα, προκύπτουν με φυσικό τρόπο καθώς λήγουν τα δάνεια 

και τα χρεόγραφα, και οι πληρωμές αρχικού κεφαλαίου και τόκων εισρέουν 

στην τράπεζα.  

 

Τα πρωτογενή στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται από τις 

τράπεζες είναι διάφορα είδη δανείων. Από την άποψη της ρευστότητας, τα 

δάνεια κυρίως τα βραχυπρόθεσμα, είναι ελκυστικά λόγω της 

αυτορευστοποιούμενης φύσης τους. Ειδικότερα, παράγουν εισροές σε 

μετρητά διαμέσου των αποπληρωμών δανείων (αρχικό κεφάλαιο συν 

τόκος, αν το δάνειο είναι χρεολυτικό) σε τακτική βάση (αυστηρώς 

καθορισμένη), συνήθως σε μηνιαία βάση για ένα συγκεκριμένο δάνειο. 

Επιπλέον εισροές παράγονται σε τακτική βάση, μέσω ενός χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων. 

 

_________________________________________________________________________________ 
27. Η αποθηκευμένη ρευστότητα είναι μια εσωτερική πηγή κεφαλαίων, με την έννοια ότι βρίσκεται 
μέσα (ή είναι «αποθηκευμένη») σε ορισμένα στοιχεία ενεργητικού του ισολογισμού της τράπεζας. 
Τέτοιου είδους ρευστότητα πραγματοποιείται ή παράγεται όταν τα στοιχεία του ενεργητικού 
μετατρέπονται σε μετρητά.  
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Συνεπώς τα δάνεια και άλλες τραπεζικές επενδύσεις με ημερομηνία λήξης 

αποτελούν τις μη διακριτές μετατροπές στοιχείων ενεργητικού, διότι 

εξασφαλίζουν μια φυσική και σταθερή ροή κεφαλαίων για την 

αντιμετώπιση των αναγκών σε ρευστότητα. Συνήθως σχεδιάζονται για να 

αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες εισροές σε μετρητά του δανειολήπτη, 

γνωστή ως η θεωρία του προβλεπόμενου εισοδήματος 

 

 

Σε αντίθεση με αυτήν τη φυσική ή προβλεπόμενη εισροή κεφαλαίου, οι 

τράπεζες μπορούν να επιχειρήσουν την επιτάχυνση της εισροής 

κεφαλαίων, πουλώντας ή δανείζοντας τα στοιχεία του ενεργητικού τους. 

Αυτές οι διακριτές μετατροπές πραγματοποιούνται όταν τα στοιχεία του 

ενεργητικού πωλούνται ή δανείζονται (π.χ. συμφωνίες επαναγοράς) πριν 

από τη λήξη. Ο πρωταρχικός κίνδυνος μιας πρόωρης μετατροπής είναι η 

πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου αν τα στοιχεία του ενεργητικού 

μετατραπούν (πουληθούν) σε τιμές κάτω από την αξία αγοράς τους (γιατί 

τα επιτόκια αυξήθηκαν μετά την αγορά των στοιχείων του ενεργητικού). 

 

 

Για την παρακολούθηση της ρευστότητας διενεργείται από τις τράπεζες 

Ανάλυση Ληκτοτήτων Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis).Οι 

χρηματοροές που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού 

εκτιμώνται και ταξινομούνται σε χρονικές περιόδους, ανάλογα με το πότε 

πραγματοποιούνται.  

 

 

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού των τραπεζών 

χρηματοδοτείται από πελατειακές καταθέσεις, (ταμιευτήριο, καταθέσεις 

όψεως, κ.α.) και παρόλο που αυτές μπορούν να αποσυρθούν άμεσα χωρίς 

προειδοποίηση η διασπορά σε αριθμό και είδος καταθετών διασφαλίζει την 

απουσία σημαντικών απρόσμενων διακυμάνσεων.  

 

Για την εκτίμηση των ημερήσιων εκροών από τις καταθέσεις 

χρησιμοποιούνται αρχές οικονομετρικής αναλύσεως. Σε καθημερινή βάση 

υπολογίζεται η μεταβλητότητα των καταθέσεων χωρίς ληκτότητα 
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(ταμιευτηρίου, όψεως κλ.π.), χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές 

μεθόδους (π.χ. μέθοδος garch) ²⁸. Ενώ για τις καταθέσεις με ληκτότητα 

(repos, προθεσμίας κ.ά.) υπολογίζεται η μεταβλητότητα του ποσοστού 

ανανέωσης τους. Με βάση τις πιο πάνω μετρήσεις, υπολογίζονται σε 

καθημερινή βάση τα κεφάλαια που θα μπορούσε να χρειασθεί η τράπεζα σε 

δεδομένη στιγμή, καθώς και το κόστος που αυτό συνεπάγεται.  

 

 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν καθημερινά τα χρηματικά 

αποθέματα των τραπεζών παρατίθενται παρακάτω : 

 

   παράγοντες που αυξάνουν   παράγοντες που μειώνουν  
     τα ρευστά αποθέματα        τα ρευστά αποθέματα 
 
 
 
Μη ελεγχόμενοι                   Μη ελεγχόμενοι 
 
- καταθέσεις εμβασμάτων            - αναλήψεις εμβασμάτων 
- καταθέσεις ληξιπροθέσμων                              - χρεωστικά υπόλοιπα     
  συναλλαγματικών                 από το συμψηφισμό 
- υπερβάσεις λογαριασμών εκκαθάρισης              - φόροι 
- καταθέσεις από την κεντρική τράπεζα               - ωρίμανση CD, ευρωδολαρίου,                

           κ.λ.π. 
 

 
 
Ελεγχόμενοι (μερικώς)               Ελεγχόμενοι (μερικώς) 
 
- πωλήσεις χρεογράφων                                    - χαρτονομίσματα & κέρματα 
- δανεισμός από την κεντρική τράπεζα                   στην κεντρική τράπεζα 
- πώληση repos                                                - αγορά χρεογράφων 
- εισπράξεις τοκομεριδίων από χρεόγραφα          -  πληρωμές δανείων στην  
- έκδοση CD                     κεντρική τράπεζα 

         - πώληση πόρων 
                                                                      - συμφωνίες επαναγοράς 

 

_________________________________________________________________ 

«Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική», Κώστας Μελάς, Εξάντας Αθήνα 2002, (σελ.293) 

 

 

 

___________________________________________________________ 
28.Μέθοδος GARCH : Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας 
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iv.ii. Διαχείριση ρευστότητας στοιχείων παθητικού 

 

Από την πλευρά του παθητικού του ισολογισμού η αύξηση των 

καταθέσεων παρέχει άλλη μία φυσική πηγή κεφαλαίων. Αν οι 

αναμενόμενες εισροές από δάνεια και καταθέσεις δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τις αναμενόμενες χρήσεις κεφαλαίων (δηλ. πρωταρχικώς νέα 

δάνεια και αναλήψεις καταθέσεων), τότε η τράπεζα έχει ανάγκη 

ρευστότητας. Η σοβαρότητα του προβλήματος καθορίζεται από το μέγεθος 

της διαφοράς μεταξύ των πηγών και των χρήσεων κεφαλαίων. Οι τράπεζες 

για να αυξήσουν το έλλειμμα σε πηγές κεφαλαίων, πρέπει είτε να 

αντλήσουν από τα αποθέματα της αποθηκευμένης ρευστότητας τους, με 

έναν ρυθμό γρηγορότερο από το φυσιολογικό, ή/και να αγοράσουν τη 

ρευστότητα από την αγορά. 

 
 
Η πρακτική της διαχείρισης του παθητικού, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό  

από την αξιοπιστία και την υπόληψη της τράπεζας. 

 

Οι Κίνδυνοι της διαχείρισης ρευστότητας περιέχουν ένα στοιχείο που 

αφορά την τιμή και ένα ποσοτικό στοιχείο. Ο παράγοντας τιμή ή κίνδυνος 

επιτοκίου επικεντρώνεται στην τιμή, με την οποία μπορούν να πουληθούν 

τα στοιχεία του ενεργητικού και στο επιτόκιο, με το οποίο μπορούν να 

αποκτηθούν οι υποχρεώσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εάν υπάρχουν 

η όχι στοιχεία του ενεργητικού που μπορούν να πουληθούν και αν 

μπορούν να αποκτηθούν ή όχι κεφάλαια στην αγορά με οποιοδήποτε 

κόστος. Αν υπάρχουν στοιχεία του ενεργητικού μπορούν να πουληθούν, 

στο άρτιο ή χωρίς παραχωρήσεις στην τιμή, τότε ο κίνδυνος τιμολόγησης 

που έχει σχέση με την αποθηκευμένη ρευστότητα αναιρείται. Ωστόσο, αν 

τα στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να πουληθούν με ζημία τότε ο κίνδυνος 

τιμολόγησης θα εξαρτάται από το μέγεθος της παραχώρησης στην τιμή, 

που με τη σειρά της θα εξαρτάται από το πόσο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια 

από τότε που αγοράστηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού.  

 

Επομένως προκειμένου οι τράπεζες να ανταποκριθούν στις καθημερινές 

απαιτήσεις τους για ρευστότητα, πρέπει να διατηρούν στοιχεία του 

ενεργητικού που δεν αποδίδουν κέρδος με τη μορφή μετρητών ή 
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ισοδύναμων σε μετρητά. Από την ίδια τους τη φύση, αυτά τα στοιχεία του 

ενεργητικού μειώνουν την αποδοτικότητα κέρδους μιας τράπεζας (δηλ. δεν 

αποδίδουν κέρδος ή είναι χαμηλής απόδοσης).  

 

Από την πλευρά της διαχείρισης υποχρεώσεων, υπάρχουν κίνδυνοι εάν οι 

τράπεζες πρέπει να «εξοφλήσουν» τα κεφάλαια -δηλ. να πληρώσουν ένα 

πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου - ή αν τα κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα. 

Αντιθέτως, αν τα κεφάλαια είναι αμέσως διαθέσιμα στο κανονικό κόστος 

κεφαλαίων της τράπεζας, τότε οι κίνδυνοι της διαχείρισης υποχρεώσεων 

αναιρούνται. Αυτό το τελευταίο απαιτεί η δανειολήπτρια τράπεζα να 

διατηρεί την αξιοπιστία της και την υπόληψη της στη χρηματαγορά. 

 

 

2.3.2. Διαχείριση Παθητικού 

 

Πριν από τη δεκαετία του '60, η διαχείριση των στοιχείων του παθητικού 

θεωρούνταν άσκοπη. Στην πλειονότητα τους, οι τράπεζες εκλάμβαναν τις 

υποχρεώσεις ως υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου και το ζητούμενο ήταν η 

επιλογή του αποδοτικότερου μίγματος απαιτήσεων, κατά συνέπεια, περιο-

ρίζονταν κυρίως στη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού. Την 

περίοδο εκείνη, το μεγαλύτερο μέρος (60%) των πηγών άντλησης των 

κεφαλαίων τους προερχόταν από καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως με 

διοικητικώς καθορισμένο επιτόκιο ²⁹. Συνεπώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

τραπεζών για την προσέλκυση αποταμιευτών δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος. 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄60, μεγάλες τράπεζες σε σημαντικά 

χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως η Νέα Υόρκη, το Σαν Φραντσίσκο, 

άρχισαν να αναζητούν τρόπους με τους οποίους οι υποχρεώσεις θα 

προσέφεραν διαθέσιμα με μεγαλύτερη απόδοση, ρευστότητα και 

χαμηλότερο κόστος.  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

29. Η καμπύλη προσφοράς τους ήταν πλήρως ελαστική, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν πολλοί 
εναλλακτικοί τρόποι αποταμίευσης. «Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος», 
Γ.Προβόπουλος-Π.Καπόπουλος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2001, σελ.33  
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Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια μεγάλη ανάπτυξη των overnight loans ³⁰ 

και τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως 

διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, που βοηθούν τα χρηματοοικονομικά κέντρα 

να αντλήσουν κεφάλαια γρηγορότερα.  

 

 

Στις μέρες μας όμως το σύγχρονο σκηνικό στο χρηματοοικονομικό 

σύστημα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Ο ανταγωνισμός για άντληση 

κεφαλαίων μεταξύ των τραπεζών έχει ενταθεί. Η διαχείριση των στοιχείων 

του παθητικού, ώστε να εξασφαλίζεται η φθηνότερη δυνατή 

χρηματοδότηση της τράπεζας, αποτελεί κύριο συστατικό στοιχείο της 

στρατηγικής της.  

 

Η ιδέα που κρύβεται πίσω από τη διαχείριση παθητικού είναι  η απόκτηση 

κεφαλαίων και η επικερδής χρήση τους, κυρίως για την ικανοποίηση 

ζήτησης δανείων  

 

Οι τράπεζες πρέπει να πάρουν αποφάσεις για το ύψος των κεφαλαίων που 

πρέπει να διακρατούν για τρεις κυρίως λόγους:  

 

Πρώτον, ενισχύεται η σημασία των αποφάσεων σχετικά με το ύψος της 

κεφαλαιακής επάρκειας. Η ικανοποιητική καθαρά θέση βοηθά την 

τράπεζα να προλαμβάνει περιπτώσεις που μπορούν να την οδηγήσουν σε 

πτώχευση, (κατάσταση κατά την οποία η τράπεζα δεν μπορεί να 

ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της πληρώνοντας τους καταθέτες και τους 

υπόλοιπους δανειστές της).  

 

Κατά δεύτερον, το ύψος των υφιστάμενων κεφαλαίων επηρεάζει την 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, (ήτοι το ύψος των 

μερισμάτων προς τους μετόχους της).  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

30. Προσωρινά δάνεια συνάπτονται μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων, για να καλύψουν θέσεις που έχουν 
δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διάρκεια τους είναι μία ημέρα.  
«Αξιολόγηση και χρηματοοικονομική διοίκηση», Τόμος Α΄, Πετράκης Παναγιώτης, Εκδόσεις 
Σμπίλιας, Αθήνα : 1999, σελ. 121 
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Τρίτον, η ύπαρξη ενός ελάχιστου ποσού ιδίων κεφαλαίων αποτελεί 

υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών έναντι της κεντρικής τράπεζας ως   

αποτέλεσμα νομοθετικών περιορισμών, για εποπτικούς λόγους. ³¹ 

Η έμφαση που δόθηκε στη διαχείριση παθητικού, εξηγεί πολλές από τις 

σημαντικές αλλαγές, που παρουσιάστηκαν στη σύνθεση των ισολογισμών 

των τραπεζικών ιδρυμάτων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.  

 

Υιοθετώντας μια στρατηγική Διαχείρισης Παθητικού, η τράπεζα δεν είναι 

υποχρεωμένη να αποθηκεύσει τόση ρευστότητα στα στοιχεία του 

ενεργητικού της και επομένως απελευθερώνει κεφάλαια για περισσότερο 

επικερδείς ευκαιρίες χορήγησης δανείων και επενδύσεων. 
 

 

 

2.3.3. Διαχείριση Ενεργητικού- Παθητικού  

 

Η ταυτόχρονη διαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού (Asset Liability 

Management) συνίσταται στη συντονισμένη διαχείριση του Τραπεζικού 

Ισολογισμού, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή εναλλακτικών 

σεναρίων σχετικά με το επιτόκιο και τη ρευστότητα. Στην προηγούμενη 

ενότητα παρουσιάσαμε αναλυτικά τη δομή του Ισολογισμού μιας τράπεζας. 

Ένας τραπεζικός ισολογισμός αποτυπώνει τις πηγές κεφαλαίων 

(υποχρεώσεις), αλλά και τις χρήσεις των κεφαλαίων 

(απαιτήσεις).Υπενθυμίζουμε ότι η βασική εξίσωση που συνδέει τις 

υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις ενός τραπεζικού οργανισμού είναι η 

ακόλουθη : 

 

Σύνολο Ενεργητικού = Σύνολο Παθητικού + Ίδια Κεφάλαια 

 

Οι τράπεζες συγκεντρώνουν κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού, είτε μέσω 

άντλησης μετοχικού κεφαλαίου. Χρησιμοποιούν τα κεφάλαια αυτά για την 

παροχή δανείων σε ιδιώτες και για την απόκτηση χρεογράφων, ενώ 

δημιουργούν κέρδη χρεώνοντας ένα επιτόκιο στα δάνεια που χορηγούν και  

 
_________________________________________________________________________________ 
31.Οι τράπεζες θα πρέπει να διακρατούν σε εύκολα ρευστοποιήσιμη μορφή ένα ποσοστό του μετοχικού 
τους κεφαλαίου, για την περίπτωση κατά την οποία ενδέχεται να απειληθούν με πτώχευση. 
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στα χρεόγραφα που διακρατούν, το οποίο είναι υψηλότερο από το επιτόκια 

που πληρώνουν στους καταθέτες και στις άλλες υποχρεώσεις. 

Η κυριότερη μορφή απαιτήσεων που παρατηρείται στους ισολογισμούς είναι 

τα δάνεια. Το βασικότερο κριτήριο κατηγοριοποίησης τους έγκειται στο 

διαφορετικό χρονικό ορίζοντα μέχρι την εκπλήρωση τους. Έτσι μπορούν να 

διακριθούν σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. ³² 

Οι βασικές μεταβλητές της διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού 

ποικίλλουν ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα της τράπεζας. Βραχυπρόθεσμα, 

η έμφαση δίδεται σε ορισμένα λογιστικά μέτρα επίδοσης, όπως τα καθαρά 

έσοδα από τόκους (ΝΙΙ), το καθαρό περιθώριο τόκου (ΝΙΜ), τα καθαρά 

έσοδα ή τα κέρδη ανά μετοχή. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η έμφαση δίδεται 

(στην αγοραία αξία του ίδιου κεφαλαίου της τράπεζας 

(συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της αξιολόγησης στις εργασίες 

εκτός ισολογισμού). Από την πλευρά του στρατηγικού σχεδιασμού, ο 

μακροπρόθεσμος στόχος της διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού μπορεί να 

εκφραστεί ως διατήρηση ανταγωνιστικών RΟΑ και RΟΕ ή ως διασφάλιση 

επαρκούς κεφαλαίου για την τράπεζα ή και τα δύο.  

 

Για την επίτευξη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων 

στόχων της διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού υπάρχουν οι παρακάτω 

βασικές  πολιτικές :  

 η διαχείριση περιθωρίου,  

 διαχείριση ρευστότητας, (αναλύθηκε στη σελ.39)  

 διαχείριση κεφαλαίου  
_________________________________________________________________________________ 

32.Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να καλύψουν καθημερινές 

συναλλαγές ρουτίνας, αγορά στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού (π.χ. εμπορεύματα - 

αποθέματα), ή να εξοφλήσουν χρέη που συμπίπτουν με την αγορά στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Κυριότερο παράδειγμα βραχυπρόθεσμου δανεισμού αποτελούν τα δάνεια για κεφάλαιο 

κίνησης (working capital = Το τμήμα του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την κάλυψη τρεχουσών 

αναγκών της επιχείρησης, για την ομαλή λειτουργία της. Το ποσό κατά το οποίο τα στοιχεία του 

ενεργητικού που βρίσκονται σε κυκλοφορία υπερβαίνουν το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης και της εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της). 

Αντίθετα τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι μεγαλύτερης διάρκειας χρησιμοποιούμενα για αγορά 

στοιχείων παγίου ενεργητικού που απαιτούν μεγάλες δαπάνες κεφαλαίου. Η εξόφληση γίνεται σταδιακά 

προκύπτοντας από τις εισπράξεις που παράγονται από το περιουσιακό στοιχείο που χρηματοδοτήθηκε. 
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(i) Διαχείριση Περιθωρίου και «ευαισθησίας» των επιτοκίων 

 

Κυρίαρχος στόχος μιας τράπεζας είναι να ισορροπήσει τις αποδόσεις και 

τους κινδύνους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιήσει την αγοραία αξία 

της τράπεζας για τους ιδιοκτήτες της. 

 

Το περιθώριο επιτοκίου για μία τράπεζα είναι η διαφορά μεταξύ όλων 

των εσόδων από τόκους προ φόρων του ενεργητικού και όλων των 

εξόδων για τόκους των κεφαλαίων της τράπεζας. 

 

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά οι τραπεζίτες, είναι τι να κάνουν 

με τις προβλέψεις για απώλειες δανείων. Μερικοί τραπεζίτες 

συμπεριλαμβάνουν τις προβλέψεις ως μέρος των εξόδων για τόκους, ενώ 

άλλοι πιστεύουν ότι ανήκουν σε άλλα έξοδα. Η έμφαση δίνεται στο 

συνολικό περιθώριο επιτοκίου.  

 

Τα τρία περισσότερο χρησιμοποιούμενα μέτρα του συνολικού 

περιθωρίου επιτοκίου μιας τράπεζας είναι :  

 

α) Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου - (net interest margin) σε ευρώ, 

είναι η διαφορά μεταξύ όλων των εσόδων από τόκους προ φόρων 

(προσαρμοσμένα σε μία ισοδύναμη φορολογητέα βάση) και όλων των 

εξόδων για τόκους. 

 

β) Το ποσοστιαίο καθαρό περιθώριο επιτοκίου (percent net interest 

margin),  είναι το πηλίκο του καθαρού κόστους επιτοκίου σε ευρώ (έσοδα 

τόκων προ φόρων – [(έξοδα τόκων + προβλέψεις για απώλειες)] προς τα 

κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού της τράπεζας. ³³ 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
33. Κερδοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού : Σύνολο ενεργητικού – (Μετρητά + Οφειλές από Τράπεζες + 

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού) 
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γ) Το άνοιγμα επιτοκίων (spread) ή το Τοκοφόρο Άνοιγμα, είναι η 

διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις επιτοκίου (έσοδα από τόκους προ φόρων 

δια κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού) και στα κόστη επιτοκίου (έξοδα 

για τόκους εκτός προβλέψεων για επισφαλή δάνεια προς τοκοφόρα 

κεφάλαια). ³⁴ 

Η «ευαισθησία» του επιτοκίου αναφέρεται στις διακυμάνσεις του 

περιθωρίου επιτοκίου εξαιτίας ενδογενών παραγόντων. Οι ενδογενείς 

παράγοντες περιλαμβάνουν τη σύνθεση του ενεργητικού και παθητικού 

μιας τράπεζας, τα χαρακτηριστικά και τη λήξη των δανείων και τη λήξη των 

κεφαλαίων. Οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τις γενικές 

οικονομικές συνθήκες και το επίπεδο των επιτοκίων. 

 

Η διαχείριση θα πρέπει να αναζητά την επίτευξη του υψηλότερου 

περιθωρίου επιτοκίου, που είναι δυνατό να επιτευχθεί, παρά την ύπαρξη 

του πιστωτικού κίνδυνου, του κινδύνου ρευστότητας και των περιορισμών 

εξαιτίας του κεφαλαιακού κινδύνου, καθώς επίσης και του κινδύνου 

επιτοκίων. 

 

Αίτια Διακυμάνσεων 

Τα αίτια των διακυμάνσεων στα περιθώρια, αποδίδονται σε εσωτερικούς και 

σε εξωτερικούς παράγοντες.  

 

Πολύ σημαντικές επίσης είναι οι επιδράσεις : 

 

(i) του ύψους των συναλλαγών (Volume effects)  

Οι επιδράσεις του ύψους των συναλλαγών εμφανίζονται απλά επειδή η 

έντονη ζήτηση για πιστώσεις, κατά τη διάρκεια έντονης οικονομικής 

μεγέθυνσης, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός υψηλότερου επιτοκίου 

και, κατά συνέπεια, υψηλότερα επίπεδα ενεργητικού και παθητικού της 

τράπεζας. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
34.Τοκοφόρα κεφάλαια : Σύνολο Παθητικού – (Μετοχικό Κεφάλαιο – Λογαριασμοί Όψεως μή 

τοκοφόροι) 
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(ii) της σύνθεσης των συναλλαγών (mix effects)   

Οι επιδράσεις σύνθεσης των συναλλαγών συνήθως προέρχονται από την 

αλλαγή στα περισσότερα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, προς την κατοχή 

υψηλής απόδοσης στοιχείων (πχ. δάνεια) και όχι χαμηλής απόδοσης (πχ. 

Αμερικάνικα κρατικά χρεόγραφα), λαμβανομένου υπ΄όψιν ότι το μίγμα των 

περισσότερων τραπεζικών πηγών μεταβάλλεται προς εμπορεύσιμες πηγές 

κεφαλαίων, είτε πρόκειται για την περίπτωση των μεγάλων πιστοποιητικών 

καταθέσεων (CDs), είτε για την περίπτωση των δανεισμένων 

βραχυχρόνιων κεφαλαίων. 

 

(iii) των επιτοκίων (rate effects) 

Οι επιπτώσεις των επιτοκίων, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής 

επέκτασης, τείνουν να ωφελούν τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου καθώς οι 

αποδόσεις ενεργητικού αυξάνουν, αλλά αυτή η ωφέλεια μειώνεται από τις 

αρνητικές επιδράσεις επιτοκίου, καθώς το οριακό κόστος κεφαλαίων 

αυξάνεται. 

 

 

Τρόποι διαχείρισης «ευαισθησίας» επιτοκίου : 

 

1.  Η    διαχείριση    του    ανοίγματος    κεφαλαίων    (Funds gap 

management). 

 

Στο σύστημα διαχείρισης του ανοίγματος κεφαλαίων (Funds gap 

management), η διαχείριση χωρίζει όλα τα μέρη σε κάθε πλευρά του 

τραπεζικού ισολογισμού μέσα σε ομάδες, των οποίων οι χρηματικές ροές 

είναι είτε «ευαίσθητες», είτε «μη ευαίσθητες» στις αλλαγές των 

βραχυχρόνιων επιτοκίων. 

 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις βασικές χρηματοδοτικές σχέσεις: 

α) το «ευαίσθητο» ενεργητικό να χρηματοδοτείται από «ευαίσθητο» 

παθητικό, 

β) το «ευαίσθητο» ενεργητικό να χρηματοδοτείται από «μη ευαίσθητο» 

παθητικό και, 
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γ) το «μη ευαίσθητο» ενεργητικό να χρηματοδοτείται από «μη ευαίσθητο» 

παθητικό και το κοινό μετοχικό κεφάλαιο. 

 

Το «άνοιγμα κεφαλαίων ή άνοιγμα» (Funds gap or gap), το οποίο 

αποτελεί και το πιο συνηθισμένο μέτρο, αναφέρεται στο ποσό των ευρώ, 

κατά το οποίο το «ευαίσθητο» ενεργητικό ξεπερνά το «ευαίσθητο» 

παθητικό. Το άνοιγμα είναι αρνητικό όταν το «ευαίσθητο» παθητικό 

ξεπερνά το «ευαίσθητο» ενεργητικό. Ο δείκτης «ευαίσθητου» ενεργητικού 

προς «ευαίσθητο» παθητικό χρησιμοποιείται συχνά. Ένας δείκτης 

μεγαλύτερος της μονάδας δείχνει ότι το «ευαίσθητο» ενεργητικό ξεπερνά 

το «ευαίσθητο» παθητικό. Ενώ το αντίστροφο ισχύει εάν ο δείκτης είναι 

μικρότερος της μονάδας. Μια ισορροπημένη θέση «ευαισθησίας» του 

επιτοκίου θα ήταν ένα μηδενικό άνοιγμα σε ευρώ ή ένας δείκτης 

«ευαισθησίας» ίσος με τη μονάδα. Το τελικό μέτρο είναι μια σύγκριση του 

«ευαίσθητου» ενεργητικού ως ποσοστού του συνολικού ενεργητικού, σε 

σχέση με το «ευαίσθητο» παθητικό, ως ποσοστό του συνολικού παθητικού 

και της καθαρής θέσης. 

 
Οι αναμενόμενες και απρόσμενες μεταβολές στα επιτόκια αυξάνουν τις 

αναμενόμενες και απρόσμενες μεταβολές στα καθαρά έσοδα από τόκους 

(ΝΙΙ).Έτσι όταν για παράδειγμα αυξηθούν απρόσμενα τα βραχυχρόνια 

επιτόκια η τράπεζα πρέπει να έχει θετικό άνοιγμα (δηλ. ευαίσθητο 

ενεργητικό>ευαίσθητο παθητικό), δημιουργώντας «απροσδόκητο κέρδος» 

διότι αυξήθηκε το Περιθώριο επιτοκίου (διαφορά ανάμεσα στα έσοδα από 

τόκους και στα έξοδα από τόκους). Μειούμενα βραχυχρόνια επιτόκια, με 

ένα θετικό άνοιγμα, θα ασκούσαν πίεση για μείωση του περιθωρίου 

επιτοκίου.  

 

Από την άλλη πλευρά, αν το «ευαίσθητο» ενεργητικό ήταν μικρότερο από 

το «ευαίσθητο» παθητικό, θα υπήρχε ένα αρνητικό άνοιγμα κεφαλαίων. Με 

ένα αρνητικό άνοιγμα, το περιθώριο επιτοκίου θα μειωνόταν αν τα 

βραχυχρόνια επιτόκια αυξάνονταν και θα αυξανόταν αν τα βραχυχρόνια 

επιτόκια έπεφταν. 
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2.  Το     υπόδειγμα     διαχείρισης     ανοίγματος     κεφαλαίων     σε 

συγκεκριμένες   χρονικές   περιόδους   (Maturity buckets gap 

model). 

 

Μερικές τράπεζες ακολουθούν μια πολιτική συγκρατημένης ισορρόπησης 

της «ευαισθησίας» του βραχυχρόνιου επιτοκίου. Η ιδέα είναι να ελέγχει τον 

κίνδυνο επιτοκίου, διατηρώντας ταυτόχρονα το πλεονέκτημα των 

προβλεπόμενων σύντομων κινήσεων των επιτοκίων. 

 

Ισορρόπηση της «ευαισθησίας» του μακροχρόνιου επιτοκίου σημαίνει ότι 

τα κέρδη θα μειωθούν για ένα αρκετά μικρό χρονικό διάστημα, εάν η 

τράπεζα προβεί σε λανθασμένες πρώιμες κινήσεις σχετικά με τα επιτόκια. 

Μια πιθανή δυσκολία, που είναι δυνατό να προκύψει από τη χρησιμοποίηση 

αυτής της στρατηγικής, είναι ότι η εικόνα της «ευαισθησίας» του επιτοκίου 

μπορεί να μεταβληθεί δραστικά, εάν τα ληξιπρόθεσμα χρεόγραφα έχουν 

επενδυθεί σε στοιχεία του «ενεργητικού» με διαφορετικές «ευαισθησίες», ή 

εάν οι ληξιπρόθεσμες καταθέσεις έχουν χρηματοδοτηθεί από πηγές με 

διαφορετικές «ευαισθησίες». 

 

 

3.  Η δυναμική ανάλυση του ανοίγματος (Dynamic gap analysis).  

 
Αυτό το άνοιγμα απαιτεί πρόβλεψη των επιτοκίων και των αναμενόμενων 

αλλαγών στον ισολογισμό για αρκετές περιόδους στο μέλλον. Δίνοντας 

αυτές τις προβλέψεις, η περιγραφή αυτή του «δυναμικού» ανοίγματος 

δείχνει τον τρόπο με τον οποίο, το άνοιγμα αναμένεται να διαμορφωθεί σε 

συγκεκριμένες μελλοντικές περιόδους. 
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2.4. Διαχείριση Κινδύνων 

Το χρηματοοικονομικό σύστημα αποτελεί τον πυρήνα λειτουργίας της 

οικονομίας της αγοράς μετασχηματίζοντας τους αποταμιευτικούς πόρους σε 

επενδυτικούς, παίζοντας στην πραγματικότητα το ρόλο του διαμεσολαβητή 

ανάμεσα στις ελλειμματικές και τις πλεονασματικές οικονομικές μονάδες. 

Στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ο ρόλος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει γίνει πολύ πιο σύνθετος. Οι τράπεζες 

μετακινούνται ολοένα και περισσότερο από τη θέση του διαμεσολαβητή 

προς τη θέση του διαχειριστή χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η διαδικασία 

της αποδιαμεσολάβησης παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα της 

χρηματοδότησης τους απευθείας από τις αγορές κεφαλαίου και χρήματος. 

Επομένως, εάν οι τράπεζες επιθυμούν να διατηρήσουν την κερδοφορία 

τους, θα πρέπει να εμπλέκονται όλο και περισσότερο στην ανάληψη και 

διαχείριση κινδύνων.³⁵ 

Η δεκαετία του '80 έφερε δραστικές αλλαγές στον τραπεζιτικό χώρο όπως η 

απελευθέρωση των αγορών και ο συναγωνισμός μεταξύ τραπεζών, η 

παροχή υπηρεσιών με κυμαινόμενα επιτόκια δημιούργησε «αναστάτωση» 

στον χώρο, ενώ η προσφορά καινοτόμων προϊόντων, όπως τα παράγωγα 

και τα futures, από νέους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς επέτειναν τον 

ανταγωνισμό στην αγορά. Οι αλλαγές αυτές γέννησαν κινδύνους, 

μεγαλύτερο ανταγωνισμό, αύξηση της δημιουργικότητας των τραπεζιτών, 

εξάλειψη των παλαιών φραγμών και μεγαλύτερη ευελιξία για το σύνολο 

του χρηματοοικονομικού συστήματος. Με δεδομένο ότι ο αντικειμενικός 

στόχος μιας τράπεζας ως σύνολο, είναι να αυξήσει την αξία των μετοχών 

της μεγιστοποιώντας την εξαρτώμενη από τον κίνδυνο απόδοση, που 

απολαμβάνουν οι μέτοχοι, η ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου είναι 

περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Η ακατάλληλη διαχείριση του κινδύνου, 

θα μπορούσε να απειλήσει τη φερεγγυότητα μιας τράπεζας, όπου η έλλειψη 

φερεγγυότητας εντοπίζεται στην αρνητική καθαρή θέση, δηλαδή 

μεγαλύτερο παθητικό από ενεργητικό, ή στην αδυναμία να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις της. 

 
_________________________________________________________________________________ 
35.Ως κίνδυνος μπορεί να οριστεί η αβεβαιότητα που συνδέεται με κάποιο προσδοκώμενο γεγονός ή 
αποτέλεσμα. 
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Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές τράπεζες είναι :  ο 

πιστωτικός κίνδυνος (Credit Risk), ο κίνδυνος ρευστότητας 

(Liquidity risk), ο επιτοκιακός κίνδυνος (Interest rate risk), ο 

κίνδυνος της Αγοράς (Market Risk), ο λειτουργικός κίνδυνος 

(Operational Risk), ο κίνδυνος μόχλευσης, διακανονισμού πληρωμών, ο 

νομικός κίνδυνος και τέλος κίνδυνος αφερεγγυότητας (insolvency 

risk) και αξιοπιστίας. 

 

Οι τράπεζες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εκτός ισολογισμού (off-

balance sheet activities) ή σε διαδικασίες πράξεων συναλλάγματος 

αντιμετωπίζουν επιπλέον  κινδύνους όπως : συναλλαγματικός  κίνδυνος,  

κίνδυνος χώρας και κίνδυνος από πράξεις εκτός ισολογισμού. Η 

αποτελεσματική διαχείριση αυτών των κινδύνων είναι κρίσιμη στην 

απόδοση των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. 

 

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος - Credit Risk, ενός τραπεζικού οργανισμού 

συνδέεται άμεσα με τα στοιχεία του ενεργητικού του και συγκεκριμένα με 

τις απαιτήσεις. Είναι ο κίνδυνος αθέτησης εκπλήρωσης του στόχου από 

μέρους του δανειζόμενου. Περιλαμβάνει δηλ. την πιθανότητα αδυναμίας 

ανάκτησης ενός στοιχείου του ενεργητικού, λόγω αδυναμίας του οφειλέτη, 

ή  καθυστέρησης αποπληρωμής ενός δανείου. Και στις δυο περιπτώσεις η 

παρούσα αξία του ενεργητικού στοιχείου μειώνεται, υπονομεύοντας τη 

φερεγγυότητα της τράπεζας. (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις με 

συνέπειες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας). Για αυτό το λόγο η 

εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασική τραπεζική 

λειτουργία, αποτελεί ουσιαστικά την «τέχνη» του τραπεζικού.  

 

O Κίνδυνος ρευστότητας - Liquidity risk, είναι η πιθανότητα αδυναμίας 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας. Τέτοιο 

πρόβλημα  μπορεί να εμφανιστεί λόγω έλλειψης στοιχείων του ενεργητικού 

με υψηλή ρευστότητα, ή λόγω αδυναμίας της τράπεζας να αντλήσει τα 

απαραίτητα κεφάλαια μέσω αύξησης κάποιων στοιχείων του παθητικού της.  
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Η έννοια του κινδύνου ρευστότητας συνδέεται άμεσα με την έννοια του 

«ορίζοντα διακράτησης χαρτοφυλακίου». Όταν η συγκυρία στην αγορά 

είναι απαγορευτική για τη ρευστοποίηση μιας επένδυσης χαρτοφυλακίου, 

ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός πρέπει να περιμένει οι τιμές να 

ανακάμψουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Παρόλο αυτά, για ένα 

χρηματοοικονομικό οργανισμό που οφείλει να προβεί σε ρευστοποιήσεις 

προκειμένου να ανταπεξέλθει σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, η 

ανεπάρκεια της ρευστότητας του είναι δυνατό να ισοδυναμεί με 

κατάρρευση.  

 

Η αδυναμία μιας τράπεζας να εξοφλεί τις απαιτήσεις των πελατών της, π.χ. 

λόγω της μη εμπορευσιμότητας των χορηγήσεων, εισάγει τον κίνδυνο 

ρευστότητας, καθιστώντας την αφερέγγυα. Άμεση συνέπεια της έλλειψης 

ρευστότητας είναι η αρνητική μεταβολή της αγοραίας αξίας της μετοχής και 

των καθαρών κερδών της τράπεζας.  

 

Βέβαια ο συγχρονισμός στις ημερομηνίες λήξης εξασφαλίζει ρευστότητα και 

εξαφανίζει τον ταμειακό κίνδυνο, (κίνδυνος αδυναμίας της τράπεζας να 

χρηματοδοτεί τις καθημερινές της λειτουργίες), γιατί όλες οι καταθέσεις 

έχουν επενδυθεί σε στοιχεία ενεργητικού με ίδια ημερομηνία λήξης. Έτσι 

κάθε κατάθεση θα μπορεί να καλυφθεί από την εισροή μετρητών από 

επενδύσεις σε ενεργητικά στοιχεία που λήγουν.  

 

Η χρήση των ημερομηνιών λήξης των υποχρεώσεων, υποβιβάζει τη 

σημασία της πραγματικής ρευστότητας, αφού συνήθως οι πελάτες δεν 

απαιτούν τις καταθέσεις στον αναμενόμενο χρόνο, αλλά τις ανανεώνουν ή 

τις παρατείνουν. Μόνο ένα μικρό ποσοστό από τις καταθέσεις που μπορούν 

να αναληφθούν σε μια συγκεκριμένη μέρα θα αναληφθούν τελικά.  

 

Έτσι ο απόλυτος συγχρονισμός υποχρεώσεων και απαιτήσεων με στόχο το 

μηδενισμό του κινδύνου ρευστότητας θα μειώσει και την προστιθέμενη αξία 

των μετοχών. Γι' αυτό λοιπόν, αν ο αντικειμενικός στόχος μιας τράπεζας 

είναι η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των μετοχών της, τότε όλες 

οι τράπεζες θα πρέπει να λειτουργούν με κάποιο αποδεκτό βαθμό 

διασποράς ημερομηνιών λήξης. 
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Ο κίνδυνος επιτοκίου – Interest rate risk, προκύπτει από την 

αναντιστοιχία των επιτοκίου τόσο στον όγκο όσο και στη διάρκεια των 

τίτλων, των δανείων και των υποχρεώσεων και των εκτός ισολογισμού 

στοιχείων της τράπεζας. Μια απροσδόκητη μεταβολή στα επιτόκια μπορεί 

να επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία της τράπεζας καθώς και την αξία της 

μετοχής της. Έτσι εάν διαφέρουν τα βραχυχρόνια επιτόκια από τα 

μακροχρόνια, τότε δεν είναι απίθανη μία κατάσταση όπου οι καταθέσεις και 

γενικότερα οι εισροές έχουν υψηλότερο κόστος από τις χορηγήσεις. ³⁶ 

Η μετατροπή στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνει την αγορά 

πρωτοβάθμιων χρεογράφων (ομολογίες, ομόλογα, συναλλαγματικές, 

γραμμάτια, κ.λπ.)  και την έκδοση δευτεροβάθμιων (μετοχές). Τα 

πρωτοβάθμια χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται από ημερομηνία λήξης και 

ρευστότητα διαφορετική από αυτά των δευτεροβάθμιων που διατίθενται 

προς πώληση. Αντιπαρατάσσοντας τις ημερομηνίες λήξης των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού ως μέρος της συνάρτησης μετατροπής 

ενεργητικού, [διαφορετικές ληκτότητες (mismatch) μεταξύ στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού] τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα εκτίθενται σε 

επιτοκιακό κίνδυνο.  

Οι τράπεζες μπορεί να είναι ευαίσθητες ως προς τα στοιχεία του 

ενεργητικού τους, (asset sensitive), δηλαδή τα εξαρτώμενα από επιτόκιο 

ενεργητικά στοιχεία να ανατιμώνται ή υποτιμώνται πιο γρήγορα από τα 

αντίστοιχα στοιχεία του παθητικού, ή ευαίσθητες ως προς τα στοιχεία του 

παθητικού, (liability sensitive), δηλ. τα στοιχεία παθητικού 

επαναλαμβάνονται γρηγορότερα από τα στοιχεία ενεργητικού.  

Στην πράξη, μια πτώση των επιτοκίων θα μειώσει το καθαρά έσοδα της 

τράπεζας από τόκους, αφού θα αυξηθεί το κόστος κεφαλαίου, αντιστρόφως 

ανάλογα με τη μείωση στην απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού. 

Αντίστοιχα, αν μια τράπεζα είναι ευαίσθητη ως προς τα στοιχεία παθητικού, 

τότε μια αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τα κέρδη γιατί αυξάνονται οι 

_________________________________________________________________________________

36.Στο νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας, καλούνται τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα να αναπτύξουν υποδείγματα για την διαχείριση των διαφόρων μορφών 

κινδύνων που αντιμετωπίζουν, μεταξύ των οποίων είναι και ο επιτοκιακός κίνδυνος. 
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πληρωμές που γίνονται στους καταθέτες περισσότερο από τις πληρωμές 

που λαμβάνονται ενώ αντίθετα μια πτώση των επιτοκίων θα αυξήσει τα 

κέρδη. 

Η διατήρηση μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού σχετικά με τα 

στοιχεία του παθητικού, εκθέτει το χρηματοοικονομικό ίδρυμα στον 

κίνδυνο επαναχρηματοδότησης (refinancing risk). Αντιθέτως, όταν η 

απόδοση των ταμειακών ροών που επενδύονται βρίσκεται κάτω από το 

κόστος των ταμειακών ροών, το χρηματοοικονομικό ίδρυμα εκτίθεται σε 

κίνδυνο επανεπένδυσης (reinvestment risk). ³⁷ 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η μεταβλητότητα του επιτοκίου προκαλεί 

διαφοροποιήσεις στην αξία των στοιχείων του ισολογισμού μιας τράπεζας. 

Η διαχείριση ενεργητικού-παθητικού, ως μια σημαντική διάσταση της 

διαχείρισης κινδύνου, αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση του επιτοκιακού 

κινδύνου και γενικά των διαφόρων μορφών κινδύνου, διατηρώντας τον 

κατάλληλο συνδυασμό ενεργητικού και παθητικού, ώστε να ικανοποιηθούν 

οι στόχοι της επιχείρησης ή του χρηματοοικονομικού ιδρύματος. 

Οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να μετρηθούν από τα συστήματα που 

περιορίζονται στη μέτρηση των κινδύνων αγοράς και απαιτούν την 

προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού - 

παθητικού (Asset - Liability Management). 

Ο Κίνδυνος Αγοράς – Market risk, είναι ο κίνδυνος ζημίας που 

προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στις τιμές των τίτλων που κατέχει η 

τράπεζα (μεταβολές στις τιμές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών, 

εμπορευμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζουν 

αρνητικά την κερδοφορία) με επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια της 

τράπεζας. Εμφανίζεται όταν το χρηματοοικονομικό ίδρυμα συναλλάσσεται 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αντί να τα διατηρεί για μακροπρόθεσμη 

επένδυση. Μια τράπεζα μπορεί να είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής 

(γενικό ή ειδικό) από χρεωστικά χρεόγραφα (χρεωστικοί τίτλοι σταθερού ή 

_________________________________________________________________________________ 

37. «Τεχνικές διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου» 03/12/2004, Κυριακή Κοσμίδου ( Διδάσκουσα 
στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης),  Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, (Καθηγητής και Πρόεδρος του 
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης) 
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κυμαινόμενου επιτοκίου όπως για παράδειγμα ομόλογα), χρεωστικά 

παράγωγα (προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου, προθεσμιακά συμβόλαια 

και δικαιώματα σε χρεωστικούς τίτλους, swaps σε επιτόκιο και 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, προθεσμιακές θέσεις συναλλάγματος), μετοχές,  

 

παράγωγα μετοχών (swaps μετοχών, προθεσμιακά συμβόλαια και 

δικαιώματα σε δείκτες μετοχών, δικαιώματα σε προθεσμιακά συμβόλαια, 

warrants) και συναλλαγματικές συναλλαγές.  

 

Ο λειτουργικός κίνδυνος – Operational risk, αναφέρεται στις απώλειες 

που μπορεί να προκύψουν από ανεπαρκή ή αποτυχημένη εσωτερική 

διαδικασία της τράπεζας, κακή λειτουργία των συστημάτων, ανθρώπινων 

σφαλμάτων, αποτυχιών της διαχείρισης και ενδεχόμενων δυσχερειών 

μεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής διοίκησης, καθώς επίσης 

και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Τέτοια προβλήματα μπορεί να 

προκύψουν από την αδυναμία ανάληψης προληπτικής δράσης. Ένα 

σημαντικό είδος λειτουργικού κινδύνου είναι ο τεχνολογικός κίνδυνος, 

δηλαδή ο κίνδυνος βλάβης ή ανεπάρκειας των συστημάτων τεχνολογίας 

πληροφορικής, ο οποίος προκύπτει όταν η επένδυση στην τεχνολογία, 

όπως είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα, δεν αποφέρει τις αναμενόμενες 

οικονομίες εξόδων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας των 

συστημάτων από ενδογενείς δυσχέρειες ή εξωτερικές παρεμβάσεις. Άλλες 

μορφές  λειτουργικού κινδύνου αποτελούν γεγονότα όπως πυρκαγιές, 

σεισμοί ή άλλες φυσικές καταστροφές. 

 

Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας – insolvency risk, αποτελεί συνέπεια του 

επιτοκιακού κινδύνου,  του κινδύνου αγοράς, συναλλάγματος, χώρας, 

ρευστότητας, του πιστωτικού κινδύνου και του τεχνολογικού και 

λειτουργικού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα είναι ο  κίνδυνος το 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα να μην διαθέτει αρκετό κεφάλαιο για να 

αντιμετωπίσει ενδεχόμενες τραπεζικές απώλειες στην αξία των 

περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις υποχρεώσεις.   
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Ο Κίνδυνος μόχλευσης 

 

Οι τράπεζες έχουν υψηλότερη μόχλευση από άλλες επιχειρήσεις - οι 

άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς όταν πραγματοποιούν καταθέσεις σε μια 

τράπεζα που θεωρείται εύρωστη. Επειδή συνήθως δεν υπάρχουν μεγάλες ή 

τυχαίες αλλαγές στα ποσά που οι άνθρωποι επιθυμούν να δανειστούν ή να 

αποταμιεύσουν, το τραπεζικό σύστημα ως σύνολο τείνει να παραμένει 

σταθερό, εκτός αν οι καταθέτες έχουν λόγο να πιστεύουν πως υπάρχουν 

παράγοντες που είναι πιθανό να προκαλέσουν αστάθεια. 

Έτσι, λοιπόν, το όριο μόχλευσης είναι για τις τράπεζες πιο σημαντικό από 

άλλες επιχειρήσεις, γιατί η σχετικά υψηλότερη τους μόχλευση σημαίνει πως 

το όριο του ανεκτού κινδύνου είναι κατώτερο σε σχέση με τον ισολογισμό 

τους.  

Παράλληλα οι τράπεζες αντιμετωπίζουν και άλλες μορφές κινδύνων, όπως 

τον Συναλλαγματικό ή νομισματικό κίνδυνο (Currency or exchange 

risk), τον Κίνδυνο της χώρας (Political risk), κίνδυνο διακανονισμού 

πληρωμών,  τον Νομικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αξιοπιστίας, κ.α. 

 

 

Συναλλαγματικός ή νομισματικός κίνδυνος 
 
 
Εφόσον οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι ευμετάβλητες, κάθε καθαρή 

βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ανοιχτή θέση μιας τράπεζας, σε 

συγκεκριμένο νόμισμα την εκθέτει σε συναλλαγματικό κίνδυνο, έναν 

ιδιαίτερο τύπο κινδύνου αγοράς. Μια τράπεζα με δραστηριοποίηση σε 

παγκόσμιο επίπεδο εκτίθεται σε πολλαπλό νομισματικό κίνδυνο. Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος οφείλεται στις διακυμάνσεις των ισοτιμιών, οι 

οποίες επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγμα που έχει πάρει η τράπεζα, είτε 

για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό των πελατών της. Επειδή οι 

τράπεζες δραστηριοποιούνται συγχρόνως στην τρέχουσα, την προθεσμιακή 

και την αγορά ανταλλαγών, έχουν μεγάλες θέσεις, που μεταβάλλονται 

διαρκώς.   
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Ο κίνδυνος χώρας ορίζεται ως η πιθανότητα μια χώρα να αποτύχει να 

παράγει αρκετό συνάλλαγμα για να εξυπηρετήσει τα εξωτερικά χρέη της. 

Σε αυστηρά οικονομικά πλαίσια, ο κίνδυνος χώρας αναφέρεται στη δυ-

νατότητα της χώρας να δημιουργήσει συνάλλαγμα για να εξυπηρετήσει τα 

υπάρχοντα και αναμενόμενα μελλοντικά χρέη της. Περιλαμβάνει την 

ανάλυση της παρούσας οικονομικής κατάστασης μιας χώρας, και την 

πρόβλεψη πιθανών εξελίξεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έσοδα 

εξαγωγών, τα έξοδα εισαγωγών και σε άλλα στοιχεία του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Εξετάζοντας την παρούσα οικονομική 

κατάσταση μιας χώρας και διαπιστώνοντας ότι παρουσιάζει ελλειμματικό 

ισοζύγιο πληρωμών είναι φανερό ότι η χώρα αυτή δεν επαρκεί να 

ικανοποιήσει την εγχώρια ζήτηση της σε αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, η 

έννοια του κινδύνου χώρας συνδέεται με τον κίνδυνο της κυβερνητικής 

παρέμβασης με απαγορεύσεις πληρωμών στο εξωτερικό (sovereign risk), 

με τον κίνδυνο απαγόρευσης από την Κεντρική Τράπεζα της μεταφοράς 

συναλλάγματος στο εξωτερικό (transfer risk) και με το γενικευμένο 

κίνδυνο (generalized risk). 

 

Ο κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών αναφέρεται στην πιθανότητα ο 

ένας από τους δύο αντισυμβαλλόμενους να αθετήσει τη συμφωνία, εφόσον 

ο άλλος αντισυμβαλλόμενος έχει ήδη πληρώσει τα χρήματα. Αυτός ο τύπος 

κινδύνου αφορά τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα, όπου απαιτείται η 

μεταφορά μετρητών από το λογαριασμό της μιας τράπεζας στο λογαριασμό 

της άλλης, μέσω των κεντρικών τραπεζών των οποίων τα νομίσματα 

χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ο 

κίνδυνος διακανονισμού είναι εντονότατος στη διατραπεζική αγορά, όπου ο 

όγκος και η αξία των συναλλαγών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Η εξέλιξη των σύγχρονων συστημάτων πληρωμών συμβάλλει ώστε να 

εξασθενήσει σημαντικά ο κίνδυνος διακανονισμού. Τέλος, η 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου αυτού απαιτεί την 

παρακολούθηση των επενδυτικών και άλλων τραπεζικών δραστηριοτήτων 

των αντισυμβαλλόμενων μερών. 
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Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών είναι δυνατό να 

μεταβάλλεται, επηρεάζοντας την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Μια δικαστική απόφαση που αφορά μια συγκεκριμένη τράπεζα μπορεί να 

έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη διευθέτηση σημαντικών τραπεζικών 

ζητημάτων στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες οφείλουν 

να διερευνούν με προσοχή το νομικό κίνδυνο, όταν αναπτύσσουν νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα ή εισάγουν νέους τύπους συναλλαγών.Ο 

νομικός κίνδυνος έχει και διεθνή διάσταση. Το εποπτικό πλαίσιο για τις 

τραπεζικές δραστηριότητες διαφέρει ευρύτατα μεταξύ χωρών και μπορεί να 

ερμηνευθεί διαφορετικά. Οι εσφαλμένες νομικές συμβουλές ή η πλημμελής 

νομική τεκμηρίωση μπορεί να οδηγήσουν σε υποτίμηση των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού. 

 

 

Κίνδυνος αξιοπιστίας 

 

Ο κίνδυνος φήμης και αξιοπιστίας, δημιουργείται από τις συχνές αποτυχίες 

στο παρελθόν των λειτουργικών συστημάτων, της διαχείρισης ή των προϊ-

όντων της τράπεζας. Είναι σημαντικός κίνδυνος, εφόσον η παρουσία του 

υπονομεύει σταδιακά την ίδια τη φύση των τραπεζικών εργασιών, η οποία 

είναι φανερό ότι απαιτεί την εμπιστοσύνη όλων όσων συμμετέχουν στην 

αγορά. 

Η διαχείριση κίνδυνου αποτελεί την καρδιά της τραπεζικής 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Στην ενότητα αυτή παρουσιάσαμε τους 

βασικούς κινδύνους τραπεζικής και τη διαδικασία της διαχείρισης τους. Οι 

κρίσιμοι κίνδυνοι τραπεζικής που αφορούν το χαρτοφυλάκιο είναι ο 

κίνδυνος ρευστότητας, επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Επιπλέον, οι 

τράπεζες έρχονται αντιμέτωπες με άλλους κινδύνους, όπως ο τεχνολογικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος στρατηγικής της αγοράς, ο ρυθμιστικός κίνδυνος και 

ο λειτουργικός κίνδυνος. Η ολική επίδραση αυτών των διαφόρων κινδύνων 

μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζεται από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας ή 

χρεοκοπίας της τράπεζας και ότι υπολογίζεται από την επάρκεια του 

κεφαλαίου της (δηλ., την ικανότητα απορρόφησης των απρόβλεπτων 

ζημιών που έχουν σχέση με τους διαφόρους κινδύνους της τραπεζικής). 
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Στο βαθμό που οι τράπεζες κινούν δραστηριότητες και κινδύνους εκτός 

των ισολογισμών τους, οι δραστηριότητες αυτές και οι κίνδυνοι πρέπει να 

παρακολουθούνται και να τιμολογούνται σωστά. Από πρακτική άποψη, οι 

υλοποιημένοι κίνδυνοι εκδηλώνονται με τη μεταβλητότητα των τραπεζικών 

κερδών και το επίπεδο του τραπεζικού κεφαλαίου. 

Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών έχει κυρίως 

επικεντρωθεί στα συστήματα που καλύπτουν τη μέτρηση του Κινδύνου 

Αγοράς (Market Risk), παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι αγοράς δεν 

αποτελούν ακόμη τον κυριότερο από τους παράγοντες κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Αυτό οφείλεται κατά αρχήν στην 

ωρίμανση των διεθνών πρακτικών και των μεθοδολογιών σε σχέση με τη 

μέτρηση των κινδύνων αγοράς, αλλά και στις σχετικές κατευθύνσεις των 

εποπτικών αρχών και της Επιτροπής της Βασιλείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών 

 
3.1.Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Το παρών κεφάλαιο ξεκινά με την παράθεση των βασικών χαρακτηριστικών 

και των διαφορών μεταξύ του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών. Ακολουθεί η λεπτομερής  

αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις που είναι υποχρεωμένες εκ του 

νόμου να δημοσιεύουν οι διοικήσεις των τραπεζών, σύμφωνα με το 

Ελληνικό Δίκαιο αλλά και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(2005). Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιμέρους λογαριασμοί του 

ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσης 

κερδών των τραπεζών. 

 

3.2.Γενικά  και Κλαδικά Λογιστικά σχέδια 

 

Το  Γενικό Λογιστικό Σχέδιο  αναφέρεται  σε όλους τους κλάδους της 

οικονομίας και υπό τύπο πλαισίου, θέτει αρχές και ρυθμίσεις που πρέπει να 

εφαρμόζονται καθολικά από όλες τις οικονομικές μονάδες μιας χώρας.   

Εντούτοις, ορισμένοι κλάδοι του ιδιωτικού τομέα (όπως Τράπεζες,  

ασφαλιστικές εταιρίες, κ.ά.), αλλά και του δημόσιου   τομέα   (Ν.Π.Δ.Δ.   

και   Οργανισμοί   που   διέπονται   από   τις διατάξεις του Δημόσιου 

Λογιστικού) παρουσιάζουν ορισμένες σημαντικές ιδιορρυθμίες και ειδικά 

προβλήματα που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν   χωρίς   την   

παραβίαση   του   πλαισίου   που   θέτει   το   Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Η 

αντιμετώπιση των ιδιορρυθμιών και ειδικών προβλημάτων των μονάδων 

αυτών  επιτυγχάνεται  με τα καλούμενα  Κλαδικά  (ή Ειδικά)  Λογιστικά 

Σχέδια. 

 

Τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (ΚΛΣ) έχουν ως βάση το Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο, του οποίου τις γενικές αρχές και τη δομή πρέπει να ακολουθούν, 

περιλαμβάνουν όμως ρυθμίσεις που φθάνουν από αλλαγές λογαριασμών 

μέχρι αλλοίωση ή αντικατάσταση ολόκληρων ομάδων, στις περιπτώσεις 

που τα ειδικά προβλήματα του κλάδου δεν είναι δυνατό να 
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αντιμετωπίζονται μέσα στο πλαίσιο-υπόδειγμα του Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου.  

 

Συγκρίνοντας το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια 

παρατηρούμε ότι τα τελευταία περιλαμβάνουν εκείνους μόνο τους 

λογαριασμούς που απαιτούνται για την παρακολούθηση των λογιστικών 

γεγονότων των οικονομικών μονάδων του κλάδου. Συνεπώς είναι 

μικρότερου πλάτους σε σχέση με τα Γενικά Λογιστικά Σχέδια, αλλά 

μεγαλύτερου βάθους από τα Γενικά Λογιστικά Σχέδια, γιατί οι ιδιομορφίες 

του κλάδου απαιτούν μια βαθύτερη ανάπτυξη των λογαριασμών που 

προβλέπονται από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

 

Η δομή και η διάταξη της ύλης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 

Τραπεζών ³⁸ είναι παρόμοια με τη δομή και τη διάταξη της ύλης του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

 

Οι βασικές τους διαφορές ³⁹ συνίστανται στα παρακάτω :  

α) Σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας, το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

διακρίνεται στα Εξής τρία και λογιστικώς ανεξάρτητα τμήματα: 

-   Τη Γενική Λογιστική (Ομάδες λογαριασμών 1-8) 

-   Την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως (Ομάδα λογαριασμών 9) 

-   Τους Λογαριασμούς Τάξεως (Ομάδα λογαριασμών 0). 

 

Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών που καταρτίστηκε, καλύπτει 

μόνο το πρώτο και το τρίτο τμήμα. 

 

_________________________________________________________________________________

38. Το περιεχόμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών χωρίζεται στα ακόλουθα τέσσερα 

μέρη: 

Μέρος πρώτο     : Βασικές αρχές - Διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών  

Μέρος δεύτερο   : Γενική Λογιστική  

Μέρος τρίτο       : Λογαριασμοί Τάξεως 

Μέρος τέταρτο   : Οικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες 

Μέρος πέμπτο    : Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως 

 

38-39.«Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, ανάλυση και ερμηνεία» Εμμανουήλ Ι. 

Σακέλλης, Εκδόσεις «Βρύκους Ε.Ε.», Αθήνα 1993, σελ.14-16, 77-100 
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β) Η Δεύτερη Ομάδα Λογαριασμών, που στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο διατίθεται για τα αποθέματα, στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 

Τραπεζών διατίθεται για τη λογιστική παρακολούθηση των 

χορηγήσεων. 

 

γ) Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών υιοθετεί την αρχή της τήρησης 

των λογαριασμών ξένων νομισμάτων, σύμφωνα με την μέθοδο των κατά 

ξένο νόμισμα αυτοτελών κυκλωμάτων. Η μέθοδος αυτή ακολουθείται 

σήμερα από όλες τις μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού και από αρκετές 

ελληνικές, γιατί παρέχει τη δυνατότητα να κινούνται πολυάριθμοι 

λογαριασμοί σε μεγάλη ποικιλία νομισμάτων και συνεπώς εξυπηρετεί 

αποτελεσματικά τις ανάγκες της τραπεζικής λογιστικής. 
 

δ) Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών απομακρύνεται από ορισμένους 

χειρισμούς στους λογαριασμούς της Ομάδας 8 και ορισμένες τυπικές 

λογιστικές διαδικασίες, προκειμένου να προσδιορίζονται τα λογιστικά 

μεγέθη που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση της καταστάσεως 

αποτελεσμάτων χρήσεως των Τραπεζών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

86/635 Οδηγίας της Ε.Ο.Κ. 

 

ε) Τέλος το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, καθιερώνει υποδείγματα 

οικονομικών καταστάσεων εναρμονισμένα προς την 86/635 Οδηγία της 

ΕΟΚ και συνεπώς διαφόρου δομής και περιεχομένου σε σύγκριση με τα 

υποδείγματα των οικονομικών καταστάσεων του Ελληνικού Λογιστικού 

Σχεδίου. 
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3.3. Οικονομικές Καταστάσεις Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών  

 

Για την μέτρηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας τράπεζας, δηλαδή 

την αξιολόγηση μεγεθών όπως η κερδοφορία, η φερεγγυότητα, η 

αποδοτικότητα κ.α. απαιτείται η λεπτομερειακή ανάλυση και μελέτη των 

οικονομικών της καταστάσεων. Πριν προχωρήσουμε στην μέτρηση της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης των τραπεζών οφείλουμε να αναφερθούμε 

στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις του 

τραπεζικού κλάδου, σε σχέση με τις επιχειρήσεις των υπολοίπων κλάδων 

της οικονομίας. Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του ισολογισμού ενός 

τραπεζικού ιδρύματος και μιας άλλης επιχείρησης είναι περισσότερο 

έντονες στον υπολογισμό για παράδειγμα, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

όπου στη μη τραπεζική επιχείρηση υπάρχουν οι λογαριασμοί «Κύκλος 

Εργασιών», «Κόστος Πωληθέντων», «Μικτά Κέρδη», ενώ στον 

προσδιορισμό των Αποτελεσμάτων Χρήσης του τραπεζικού ιδρύματος, 

λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί «Τόκοι και Εξομοιούμενα Έξοδα», 

«Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα», «Έσοδα από Τίτλους», «Έσοδα 

Προμηθειών», κ.α. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΓΛΣ ΚΛΣΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Πάγιο Ενεργητικό Πάγιο Ενεργητικό 

Ομάδα 1η Ομάδα 1η

10. Εδαφικές εκτάσεις 
11. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά   
       έργα 
12. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις –  
      Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 
13. Μεταφορικά μέσα 
14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 
15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και  
      προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 
16. Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα  
      πολυετούς αποσβέσεως 
17. ………………………… 
18. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες  
      απαιτήσεις  
19.Πάγιο ενεργητικό υποκ/των ή άλλων κέντρων 

10. Εδαφικές εκτάσεις 
11. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων  
12. Μηχανήματα - Μηχανολογικός εξοπλισμός 
13. Μεταφορικά μέσα 
14. Έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός  
       εξοπλισμός 
15. Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και  
      προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 
16. Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα  
      πολυετούς αποσβέσεως 
17. Συμμετοχές και λοιποί τίτλοι με χαρακτήρα  
      ακινητοποιήσεων 
18. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  εκτός  
      χορηγήσεων 
19……………………………….. 
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Αποθέματα Χορηγήσεις 

Ομάδα 2η Ομάδα 2η

20. Εμπορεύματα 
21. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 
22. Υποπροϊόντα και υπολείμματα 
23. Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα,  
      υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο  
      της κατεργασίας) 
24. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά   
      συσκευασίας 
25. Αναλώσιμα υλικά 
26. Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 
27. …………………………………. 
28. Είδη συσκευασίας 
29. Αποθέματα υποκ/των ή άλλων κέντρων 

20. Χορηγήσεις 
21. Χορηγήσεις σε συνδεμένες και  
      συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 
22. ........................................... 
23. ........................................... 
24. Χορηγήσεις σε καθυστέρηση 
25. Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε  
      συνδεμένες και συμμετοχικού ενδια- 
      φέροντος επιχειρήσεις 
26. ............................................... 
27. Επισφαλείς χορηγήσεις 
28. Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες και   
      συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 
29. Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς 

Απαιτήσεις & Διαθέσιμα 
Απαιτήσεις Χρεόγραφα  

& Διαθέσιμα 

Ομάδα 3η Ομάδα 3η

30. Πελάτες 
31. Γραμμάτια εισπρακτέα 
32. Παραγγελίες στο εξωτερικό 
33. Χρεώστες διάφοροι 
34. Χρεόγραφα 
35. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών  
      και πιστώσεων 
36. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 
37. ................................................. 
38. Χρηματικά διαθέσιμα 
39. Απαιτήσεις και  διαθέσιμα υποκ/των ή   
     άλλων κέντρων 

30. Απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες εκτός  
      χορηγήσεων 
31. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου  
32. .............................. 
33. ............................... 
34.  Χρεόγραφα 
35.  Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών 
36.  Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 
37.  Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 
38.  Χρηματικά Διαθέσιμα 
39.  Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρή Θέση   
Προβλέψεις  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Καθαρή Θέση   
Προβλέψεις  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ομάδα 4η Ομάδα 4η

40.  Κεφάλαιο 
41.  Αποθεματικά - Διαφορές  
       αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 
        επενδύσεων 
42.  Αποτελέσματα εις νέο 
43.  Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 
44.  Προβλέψεις 
45.  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
46. ………………………………..    
47. ................................................... 
48. Λογαριασμοί συνδέσμου με τα  
      υποκαταστήματα 
49. Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες  
     υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων  
     κέντρων 

40. Μετοχικό Κεφαλαίο 
41. Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής 
42. Αποτελέσματα εις νέο 
43. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού  
      κεφαλαίου 
44. Προβλέψεις 
45. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (εκτός  
      καταθέσεων) 
46. Συναλλαγματική θέση 
47. Απόθεμα ξένων τραπεζογραμματίων 
48. Λογαριασμοί συνδέσμου καταστημάτων  
49. …………………………… 

 67



“Μέτρηση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης” και “Δημιουργία Αξίας” στις Τράπεζες 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Καταθέσεις & Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

Ομάδα 5η Ομάδα 5η

50.  Προμηθευτές 
51.  Γραμμάτια πληρωτέα 
52.  Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων 
       υποχρεώσεων 
53.  Πιστωτές διάφοροι 
54.  Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 
55.  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
56.  Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 
57.  ................................................................ 
58. Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής 
59. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
      Υποκ/των ή άλλων κέντρων 

50. Καταθέσεις όψεως 
51. Καταθέσεις ταμιευτηρίου 
52. Καταθέσεις προθεσμίας-Τραπεζικά ομόλογα 
53. Άλλες κατηγορίες καταθέσεων 
54. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
55. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
56. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 
57. Επιταγές και εντολές πληρωτέες 
58. Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής 
59. Λοιπές -υποχρεώσεις 

 

Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1,2 και 3             ΧΧΧΧ 

(-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5           ΧΧΧΧ 

 

Καθαρό Κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-)              ΧΧΧΧ             

                                                                              Υπολ. Λ/88 

 

Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1,2 και 3             ΧΧΧΧ 

(-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5           ΧΧΧΧ 

 

Καθαρό Κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-)              ΧΧΧΧ               

                                                                              Υπολ. Λ/88 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΓΛΣ ΚΛΣΤ 

Ομάδα 8η Ομάδα 8η  

80. Γενική εκμετάλλευση 
81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 
82. Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων 
83. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
84. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων  
      χρήσεων 
85. Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο 
      λειτουργικό κόστος 
86. Αποτελέσματα χρήσεως 
87. ................................................................. 
88. Αποτελέσματα προς διάθεση 
89. Ισολογισμός 

80. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  
        (Τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα) 
       - (Τόκοι & εξομοιούμενα έξοδα) 
81. Έκτακτα και Ανόργανα αποτελέσματα          
       (Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα/ Έκτακτα και   
        Ανόργανα Έσοδα/Έκτακτες Ζημίες/Κέρδη) 
82. Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων 
83. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  
      (κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους &   
       προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους) 
84. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων  
      χρήσεων 
85. Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο  
      λειτουργικό κόστος 
86. Αποτελέσματα χρήσεως 
87. ................................................................. 
88. Αποτελέσματα προς διάθεση 
89. Ισολογισμός 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ή  

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

ΓΛΣ ΚΛΣΤ 

Ομάδα 10η Ομάδα 10η  

00. ……………………………….. 
01. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 
02. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και  
      εμπράγματων ασφαλειών 
03. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
04. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών   
      χρεωστικοί 
05. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών  
      στοιχείων 
06. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και  
      εμπράγματων ασφαλειών 
07. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς  
      συμβάσεις 
08. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών  
      πιστωτικοί 
09. Λογαριασμοί τάξεως υποκαταστημάτων ή  
      άλλων κέντρων 

00. ……………………………….. 
01. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
02. Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις  
       προσωρινής εκχωρήσεως 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως  
03. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
04. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών   
      χρεωστικοί 
05. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών  
      στοιχείων 
06. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και  
      εμπράγματων ασφαλειών 
07. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς  
      συμβάσεις 
08. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών  
      πιστωτικοί 
09. ………………………………….. 
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3.3.1. Ιδιαιτερότητες των οικονομικών καταστάσεων των 
εμπορικών τραπεζών 
 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται  από τις  τράπεζες 

διαφέρουν   στο   περιεχόμενο   και   τη   δομή   τους  από  τις  

οικονομικές   καταστάσεις   που   συντάσσονται   από   τις   επιχειρήσεις   

των   άλλων   κλάδων   της οικονομίας, γιατί απευθύνονται σε ένα ευρύ 

φάσμα προσώπων που ενδιαφέρονται για την πορεία της τράπεζας. 

Καθεμιά από τις κατηγορίες των ενδιαφερομένων έχει συνήθως ανάγκη 

ειδικής πληροφόρησης, όπως το  Διοικητικό  Συμβούλιο της  Τράπεζας,  οι 

εργαζόμενοι στην  τράπεζα, οι  μέτοχοι, οι  καταθέτες, οι πελάτες, οι  

πιστούχοι,   οι  πιστωτές  της  τράπεζας και τέλος οι ασκούντες  εποπτεία  

στις  τράπεζες, (Τράπεζα  Ελλάδος,   Νομισματικές   Αρχές,   κ.α.) 

 

Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, (υιοθετώντας τον ορισμό του 

Ε.ΓΛΣ) ορίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους 

εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων λογαριασμών των 

τραπεζών, κεφαλαιώδους σημασίας. Σε προσάρτημα των οικονομικών 

αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές 

πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην 

αναγκαία πλήρη ενημέρωση τους.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, 

που πρέπει να δημοσιεύονται όπως και κατά το Ε.ΓΛΣ, είναι οι ακόλουθες. 

• Η κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσεως. 

• Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

• Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων. 

• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

• Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. 

Εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 42α του ν. 2190/1920, ορί-

ζεται ότι «οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:  

(α) τον ισολογισμό, 

(β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,  

(γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και  

(δ) το «προσάρτημα». 
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Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν 

τα άρθρα 36, 36α και 37.⁴⁰ 

Οι  παραπάνω  ανακοινώσεις  πρέπει  να  περιλαμβάνουν: 

(α) Την κατάταξη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ομάδες ανάλογα με 

τη φύση τους. Οι απαιτήσεις, και ιδιαίτερα τα δάνεια και οι προκαταβολές, 

μπορούν να ταξινομηθούν επίσης ανάλογα με τη φύση των εγγυήσεων που 

έχουν ληφθεί για κάλυψη. Γίνεται δεκτό ότι η διάκριση «βραχυπρόθεσμα - 

μακροπρόθεσμα» έχει περιορισμένη χρησιμότητα, λόγω της φύσης των 

τραπεζικών εργασιών. 

 

Οι  παραπάνω  ανακοινώσεις  πρέπει  να  περιλαμβάνουν: 

 

(α) Την κατάταξη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ομάδες ανάλογα με 

τη φύση τους. Οι απαιτήσεις, και ιδιαίτερα τα δάνεια και οι προκαταβολές, 

μπορούν να ταξινομηθούν επίσης ανάλογα με τη φύση των εγγυήσεων που 

έχουν ληφθεί για κάλυψη. Γίνεται δεκτό ότι η διάκριση «βραχυπρόθεσμα - 

μακροπρόθεσμα» έχει περιορισμένη χρησιμότητα, λόγω της φύσης των 

τραπεζικών εργασιών. 

 

(β) Την κατάταξη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά σειρά ρευστο-

ποίησης,  που  σε  γενικές  γραμμές  συμπίπτει  με  τη  λήξη  τους. 

 

(γ) Την ονομαστική αξία και, εφόσον διαφέρει, την εμπορική αξία των 

χρεογράφων (για  εκμετάλλευση  και  για  επένδυση). 

 

(δ) Ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά ημερομηνία λήξης. Η 

ομαδοποίηση λήξεων διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα. Χρησιμοποιούνται 

συνήθως οι περίοδοι:  

 

 

_________________________________________________________________________________

40. «Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών από άποψη νομική φορολογική, λογιστική, 

δείκτης φερεγγυότητας και καταστάσεις ρευστότητας των τραπεζών», Εμμανουήλ Ι.Σακέλλης, 

Εκδόσεις Βρύκους Ο.Ε., Αθήνα 1995,σελ.33 
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(i) μέχρι 3 μήνες,  

(ii)  από 3 μήνες μέχρι 1 χρόνο,  

(ίίί) από 1 μέχρι 5 χρόνια,  

(ίν) από 5 χρόνια και πάνω.  

 

Οι ομάδες λήξης που χρησιμοποιούνται από μια τράπεζα στις οικονομικές 

της καταστάσεις πρέπει να είναι οι ίδιες τόσο για τις απαιτήσεις, όσο και για 

τις υποχρεώσεις. 

 

(ε) Λεπτομέρειες για σημαντικές συγκεντρώσεις στην κατανομή των απαι-

τήσεων ή στις πηγές των υποχρεώσεων της τράπεζας, με αναφορά κατά 

γεωγραφική περιοχή, νόμισμα και ομάδες πελατών (κυβερνήσεις, δημόσιες 

αρχές, εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις, κλπ,). Ευνόητο ότι 

σημαντική συγκέντρωση σε μια περιοχή ή ομάδα πελατών μπορεί να 

αυξήσει την πιθανότητα του κινδύνου της τράπεζας. ⁴¹   

 

Ο στόχος είναι οι ανακοινώσεις των οικονομικών καταστάσεων των  

τραπεζών  να: 

 

 παρουσιάζουν τη  φερεγγυότητα της τράπεζας με την εφαρμογή 

των κατάλληλων κανόνων αποτίμησης και τον προσδιορισμό του 

ορθού αποτελέσματος, 

 

 αποκαλύπτουν τη  ρευστότητα  της  τράπεζας και  

 

   του   πιθανού   κινδύνου που ενυπάρχει στα διάφορα στοιχεία του 

ενεργητικού και παθητικού και στις συγκεντρώσεις των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων (ύπαρξη ή έλλειψη επαρκούς διασποράς 

απαιτήσεων και  υποχρεώσεων). 

 

 

_________________________________________________________________________________

41. «Λογιστική και Ελεγκτική των Εμπορικών Τραπεζών», Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης, Καθηγητής 

Λογιστικής και Ελεγκτικής, Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ορκωτού 

Ελεγκτή, Εκδόσεις «Βρύκους Ε.Ε.», Αθήνα 1997, σελ. 443 
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Βέβαια οι παραπάνω κανονισμοί εφαρμόζονταν από τις τράπεζες μέχρι το 

2004.Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων από το 2005 

και έπειτα έχουν μεταβληθεί οι ανακοινώσεις που υποχρεούνται να 

δημοσιεύουν οι τράπεζες. Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τις 

κυριότερες διαφορές μεταξύ  των Ελληνικών Λογιστικών Αρχών και των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των 

οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών και των συναφών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

∆ΛΠ 30: 
 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
Ελληνικό ∆ίκαιο ∆ΛΠ 30 

Τα άρθρα 110 έως και 131 του 
κωδ.Ν2190/1920  ορίζουν τα περί 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών 
άλλων Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων. 
 
Η παρουσίαση των στοιχείων του 
Ισολογισμού γίνεται σε δύο 
παράπλευρα σκέλη µε διάταξη των 
στοιχείων, σύμφωνα µε το βαθμό 
ρευστοποιήσεως, ή ληκτότητάς 
τους. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που πρέπει μεταξύ άλλων 
να περιλαμβάνονται είναι τα 
ακόλουθα: 
 
• Ταμείο και ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική 
Τράπεζα . 
• Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά 
για 
επαναχρηµατοδότηση από την 
Κεντρική Τράπεζα. 
• Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων. 
• Απαιτήσεις κατά πελατών. 
• Ομολογίες και άλλοι τίτλοι 
µμεταβλητής απόδοσης. 
• Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά 
Ιδρύματα. 
• Υποχρεώσεις προς πελάτες. 
• Υποχρεώσεις από πιστωτικούς 
τίτλους. 
• Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία 
Παθητικού. 
• Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά. 
• ∆ιαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 

Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται 
στις οικονομικές καταστάσεις των 
Τραπεζών και των όμοιων 
χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων, 
προκειμένου οι χρήστες αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων να 
πληροφορηθούν για τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων µιας Τράπεζας. 
 
Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η παρουσίαση των στοιχείων του 
Ισολογισμού πρέπει να γίνεται κατ’είδος µε 
τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη σχετική 
ρευστότητά τους. 
Το ποσό κάθε απαίτησης ή υποχρέωσης 
δεν πρέπει να συμψηφίζεται µε την 
αφαίρεση µιας άλλης υποχρέωσης ή 
απαιτήσεως. 
Επίσης η Τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί 
την τρέχουσα αξία των βραχυπροθέσμων 
χρεογράφων αν αυτές οι αξίες είναι 
διαφορετικές από τις λογιστικές αξίες στις 
οικονομικές καταστάσεις, λόγω του ότι 
αυτά αποκτώνται και κατέχονται µε 
πρόθεση επαναπωλήσεώς τους. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
που πρέπει µμεταξύ άλλων να 
περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα: 
 
Ενεργητικό: 
• Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική 
Τράπεζα. 
• Κρατικά ομόλογα και άλλα αξιόγραφα 
δεκτά για επαναπροεξόφληση από την 
Κεντρική Τράπεζα. 
• Κρατικά και άλλα χρεόγραφα 
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περιουσιακών στοιχείων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κατεχόμενα για συναλλακτικούς σκοπούς. 
• Τοποθετήσεις και δάνεια και 
προκαταβολές σε άλλες Τράπεζες. 
• Άλλες τοποθετήσεις στη χρηματαγορά. 
• ∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες. 
• Επενδυτικοί τίτλοι 
Υποχρεώσεις: 
• Καταθέσεις από άλλες Τράπεζες 
• Άλλες καταθέσεις της χρηματαγοράς 
• Ποσά οφειλόµενα σε άλλους καταθέτες 
• Πιστοποιητικά καταθέσεων 
• Υποσχετικές και άλλες υποχρεώσεις 
αποδεικνυόμενες εγγράφως 
• Άλλα δανεισμένα κεφάλαια 

 
∆ΛΠ 30: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

Ελληνικό ∆ίκαιο ∆ΛΠ 30 
Η κατάσταση αποτελεσμάτων 
πρέπει µεταξύ άλλων να περιλαμβάνει: 
 
• Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 
• Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 
• Έσοδα από τίτλους 
• Έσοδα προμηθειών 
• Έξοδα προμηθειών 
• Αποτελέσματα χρηµατοοικονοµικών 
πράξεων(καθαρό αποτέλεσμα από 
πωλήσεις χρεογράφων, καθαρό 
υπόλοιπο από τις δραστηριότητες στον 
τοµέα συναλλάγματος και από 
αγοραπωλησίες χρηματοδοτικών 
µμέσων). 
 
Τα πιστωτικά ιδρύματα 
εφαρμόζουν το άρθρο 43α, σε ότι 
αφορά το περιεχόμενο του 
προσαρτήματος και επιπρόσθετα 
οφείλουν να γνωστοποιούν: 
 
• Για τα µειωµένης εξασφάλισης 
στοιχεία του Παθητικού αναλυτικά 
στοιχεία κάθε δανείου που υπερβαίνει 
το 10% του συνολικού ποσού και για 
τα λοιπά δάνεια, οι γενικοί κανόνες 
που τα διέπουν. 
• Ανάλυση απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων ανάλογα µε την 
εναποµένουσα χρονική διάρκεια. 
• Αναλογία των διαφόρων κατηγοριών 
εσόδων, ανά γεωγραφική αγορά, εφ’ 
όσον από την άποψη της οργάνωσης 
του πιστωτικού ιδρύματος, οι αγορές 
αυτές 
διαφέρουν σημαντικά. 
• Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων 

Β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Η ομαδοποίηση των εσόδων και των 
δαπανών πρέπει να γίνονται κατ’είδος, µε 
γνωστοποίηση των κύριων κατηγοριών 
εσόδων και εξόδων. 
 
Η κατάσταση αποτελεσµάτων πρέπει 
μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει: 
• Τόκοι και συναφή έσοδα 
• δαπάνες τόκων και συναφή έξοδα 
• Έσοδα από µερίσµατα 
• Έσοδα από αμοιβές και προµήθειες 
• Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες 
• Κέρδη µείον ζημίες από 
διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα 
• Κέρδη µείον ζηµίες από αγοραπωλησία 
ξένων χαρτονοµισµάτων 
• Άλλα έσοδα εκµεταλεύσεως 
• Ζημίες από δάνεια και προκαταβολές 
• Γενικά έξοδα διοικήσεως 
• Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις και στοιχεία εκτός 
Ισολογισμού. 
 
Η Τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί: 
 
• Το είδος και το ποσό των δεσμεύσεων 
παροχής ανέκκλητων πιστώσεων. 
• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις από εγγυητικές επιστολές, 
πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγραφών, 
συμφωνίες πωλήσεων και επαναγορών, 
συμφωνίες ανταλλαγών κ.λ.π. 
• Το συνολικό ποσό των εγγυηµένων και 
εµπραγµάτως καλυµµένων υποχρεώσεων 
και το είδος και τη λογιστική αξία των 
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προς µέλη των οργάνων που ασκούν 
διοίκηση. 
• Ανάλυση των µεταβιβάσιµων τίτλων 
σε εισηγμένους και µη. 
• Ανάλυση διαφόρων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και 
λογαριασμών εσόδων, αν αυτά 
θεωρούνται σημαντικά. 
 

ενεχυριασµένων περιουσιακών στοιχείων. 
 
Λήξεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων: 
 
Η τράπεζα πρέπει να παρέχει ανάλυση των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων µε 
κατάλληλες κατά λήξη ομαδοποιήσεις. 
 

 
 
 
∆ΛΠ 30: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

Ελληνικό ∆ίκαιο ∆ΛΠ 30 
• Το συνολικό ποσό στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, αφού 
μετατραπούν σε εγχώριο νόµισµα. 
• Κατάσταση των εκκρεμών κατά την 
ημέρα κλεισίματος, προθεσμιακών 
εργασιών, µε διάκριση τους σε πράξεις 
αντιστάθμισης ή εμπορικού σκοπού. 
 
 
Οι προβλέψεις δανείων που 
σχηματίζουν οι τράπεζες στη Ελλάδα 
είναι βάσει του Α.Ν.396/68 και 
υπολογίζονται 1% 
επί των µμέσων ετήσιων υπολοίπων 
των χορηγήσεων εκτός του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και των εγγυημένων από 
αυτό. 
 
 
Είναι γενικές προβλέψεις. 
Ειδικές προβλέψεις δύνανται να 
σχηματισθούν, όμως φορολογικά 
αναγνωρίζονται µόνο εάν στα επόμενα 
8 έτη χρησιμοποιηθούν. 
 

Συγκεντρώσεις απαιτήσεων, 
υποχρεώσεων και εκτός Ισολογισμού 
στοιχείων. 
 
Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει να 
γίνονται βάσει γεωγραφικών περιοχών, 
ομάδων πελατών, επιχειρηματικών τομέων 
ή άλλων συγκεντρώσεων κινδύνου και να 
συµπεριλαµβάνουν τα ποσά των καθαρών 
συναλλαγματικών ανοιγμάτων. 
 
Ζημίες από δάνεια και προκαταβολές- 
Γενικοί τραπεζικοί κίνδυνοι 
 
Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί τη 
λογιστική µμέθοδο διαγραφής 
ανείσπρακτων δανείων και να παρουσιάζει 
την κίνηση των λογαριασμών πρόβλεψης 
κατά την κλειόµενη χρήση. 
 
Κάθε κράτηση κερδών για την 
αντιμετώπιση ζημιών από δάνεια (γενικών 
προβλέψεων) πέραν του ποσού που η 
εμπειρία υπαγορεύει ότι υπάρχουν στο 
χαρτοφυλάκιο δανείων(ειδική πρόβλεψη), 
πρέπει να εμφανίζεται ως 
διανομή κερδών. Κάθε μείωση της πιο 
πάνω κράτησης δεν περιλαμβάνεται στο 
προσδιορισμό του καθαρού αποτελέσματος 
της χρήσης αλλά συνεπάγεται αύξηση των 
αδιανέμητων κερδών. 
 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην 
περίπτωση που γίνεται κράτηση κερδών 
για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους και 
ενδεχόμενα γεγονότα. 
 

Φορολογικά Σχόλια 
∆ε θεωρούμε ότι µε την εισαγωγή του σχετικού Προτύπου ανακύπτουν σημαντικά 
ζητήματα σχετικά µε την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων. 
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3.4.  O Ισολογισμός των Εμπορικών Τραπεζών 

 

3.4.1. Γενικά σχόλια 

Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος παρουσίασης της λειτουργίας ενός 

τραπεζικού ιδρύματος είναι η εξέταση του ισολογισμού του. Ο ισολογισμός 

ενός τραπεζικού ιδρύματος παρουσιάζει σημαντικές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού 

του. Ουσιαστικά, καταγράφει τις πηγές των κεφαλαίων (υποχρεώσεις) που 

διαχειρίζεται η τράπεζα και τις χρήσεις αυτών των κεφαλαίων 

(απαιτήσεις).Τα κέρδη που αποκομίζουν οι τράπεζες προκύπτουν από την 

επιβολή υψηλότερων επιτοκίων στις απαιτήσεις τους συγκριτικά με αυτά 

που καταβάλλουν για τις υποχρεώσεις τους. 

 

Είναι γνωστό ότι η σχέση που διέπει τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού 

και του παθητικού δίνεται από τη γνωστή ταυτότητα: 

 

σύνολο στοιχείων ενεργητικού = σύνολο στοιχείων παθητικού 

 

και δεδομένου ότι το 

 

Σύνολο των στοιχείων του παθητικού = σύνολο στοιχείων υποχρεώσεων + ιδία κεφάλαια 

 

έχουμε: 

 

      Σύνολο στοιχείων ενεργητικού = σύνολο στοιχείων υποχρεώσεων + ίδια κεφάλαια 

 

 

Επειδή ο ισολογισμός μας δίνει την εικόνα της περιουσίας του Τραπεζικού 

ιδρύματος σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θεωρείται ότι είναι μέγεθος 

- απόθεμα. 
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3.4.2.Το υπόδειγμα του ισολογισμού των Τραπεζών ⁴² 

Ο νόμος, υποχρεώνει τις Τράπεζες να καταρτίζουν τον ισολογισμό τους, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα ισολογισμού του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου Τραπεζών - (παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας 

εργασίας). Επίσης έχουν  την  ευχέρεια  να  κατατάσσουν  τα  στοιχεία  

των δημοσιευόμενων ισολογισμών τους κατά βαθμό ρευστοποίησης τους 

και όχι, όπως  συμβαίνει  με τις άλλες ανώνυμες εταιρίες, κατά βαθμό 

παγιοποίησης τους (άρθρο 42δ § 2 Ν. 2190/20). ⁴³ 

 
Το υπόδειγμα ισολογισμού του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 

που είχε καταρτιστεί σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ και το οποίο, 

όπως είπαμε, επιβάλλει ο νόμος (άρθρο 113), δεν διαχωρίζει σε κατηγορίες 

τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, όπως γίνεται στο υπόδειγμα 

ισολογισμού που υιοθετεί και επιβάλλει ο νόμος (άρθρο 42γ) για τις λοιπές 

ανώνυμες εταιρίες.  

 

Οι Βασικές αρχές που καθιερώνονταν από το ν. 2190/1920 για τη δομή 

των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες :  

 Η αρχή της «πραγματικής εικόνας»  

 Η αρχή της «απόλυτης σαφήνειας»  

 Η αρχή της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

τα υποδείγματα του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 

 Η αρχή της συνέπειας στη δομή των οικονομικών καταστάσεων  

___________________________________________________________ 
 
42. Το υπόδειγμα του ισολογισμού των Τραπεζών επιβάλλεται από το άρθρο 113 του π.δ. 367/1994, 
σύμφωνα με το οποίο «ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία 
περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 
4.1.103 του άρθρου 1 του π.δ. 384/1992 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως 
της εφαρμογής του Κλαδικού Σχεδίου για τις Τράπεζες, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παρ. 4.101 
και 4.102 του άρθρου 1 του ίδιου π.δ., αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε λογαριασμού του 
ισολογισμού αυτού».   
«Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών από άποψη νομική φορολογική, λογιστική, 
δείκτης φερεγγυότητας και καταστάσεις ρευστότητας των τραπεζών», Εμμανουήλ Ι.Σακέλλης, 
Εκδόσεις Βρύκους, Αθήνα 1995, σελ.72-73 
 
43. «Λογιστική και Ελεγκτική των Εμπορικών Τραπεζών», Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης, Εκδόσεις 
«Βρύκους Ε.Ε.», Αθήνα 1997, σελ. 28  
 
Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της § 2 του άρθρου 42δ του ίδιου νόμου, οι τράπεζες μπορούν να 
προβαίνουν σε κατά τάξη των στοιχείων στο ενεργητικό του ισολογισμού με διάταξη αντίστροφη 
εκείνης   των   βιομηχανικών   επιχειρήσεων,   δηλαδή   με  διάταξη   κατά  σειρά βαθμού  
ρευστοποίησης. 
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 Η αρχή της ιδιαίτερης εμφανίσεως και της σειράς των λογαριασμών 

στις οικονομικές καταστάσεις  

 Η αρχή της συγχωνεύσεως λογαριασμών με μικρά γράμματα  

 Η αρχή της παραθέσεως των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως  

 Η αρχή της ενσωματώσεως των οικονομικών καταστάσεων των 

υποκαταστημάτων της Τράπεζας  

 Η αρχή του μη συμψηφισμού λογαριασμών ενεργητικού και 

παθητικού και εσόδων – εξόδων ⁴⁴ 

 

 

Στην ανάλυση που ακολουθεί και μόνο για λόγους μεθοδικότερης δόμησης 

της παρούσας εργασίας, τα μεγέθη του ισολογισμού διαχωρίζονται ως 

εξής: 

 
1. Ενεργητικό 

 

Το ενεργητικό ενός τραπεζικού ιδρύματος μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερις 

κατηγορίες: 

Α. Ταμείο  

 

α. Διαθέσιμα, [λ/σμος 1] 

 

β. Διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα, [λ/σμος 1] 

 

Το ύψος των ρευστών διαθεσίμων μπορεί να προσδιορίζεται είτε ενδογενώς 

είτε εξωγενώς. Θεωρητικά, αποτελεί ένα σημαντικό ποσό χρημάτων που η 

τράπεζα θεωρεί πως την εξασφαλίζει από το ενδεχόμενο εμφάνισης 

τραπεζικού πανικού, που θα εκδηλωθεί με προσφυγή του κοινού σε μαζικές 

πρόωρες αναλήψεις. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

44. «Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών από άποψη νομική φορολογική, λογιστική, 
δείκτης φερεγγυότητας και καταστάσεις ρευστότητας των τραπεζών», Εμμανουήλ Ι.Σακέλλης, 
Εκδόσεις Βρύκους, Αθήνα 1995, σελ. 54-59   
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Πρακτικά, δεν μπορεί να διαφέρει ποσοτικά από το υποχρεωτικό ποσοστό  

διακράτησης ρευστών διαθεσίμων ⁴⁵ που επιβάλλει η κεντρική τράπεζα στις 

εμπορικές τράπεζες. Δηλαδή, οι εμπορικές τράπεζες υποχρεούνται, να 

διακρατούν ένα τμήμα του ενεργητικού τους (ως δεσμευμένη κατάθεση 

στην κεντρική τράπεζα. Η αυξομείωση του ποσοστού διακράτησης 

υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων θεωρείται μέσο άσκησης νομισματικής 

πολιτικής, αφού επηρεάζει την ποσότητα χρήματος και τη ρευστότητα στην 

οικονομία. 

 

 

γ. Αξιόγραφα για επαναχρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα.  

[λ/σμος 2], Η Κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: 

 

- τα μετρητά στο ταμείο σε ευρώ και ξένα τραπεζογραμμάτια 

- τις υποχρεωτικές καταθέσεις της τράπεζας στην κεντρική τράπεζα 

- το υπόλοιπο του τρεχούμενου λογαριασμού σε ευρώ και τα υπόλοιπα των   

   λογαριασμών όψεως που έχει η τράπεζα στην κεντρική τράπεζα 

- την αξία των τοκομεριδίων που έχουν αποκοπεί και είναι για Είσπραξη 

- την αξία των μέσω γραφείου συμψηφισμού εισπρακτέων επιταγών 

- τα κρατικά και λοιπά αξιόγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της   

   τράπεζας και τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των    

   νομισματικών αρχών, γίνονται δεκτά από την κεντρική τράπεζα για    

   επαναχρηματοδότηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

45. Το ποσοστό των καταθέσεων που οι εμπορικές τράπεζες υποχρεούνται να καταθέτουν στην τράπεζα 
της Ελλάδος σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 1319/27.6.1988 καθορίζεται σε 9% από το οποίο το μισό τηρείται 
σε άτοκη κατάθεση και το υπόλοιπο σε έντοκη κατάθεση.  
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Β. Απαιτήσεις [λ/σμοί 3,4] 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της τράπεζας κατά των 

πελατών της και κατά των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι 

συνολικές απαιτήσεις του τραπεζικού ιδρύματος χωρίζονται σε 

- απαιτήσεις λόγω πιστοδοτήσεων ⁴⁶ και 

- απαιτήσεις από λοιπές τραπεζικές εργασίες (εκτός πιστοδοτήσεων). 

«Οι απαιτήσεις από λοιπές τραπεζικές εργασίες» περιλαμβάνουν τις 

απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη διεξαγωγή πάσης φύσεως (εκτός 

πιστοδοτήσεων) τραπεζικών εργασιών. Στο λογαριασμό παρακολουθούνται 

οι απαιτήσεις που δημιουργούνται, μέχρις ότου καταστούν έσοδα. 

 

Γ. Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, [λ/σμοί 5,6] 

 

Περιλαμβάνει χρεόγραφα πάσης φύσεως, τα οποία παρακρατούνται με 

διπλό σκοπό, αφενός την προσπόριση κερδών και αφετέρου την κάλυψη 

αναγκών ρευστότητας όταν αυτές προκύψουν και παραστεί ανάγκη 

κάλυψης τους. Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι τράπεζες δημιουργούν 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι ότι αποκομίζουν υψηλά κέρδη, ενώ το 

διαχειριστικό και συναλλακτικό κόστος είναι χαμηλό.  

 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μιας εμπορικής τράπεζας περιλαμβάνει τις 

παρακάτω κατηγορίες: 

α. Ομολογίες και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης 

Οι συνήθεις Τίτλοι της κατηγορίας αυτής είναι: ομόλογα του δημοσίου, 

έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, πιστοποιητικά καταθέσεων, τραπεζικά 

ομόλογα, ομόλογα επιχειρήσεων, ομολογίες πολυμερών παγκοσμίων 

___________________________________________________________ 

46. Πιστοδότηση είναι ευρύτερος όρος, στον οποίο περιλαμβάνεται τόσο η έννοια της χορήγησης, όσο 

και η έννοια της εγγύησης. Χορήγηση ή χρηματοδότηση είναι η παροχή αγοραστικής δύναμης από 

τράπεζα σε πελάτη της, ο οποίος καθίσταται οφειλέτης της τράπεζας με όρους που καθορίζονται από 

συναπτόμενη μεταξύ τους σύμβαση. Ως χορήγηση θεωρείται και η προεξόφληση αξιόγραφων, καθώς 

και τα ποσά που καταβάλλει η τράπεζα λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων της προς την πελατεία της. 

Εγγύηση ή εγγυοδοσία είναι η παροχή πίστεως από την τράπεζα υπέρ πελάτη της για την καλή 

εκπλήρωση οικονομικών ή άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του, με την αναδοχή, από μέρους της 

τράπεζας, των κινδύνων που απορρέουν από την πλημμελή ή τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών 

από τον πελάτη. Η εγγύηση μεταβάλλεται σε χορήγηση, όταν καταπίπτει. 
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Οργανισμών, repos κ.ά. Οι τράπεζες επιλέγουν χρεόγραφα υψηλής 

Πιστοληπτικής ικανότητας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τους πιστωτικούς 

κινδύνους, αλλά και να έχουν την ευχέρεια να ανταποκρίνονται στις 

περιπτώσεις αναγκών ρευστότητας. 

 

β. Συμμετοχές, [λ/σμοί 7,2  8] 

Πρόκειται για μετοχές ανώνυμων εταιρειών, εταιρικά μερίδια ΕΠΕ και 

εταιρικές μερίδες των άλλης νομικής μορφής εταιρειών που η διαρκής 

κατοχή τους κρίνεται χρήσιμη για τη δραστηριότητα της οικονομικής 

μονάδας, κυρίως γιατί της εξασφαλίζει άσκηση επιρροής στις αντίστοιχες 

εταιρείες. Οι συμμετοχές χαρακτηρίζονται κυρίως σαν μορφή πάγιας 

επενδύσεως.  

 

Διακρίνονται σε: 

- «συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις», όταν μεταξύ του τραπεζικού 

ιδρύματος και των επιχειρήσεων υπάρχει σχέση μητρικής προς θυγατρική, 

και 

- «συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις» όταν δεν υφίσταται η 

παραπάνω σχέση μητρικής προς θυγατρική. 

 

Δ. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , [λ/σμοί 11-13] 

 

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 

- τα ενσώματα πάγια στοιχεία, [λ/σμος 10]  (υλικά αγαθά που αποκτά η 

οικονομική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσεως της 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 

- ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία, [λ/σμος 9] 

(ασώματα οικονομικά αγαθά, όπως δικαιώματα, φήμη και πελατεία κ.λπ.) 

- έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (έξοδα που αποσβένονται τμηματικά και 

πραγματοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της οικονομικής 

μονάδας). 

 

Ε.Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού, , [λ/σμος 14]   
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2. Παθητικό 

 

Στο παθητικό του ισολογισμού ενός τραπεζικού ιδρύματος αναγράφονται οι 

συνολικές υποχρεώσεις του, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: 

 

Α. Ίδια κεφάλαια, (λ/σμοί 8-12) αποτελούν την καθαρή θέση της 

τράπεζας, είναι δυνατόν να αντληθούν είτε μέσω έκδοσης νέων μετοχικών 

τίτλων είτε μέσω κεφαλαιοποίησης των αδιανέμητων κερδών, αφορούν σε 

υποχρεώσεις προς τους μετόχους της τράπεζας. Τα ίδια κεφάλαια 

αποτελούν μια δικλείδα ασφαλείας έναντι των μεταβολών στην αξία των 

στοιχείων ενεργητικού, που είναι δυνατό να οδηγήσουν μια τράπεζα σε 

κατάρρευση.  

 

Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μεγέθη:  

α. μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο επιμερίζεται σε: 

(i) καταβεβλημένο 

(ii) διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,  

β. διάφορα αποθεματικά ⁴⁷, τα οποία επιμερίζονται σε : 

(iii) τακτικό 

(iv) έκτακτο 

(v) ειδικών διατάξεων νόμων.  

(vi) αποτελέσματα εις νέον. 

 

Β. Υποχρεώσεις προς τρίτους, (λ/σμοί 1,2,3,4) που αφορούν σε:  

 

α. υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα. Πρόκειται για καταθετικούς 

λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων,  

 

______________________________________________________ 
47. «Αποθεματικό για απρόβλεπτους κινδύνους: Οι τράπεζες πρέπει να ανακοινώνουν τα ποσά που 

παρακρατούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κινδύνων, στους οποίους συγκαταλέγονται κι εκείνα 

που χρειάζονται λόγω τοπικών συνθηκών ή νομοθεσίας. Ανακοινώνονται επίσης οι   μεταφορές  ποσών  

στα  ή  από  τα  αποτελέσματα  καθώς κι  άλλες τυχόν μεταβολές.» «Λογιστική και Ελεγκτική των 

Εμπορικών Τραπεζών», Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης, Αθήνα 1997, σελ. 444  
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β.  υποχρεώσεις προς πελάτες : ⁴⁸ 

(i) καταθέσεις: όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας κ.λ.π.  

Οι καταθέσεις μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με 

την ευκολία ρευστοποίησης τους. Για παράδειγμα, οι καταθέσεις 

προθεσμίας μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι δυσκολότερα ρευ-

στοποιήσιμες, αφού δεσμεύονται, στην τράπεζα για ένα χρονικό διάστημα 

και δεν μπορούν να αναληφθούν πριν από το πέρας αυτού του χρονικού 

διαστήματος, παρά μόνον εάν γίνει αποδεκτή από τον καταθέτη η επιβολή 

μιας «ποινής».  

 

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου ή όψεως παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία 

ρευστοποίησης, αλλά αμείβονται με χαμηλότερο επιτόκιο. Η παρουσίαση 

αυτή, όμως είναι απλουστευτική. Στην πράξη υπάρχει ένα πλήθος 

καταθετικών προϊόντων που ποικίλλει από τράπεζα σε τράπεζα.  

 

(ii) άλλες υποχρεώσεις: επιταγές και εντολές πληρωτέες, υπο-

χρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως κ.λπ.  

 

Γ.  λοιπά στοιχεία παθητικού, σ' αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

(i) μερίσματα πληρωτέα.  

(ii) φόροι  

(iii) διάφορα  

 

Δ. προβλέψεις για κινδύνους και βάρη, (λ/σμοί 6,6 Α, 7)   

(i) προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

υπηρεσία  

(ii) λοιπές προβλέψεις. ⁴⁹ 

Ε.Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού, [λ/σμος 5]   

 

_________________________________________________________________________________ 

48.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, οι τράπεζες πρέπει να ανακοινώνουν τη φύση και την έκταση των 
δεσμεύσεων (λ.χ. εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις) από την επέκταση πιστώσεων, 
που η ανάκληση τους επισύρει τον κίνδυνο να καταλογιστούν σ' αυτήν ποινές και έξοδα. 
49. Η   πρόβλεψη   πρέπει   να   είναι   επαρκής   για   να   καλύψει   την  απώλεια ορισμένων 
απαιτήσεων που θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης. Η πρόβλεψη πρέπει να καλύπτει επίσης άλλα 
δάνεια, χορηγήσεις και πιστωτικές διευκολύνσεις που θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης, τα οποία όμως, 
σύμφωνα με τις πιθανότητες που απορρέουν από την πείρα του παρελθόντος, μπορεί να αποδειχθούν 
τελικά ανεπίδεκτες είσπραξης. Οι τράπεζες πρέπει να ανακοινώνουν τη βάση υπολογισμού των προ-
βλέψεων, τις μεταβολές στα ποσά αυτών και το ποσό της πρόβλεψης κατά την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού. 
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4. Πράξεις εκτός ισολογισμού 
 
 
α. Βασικά χαρακτηριστικά των πράξεων εκτός ισολογισμού  
 
Ως πράξη εκτός ισολογισμού (off-balance sheet activity) ονομάζουμε μια 

ενδεχόμενη απαίτηση ή υποχρέωση η οποία νομικά υποχρεώνει μια 

τράπεζα να κάνει ορισμένες ενέργειες κάτω από προαποφασισμένες - 

ειδικές - συνθήκες. Μέχρι να βρουν χώρο πραγματοποίησης αυτές οι 

συνθήκες η τράπεζα ενεργεί στην υποχρέωση της, η απαίτηση δεν 

εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία της τράπεζας. Οι πράξεις off-balance είναι 

ελκυστικές διότι δημιουργούν προμήθειες (fee), ανεξάρτητα αν η 

ενδεχομένη συγκυρία επιτρέπει την πραγματοποίησή τους. ⁵⁰ 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, και αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο από τη στιγμή που 

πραγματοποιούνται, καθώς και κίνδυνο από ενδεχόμενη πραγματοποίηση. 

 

Οι λόγοι που γίνονται οι πράξεις εκτός ισολογισμού είναι πολλοί. Άλλοι 

αφορούν στη μείωση του κινδύνου επιτοκίου ή της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας και άλλοι στην αύξηση του εισοδήματος από προμήθειες ή την 

αναβάθμιση των πιστωτικών σχέσεων με τους πελάτες-δανειζόμενους. 

 

Οι ανησυχίες των τραπεζών σχετικά με την κερδοφορία και την επάρκεια 

κεφαλαίου τους ωθούν να ασχοληθούν με τις εκτός ισολογισμού 

δραστηριότητες. Η πίεση που ασκείται στα κέρδη των τραπεζών καθώς και 

οι αγοραίες και ρυθμιστικές απαιτήσεις για αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια 

αποτέλεσαν τις κινητήριες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από την ορμητική 

κίνηση των πράξεων εκτός ισολογισμού (off-balance sheet activities -  

ΟΒSΑ). 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
50. Η Επιτροπή της Βασιλείας τις θεωρεί ως στοιχεία του ενεργητικού στον υπολογισμό του δείκτη 
φερεγγυότητας και ως εκ τούτου απαιτείται ίδιο και για τις πράξεις αυτές. 
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β. Είδη Πράξεων εκτός ισολογισμού 
 
Οι πράξεις αυτές λαμβάνουν διάφορες μορφές. Οι συνηθέστερες είναι οι 

ακόλουθες: 

 

- δάνεια με καθεστώς δικαιώματος (Loan commitments), πρόκειται 

για δεσμεύσεις δανείων για ενδεχόμενη χρήση. Η τράπεζα δέχεται να δα-

νείσει στον δανειζόμενο ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων για μία 

ορισμένη σαφή χρονική περίοδο σε προκαθορισμένο επιτόκιο (σταθερό ή 

μεταβλητό). Ο δανειζόμενος έχει το δικαίωμα στην προσδιορισμένη 

χρονική περίοδο να κάνει χρήση του δανείου ή όχι και να καταβάλλει 

προμήθεια για τη διευκόλυνση, αλλά πληρώνει τόκους μόνο για το μέρος 

του δανείου που έκανε χρήση. Στην ουσία αποτελεί μια ασφάλεια για τον 

δανειζόμενο στην επιχειρηματική του δραστηριότητα. 

 

- διευκολύνσεις έκδοσης γραμματίων (note issuance facilities), 

είναι γραμμάτια βραχυχρόνιας διάρκειας, εκδίδονται από τον δανειζόμενο, 

αγοράζονται στο σύνολο τους από τραπεζικούς οργανισμούς, οι οποίοι 

δρουν ως αυτασφαλιστές και στη συνέχεια διοχετεύονται στην αγορά, είναι 

πληρωτέα στον κομιστή και μπορούν να μεταπωληθούν. Τα ΝΙΡ στη 

δεκαετία 1980 προσέφεραν μικρότερο κόστος σε σχέση με τα ευρωδάνεια 

της περιόδου εκείνης, μεγαλύτερη ευελιξία από τα κοινοπρακτικά δάνεια 

καθώς και δυνατότητα στις τράπεζες να περιορίσουν τη μεγέθυνση των 

ισολογισμών τους, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή τους βάση.  

 

- Εγγυητικές επιστολές (letter of credit), βασικό τραπεζικό εργαλείο 

στη χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου. Αποτελεί ένα πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από έναν τραπεζικό οργανισμό και με το οποίο πιστοποιείται 

η σύμφωνη γνώμη της τράπεζας του εισαγωγέα, με τον όρο να έχουν 

τηρηθεί επακριβώς οι προσυμφωνημένοι όροι πώλησης 

 

- πράξεις συναλλάγματος (foreign exchange), οι τράπεζες κερδίζουν 

χρήματα από τις συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα βάσει του ανοίγματος 

μεταξύ των νομισμάτων που αγοράζουν και πωλούν, είτε για δικό τους 

λογαριασμό είτε για λογαριασμό των πελατών τους. Αν και τα ανοίγματα 
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τείνουν να είναι μικρά,  η συναλλαγή σε όγκο και η αστάθεια μπορούν να 

παράγουν υψηλά έσοδα. 

 

- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα, ανταλλαγές 

επιτοκίου, (Future, options, interest rate swaps), 

 

Ένα future ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ⁵¹ είναι μια αυστηρή 

συμφωνία μεταξύ δυο πλευρών για την αγορά ή πώληση ενός υποκειμένου 

αγαθού σε καθορισμένη ποσότητα, τιμή και ημερομηνία αγοράς ή 

πώλησης.   

 

Ένα option / δικαίωμα, είναι μια συμφωνία με την οποία κάποιος έχει το 

δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει(Call) ή να πουλήσει(Put) 

ένα αγαθό, (νόμισμα, μετοχές κτλ.) έως μια προκαθορισμένη ημερομηνία 

σε μια συγκεκριμένη τιμή. Επειδή το option δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον 

να μην το εξασκήσει ο αγοραστής πληρώνει στον πωλητή μια επιπλέον τιμή 

που λέγεται premium. 

 

Το Interst Rate Swap - (IRS) ή διαφορετικά η Συμφωνία 

Ανταλλαγής Επιτοκίων, είναι μια διμερής συμφωνία που αφορά την 

ανταλλαγή τακτικών πληρωμών τόκου μεταξύ των δύο μερών επί ενός 

συγκεκριμένου ονομαστικού ποσού για μια προκαθορισμένη περίοδο, όπου 

το ένα μέρος θα εισπράττει πληρωμές σταθερού επιτοκίου και θα καταβάλει 

πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου ενώ το άλλο μέρος θα κάνει το 

αντίθετο. Το IRS χρησιμοποιείται για να μετατρέψει ένα είδος επιτοκιακής 

υποχρέωσης σε κάποιο άλλο επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την ορθότερη 

διαχείριση των επιτοκιακών αναγκών ανάλογα με το υφιστάμενο επιτοκιακό 

περιβάλλον. 

 

 

__________________________________________________________ 
51. Στα futures το υποκείμενο αγαθό αποτελείται  από επιμέρους τίτλους ή δέσμη τίτλων στην μορφή 
ενός χρηματιστηριακού δείκτη. Συναλλασσόμενος που αναλαμβάνει να αγοράσει παίρνει «θέση 
αγοράς» (long position) ενώ η θέση αυτού που έχει την υποχρέωση να πουλήσει ονομάζεται «θέση 
πώλησης» (short position) 
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- χρεόγραφα «όταν, εφόσον και όπως εκδοθούν» (when-issued 

trading), όρος που χρησιμοποιείται σε συναλλαγή που γίνεται υπό 

προϋποθέσεις γιατί αφορά σε αξιόγραφα που, ενώ η έκδοση του έχει 

εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Οι 

πράξεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο, δεδομένου ότι οι τράπεζες 

αναλαμβάνουν κίνδυνο επιτοκίου. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 

μπορούν να ανατραπούν οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι 

υπολογισμοί για το ύψος των τιμών των χρεογράφων που προπωλήθηκαν. 

 
- πρακτόρευση δανείων (loan brokerage), 

 

-τιτλοποίηση (securitization), συνίσταται στη μετατροπή μη 

διαπραγματεύσιμων στοιχείων του ενεργητικού, όπως π.χ. δάνεια 

ορισμένων κατηγοριών (στεγαστικά, αυτοκινήτων κ.λπ.) σε 

διαπραγματεύσιμες ομολογίες των οποίων η αποπληρωμή καλύπτεται από 

την ταμειακή ροή που δημιουργούν τα ίδια τα δάνεια. Η τιτλοποίηση των 

στοιχείων του ενεργητικού προσφέρει πολλαπλά οφέλη στις τράπεζες 

καθώς : 

 

-απομονώνει τον κίνδυνο επιτοκίου από τον πιστωτικό κίνδυνο, 

μετακυλώντας τον κίνδυνο στην αγορά ή στις εξειδικευμένες εταιρείες 

διαχείρισης κινδύνων,  

[Η τιτλοποίηση προσφέρει στις τράπεζες αποφυγή του κινδύνου επιτοκίου (interest rate 

risk) καθώς μετά τη δημιουργία του τίτλου ο κίνδυνος μεταφέρεται στον επενδυτή 

επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση ενεργητικού - παθητικού. Έτσι οι τράπεζες μπορούν να 

προσφέρουν προϊόντα δανείων με σταθερό επιτόκιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς 

να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της αύξησης του κόστους των καταθέσεων και αντιστοίχως 

με αυτό το τρόπο τη μείωση του περιθωρίου κέρδους]. 

 

-δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης του κίνδυνου ρευστότητας, μέσω της 

άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων, 

 

-δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης του πιστωτικού κίνδυνου μέσω της 

μείωσης της ποσότητας ειδικής κατηγορίας χορηγουμένων δανείων, 

(Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ μικρός διότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι φέρουν τις εγγυήσεις, 

είτε κάποιων δημοσίων οργανισμών, είτε τραπεζών, που αποσκοπούν να αυξήσουν το 

βαθμό πιστοληπτικής κατάταξης των τίτλων. Πιθανή όμως αφερεγγυότητα των 
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δανειζόμενων είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της αξίας και των τίτλων, αλλά και των 

ασφαλίστρων που απαιτούνται για να τους δοθεί υψηλότερος βαθμός πιστοληπτικής 

κατάταξης). 

 

-δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσης στοιχείων από το ενεργητικό των 

τραπεζών, ώστε να απελευθερώσουν κεφάλαια για άλλες χρήσεις. Με 

αυτόν τον τρόπο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν περισσότερες 

εναλλακτικές επιλογές άντλησης κεφαλαίων, ενώ παράλληλα μπορούν να 

ελαχιστοποιούν το ποσόν ιδίων κεφαλαίων που αντιστοιχεί στις χορηγήσεις 

τους. 

 

 

- υπηρεσίες καταπιστευμάτων (trust services) 

(α) προσωπικές υπηρεσίες καταπιστευμάτων (personal trust services) 

(β) θεσμικές υπηρεσίες καταπιστευμάτων (institutional trust services) 
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4. Αποτελέσματα  Χρήσεως ⁵² 

4.1.Γενικά Σχόλια 

Οι τράπεζες πρέπει να ανακοινώνουν τις βασικές κατηγορίες εσόδων. Για 

να υπολογίσουμε τα καθαρά έσοδα ενός τραπεζικού ιδρύματος θα πρέπει 

καταρχήν να υπολογίσουμε τα συνολικά έσοδα και έξοδα του. Δεν πρέπει 

να γίνεται συμψηφισμός εσόδων με έξοδα, (τα ποσά των χρεωστικών 

τόκων και των πιστωτικών τόκων πρέπει να εμφανίζονται χωριστά). Η 

ενδεδειγμένη μέθοδος για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τα συνολικά 

έσοδα και έξοδα συνίσταται στον προσδιορισμό των βασικών πηγών 

εσόδων και των αντίστοιχων εξόδων. 

 

 

4.2.Κατηγορίες Εσόδων 

Αναλυτικότερα, σε ένα τραπεζικό ίδρυμα κύριο έσοδο είναι οι τόκοι ⁵³ και οι 

προμήθειες ⁵⁴ Αναλυτικότερα οι πηγές Εσόδων του είναι οι ακόλουθες: 

 

α. Συνολικά έσοδα από τόκους  (ΙΙ).  

Αποτελούνται από το άθροισμα των τόκων και των εξομοιουμένων με 

αυτούς εσόδων που προέρχονται από το σύνολο των στοιχείων του 

ενεργητικού του τραπεζικού ιδρύματος.  

 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

(i) τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 

(ii) τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 

(iii) έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης 

(iv) έσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις. 

_________________________________________________________________________________ 

52. Η διάταξη της § 2 του άρθρου 42α2 του νόμου 2190/1920 επιτρέπει παρέκκλιση από τη δομή του 

ισολογισμού που καθιερώνεται με το άρθρο αυτό, αν ο ειδικός κλάδος της επιχείρησης, όπως είναι οι 

τραπεζικές, απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση. Επίσης, με τη διάταξη της § 2 του άρθρου 42β του ίδιου 

νόμου, ορίζεται ότι επιτρέπεται παρέκκλιση από τη δομή του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως που 

καθιερώνεται με το άρθρο αυτό, αν ο ειδικός κλάδος της επιχείρησης, όπως είναι οι τραπεζικές, απαιτεί 

ιδιαίτερη διαρρύθμιση.  

53. Οι τόκοι διακρίνονται σε νόμιμους, που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, σε συμβατικούς που 

προβλέπονται από συμβάσεις και σε υπερημερίας, που λογίζονται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

54. Προμήθεια είναι η αμοιβή της Τράπεζας για την παροχή στους πελάτες της των οργανωμένων 

υπηρεσιών της 
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β. Λοιπά έσοδα (εκτός τόκων) (ΟΙ). Περιλαμβάνονται οι προμήθειες και 

τα εξομοιούμενα έσοδα πάσης φύσεως διαμεσολαβητικών Τραπεζικών 

εργασιών.  

 

Αναλυτικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 

(i) έσοδα προμηθειών 

(ii) αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 

(iii) έκτακτα έσοδα. 

 

 

4.3.Κατηγορίες Εξόδων 

 

Αντίστοιχα τα βασικά Έξοδα είναι: 

α. Συνολικά έξοδα για τόκους (ΙΕ). Το άθροισμα των ποσών που 

πληρώνονται για δουλευμένους τόκους και εξομοιούμενα έξοδα του 

(συνόλου των τοκοφόρων στοιχείων του παθητικού του τραπεζικού 

ιδρύματος (έντοκες καταθέσεις, τραπεζικά ομόλογα, ομολογιακά δάνεια 

κ.λπ.). 

 

β. Λοιπά έξοδα (εκτός τόκων) (ΟΕ). Περιλαμβάνονται: 

(i) έξοδα προμηθειών 

(ii) γενικά έξοδα διοίκησης, δαπάνες προσωπικού, μισθοί και ημε-

ρομίσθια, επιβαρύνσεις από εισφορές για συντάξεις προσωπικού, 

λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού, άλλα έξοδα διοίκησης, γενικά 

έξοδα 

(iii) αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

(iv) έκτακτα έξοδα. 

 

γ. Φόροι (Τ) 

 

δ. Προβλέψεις. Περιλαμβάνονται: 

(i) προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

(ii) πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 

(iii) λοιπές προβλέψεις. 
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4.4. Προσδιορισμός Οικονομικού αποτελέσματος 

 

Έχοντας προσδιορίσει τις βασικές πηγές εσόδων και εξόδων μπορούμε να 

υπολογίσουμε και το αποτέλεσμα : 

 

Α. Καθαρό εισόδημα από τόκους (Net Interest Income). Προκύπτει 

από το αλγεβρικό άθροισμα των μεγεθών που αντιπροσωπεύουν τα έσοδα 

από τόκους (II-Interest Income) και έξοδα για τόκους (IE- Ιnterest 

Εxpenses),  

δηλ.: ΝII = II – ΙΕ 

 

 

Στην σύγχρονη χρηματοοικονομική ανάλυση τραπεζών τα κέρδη από 

τόκους είναι η διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος εκ τόκων μείον 

το συνολικό έξοδο εκ τόκων. Το έξοδο των τόκων θεωρείται σήμερα από 

τους αναλυτές ως ισοδύναμο προς το «κόστος πωληθέντων» που έχουν οι 

μη -χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Η αναλογία αυτή όμως δεν είναι 

επακριβής, επειδή οι μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν 

ορισμένα γενικά έξοδα (τα γενικά βιομηχανικά έξοδα — Γ.Β.Ε.) μαζί με το 

κόστος πρώτων υλών κατά τον καθορισμό του κόστους πωληθέντων.  

 

Τα κέρδη εκ τόκων είναι προφανώς η κύρια πηγή του εισοδήματος της 

τραπεζικής εκμετάλλευσης (bank operating income), που είναι διαθέσιμο 

να καλύψει τα λοιπά —εκτός τόκου— έξοδα. 

 

 

Β. Συνολικό καθαρό εισόδημα (Net Interest). Προκύπτει αν από το 

καθαρό εισόδημα από τόκους (ΝII αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλή 

δάνεια (ΡΕ), τα λοιπά έσοδα (εκτός τόκων) (OE- Οther Εarnings), οι φόροι 

(T-Τaxes) και προστεθούν: τα λοιπά έσοδα (εκτός τόκων) (ΟΙ-Other 

Earnings), 

δηλ.: ΝΙ = ΝII- ΡΕ - (ΟΕ-ΟΙ) – Τ 
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Η πρότυπη μορφή του σκελετού ενός λογαριασμού εκμετάλλευσης είναι: 

 

 1.  +  Τόκοι εισπραχθέντες 

 2.   -  Τόκοι πληρωθέντες 

 3.  =  Περιθώριο εκ τόκων (Νet Interest Margin-NIM) ⁵⁵ 

 

 4.  +  Άλλα εισοδήματα από τραπεζικές εργασίες ⁵⁶ 

 5.  =  Μικτό Περιθώριο Κερδών (Gross Earnings Margin) 

 

 6.  -   Κόστη (λειτουργίας της) εκμετάλλευσης  ⁵⁷ 

 7.  =  Περιθώριο Καθαρών Κερδών (Νet Earnings Margin) 

 

 8.  +  Λοιπά έσοδα (καθαρά) ⁵⁸                                    

 9.  =  Κέρδη Προ Φόρων (Ρrofit before Tax-PBT) 

10.  -  Φόροι  (income taxes) 

11.  -  Μερίσματα (dividends) 

 

12. =  Υπόλοιπο (από το οποίο γίνονται οι παρακρατήσεις για διάφορα  

           αποθεματικά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________

55.Earnings from Interest ή Net Interest Income (ΗΠΑ) 

56.Other (noninterest) income 

57.Overhead 

58. Πρόκειται για έκτακτα (μη λειτουργικά) έσοδα, π.χ. από την πώληση ενός παγίου  που έχει 

περιέλθει στην τράπεζα από αναγκαστικό πλειστηριασμό, αλλά και για ζημίες (losses). 
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5. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Λ/88) 

 

Ο λογαριασμός «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» χρησιμοποιείται 

μόνο στο τέλος της χρήσεως, όταν γίνεται διάθεση κερδών. Βάσει της 

διάταξης του άρθρου 124 παρ. 2 του ν. 2190/1920, «ο πίνακας διαθέσεως 

αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 

του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 384/1992, σε συνδυασμό με 

όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, 

αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα 

αυτού». Ο νόμος, συνεπώς, υιοθετεί το υπόδειγμα του Πίνακα Διαθέσεως 

Αποτελεσμάτων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών και το 

περιεχόμενο που το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, καθορίζει για 

καθεμιά κατηγορία κονδυλίων της πίνακα αυτού. Το Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο Τραπεζών καθιερώνει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τον 

πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ⁵⁹ 

 

Αναλυτικότερα ο λογαριασμός «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» 

παρουσιάζει την παρακάτω μορφή και χρησιμεύει για τη συγκέντρωση: 

 

α.  Των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, ο λογαριασμός 

περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη (ή ζημίες) της χρήσεως, τα οποία 

συμψηφίζονται :  

(i). με το υπόλοιπο των κερδών (ή ζημιών) προηγούμενης/νων 

χρήσεων,  

___________________________________________________________
59. α. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στην περίπτωση που γίνεται 
διάθεση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας 
εργασίας (σελ. 159-161)  
β. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της 
Τράπεζας και δημοσιεύεται υποχρεωτικά, στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
ισχύει κάθε φορά. 
γ. Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του 
υποδείγματος, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην Τράπεζα. 
δ. Όλα τα στοιχεία του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες 
αντιστοιχούν στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη αυτού χρήση. 
ε. Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών 
της Τράπεζας, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων 
λ/σμών του Σχεδίου Λ/σμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα. Κατά τη δημοσίευση του πίνακα αυτού οι 
κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. 
 
«Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών από άποψη νομική φορολογική, λογιστική, 
δείκτης φερεγγυότητας και καταστάσεις ρευστότητας των τραπεζών», Εμμανουήλ Ι.Σακέλλης, 
Εκδόσεις Βρύκους, Αθήνα 1995,σελ.293-300 
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(ii). με τη διαφορά (χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο) φορολογικού 

ελέγχου φόρου  εισοδήματος  προηγούμενων χρήσεων, 

(iii). με τα αποθεματικά που αποφασίστηκε να διανεμηθούν είτε για  

διανομή μερισμάτων είτε για κάλυψη ζημιών 

 

Το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή τα κέρδη προς διάθεση προκύπτουν εάν  

από το αλγεβρικό άθροισμα των παραπάνω λογαριασμών αφαιρέσουμε : 

 

β. το φόρο εισοδήματος ⁶⁰  και   

γ. τους μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους, (π.χ. 

φόροι ακίνητης περιουσίας) 

 

Τέλος, το υπόλοιπο του λογαριασμού, εάν είναι κέρδη, διατίθεται 

σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο, 

για αποθεματικό (τακτικό, καταστατικού, ειδικό, έκτακτο, αφορολόγητο) 

διανομή μερισμάτων, αμοιβές μελών Δ.Σ. και υπόλοιπο κερδών εις νέο. 

 

 

_________________________________________________________________________________
60. «Με το ν.2065/1992 επήλθε ριζική μεταβολή στο σύστημα φορολογίας των κερδών των ανωνύμων 
εταιριών και των τραπεζών. Έτσι ενώ σύμφωνα με το σύστημα που ίσχυε πριν από την ισχύ του νόμου 
αυτού, τα κέρδη των Τραπεζών διακρίνονταν σε διανεμόμενα που φορολογούνταν στο όνομα των 
μετόχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών δικαιούχων, και σε μη διανεμόμενα που φορολογούνταν στο όνομα 
της, με το νέο καθεστώς ολόκληρο το φορολογητέο εισόδημα της Τράπεζας φορολογείται στο όνομα 
της Τράπεζας, οι δε μέτοχοι, τα μέλη του Δ.Σ. και οι λοιποί δικαιούχοι λαμβάνουν τα μερίσματα, 
ποσοστά κλπ. από τα κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί 
σ' αυτά, επερχόμενης πλήρους εξαντλήσεως της φορολογικής υποχρεώσεως της Τράπεζας, των 
μετόχων και λοιπών δικαιούχων. 
Πράγματι, το άρθρο 10 παρ. 1 του ν.δ. 3843/1958, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 
2065/1992, ορίζει ότι φορολογητέο εισόδημα των τραπεζικών επιχειρήσεων είναι «το συνολικό καθαρό 
εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά την αφαίρεση του μέρους αυτών 
που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα" ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης». 
«Για τον προσδιορισμό του μέρους των κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα ή στα 
εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται 
επιμερισμός των συνολικών καθαρών κερδών, ανάλογα με το ύψος των φορολογούμενων εσόδων και 
των αφορολόγητων ή των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης εσόδων». 
«Σε περίπτωση διανομής, στα ανωτέρω προκύψαντα φορολογούμενα κέρδη προστίθεται το μέρος των 
αφορολόγητων κερδών ή των φορολογούμενων κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του 
εξευρι-σκόμενου αυτού ποσού με μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου». 
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2065/1992, ο φόρος υπολογίζεται «στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα του 
υπόχρεου νομικού προσώπου με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)». 
 
«Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών από άποψη νομική φορολογική, λογιστική, 
δείκτης φερεγγυότητας και καταστάσεις ρευστότητας των τραπεζών», Εμμανουήλ Ι.Σακέλλης, 
Εκδόσεις Βρύκους, Αθήνα 1995,σελ.300-307 
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6. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 

Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, υιοθετώντας τον αντίστοιχο ορισμό 

του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, ορίζει ότι "το προσάρτημα ⁶¹ 

του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως" είναι 

απαραίτητο συμπλήρωμα των  οικονομικών αυτών καταστάσεων, με 

το οποίο  δίνονται  διάφορες  πρόσθετες  ή  επεξηγηματικές  πληροφορίες.  

Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους 

παράγοντες προς τους  οποίους  απευθύνονται  οι  οικονομικές 

καταστάσεις,   στο κατανοούν   το   περιεχόμενο   τους   και   να   

προσδιορίζουν   την   αληθινή οικονομική κατάσταση και τα ακριβή 

αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

61. Οι διατάξεις του ν. 2190/1920 που αναφέρονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων 

των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνονται βασικά στην παρ. 1 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920, 

στην έκταση που οι διατάξεις αυτές δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις των παραγράφων 2-7 του 

άρθρου 129 του ν. 2190/1920. Αυτό αναφέρεται ρητά στη διάταξη του άρθρου 129 παρ. 1 του ν. 

2190/1920, η οποία επί λέξει ορίζει ότι «οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43α εφαρμόζονται και για 

το περιεχόμενο του προσαρτήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων εφόσον δεν τροποποιούνται» από τις 

ειδικές διατάξεις που απαριθμεί το άρθρο αυτό. Από το συνδυασμό λοιπόν των διατάξεων του άρθρου 

43α παρ. 1 του ν. 2190/1920 (και των διατάξεων των άρθρων του ίδιου νόμου στις οποίες οι διατάξεις 

αυτές παραπέμπουν) με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 129 του ίδιου νόμου και με τις σχετικές 

διατάξεις του Κ.ΛΣΤ (παρ. 4.1.5), προκύπτει το περιεχόμενο του προσαρτήματος του ισολογισμού και 

των αποτελεσμάτων χρήσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

Οι Γενικές Αρχές, το Περιεχόμενο και το Υπόδειγμα του Προσαρτήματος παρουσιάζονται εκτενώς στο: 
 
«Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών από άποψη νομική φορολογική, λογιστική, 
δείκτης φερεγγυότητας και καταστάσεις ρευστότητας των τραπεζών», Εμμανουήλ Ι.Σακέλλης, 
Εκδόσεις Βρύκους, Αθήνα 1995, σελ. 337- 354 
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Κεφάλαιο 4.  

Αριθμοδείκτες αξιολόγησης Απόδοσης & Κινδύνου Τραπεζών 

 

4.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Στο κεφάλαιο αυτό - με βάση τις λογιστικές  πληροφορίες που λάβαμε από 

τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου κεφαλαίου – 

και με τη βοήθεια των κυριότερων αριθμοδεικτών ⁶²  θα προσπαθήσουμε να 

μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε την απόδοση ενός τραπεζικού 

ιδρύματος.  

 

Η διαδικασία περιλαμβάνει την παράθεση των σημαντικότερων 

αριθμοδεικτών αποδοτικότητας και κινδύνου, τον προσδιορισμό της σχέσης 

μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, την ανάλυση τους στα 

επιμέρους συστατικά τους με σκοπό την αναγνώριση των παραγόντων που 

επηρεάζουν το βαθμό αποδόσεως των διάφορων δραστηριοτήτων της οικο-

νομικής μονάδας και την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των μέσων 

δράσεως της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

62.Κατά το Κ.ΛΣΤ «αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής 

προελεύσεως, που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσεως ή της 

αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της Τράπεζας και, σε τελική ανάλυση, 

της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρης της Τράπεζας ή και γενικότερα του τραπεζικού κλάδου. 

«Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών από άποψη νομική φορολογική, λογιστική, 

δείκτης φερεγγυότητας και καταστάσεις ρευστότητας των τραπεζών», Εμμανουήλ Ι.Σακέλλης, 

Εκδόσεις Βρύκους, Αθήνα 1995, σελ.357-364 
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4.2. Οι δείκτες αξιολόγησης απόδοσης μιας τράπεζας 

 

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε λεπτομερής αναφορά στο Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών στις διαφορές του από το Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τέλος, τους λόγους για τους 

οποίους οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών παρουσιάζουν 

ιδιορρυθμία ως προς την σύνταξη και την παρακολούθηση τους σε σχέση 

με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Στην παρούσα ενότητα θα 

επιχειρήσουμε τη λεπτομερή αξιολόγηση με τη βοήθεια δεικτών 

αποδοτικότητας και κινδύνου για τη μέτρηση της χρηματοοικονομικής 

επίδοσης των τραπεζών. Θα εστιάσουμε στις σημαντικότερες πτυχές της 

απόδοσης κάθε τράπεζας, την κερδοφορία και τον κίνδυνο, με τη βοήθεια 

των σημαντικότερων αριθμοδεικτών, αποδοτικότητας, κινδύνου και 

κεφαλαιακής επάρκειας.  

 

Η δίκαιη αξιολόγηση της απόδοσης μιας τράπεζας ξεκινά με το κατά πόσο 

έχει επιτύχει τους στόχους που η διοίκηση και οι μέτοχοι είχαν αρχικά 

θέσει.  

Τα λογιστικά μεγέθη που απαιτούνται για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών 

λαμβάνονται από : 

- τον ισολογισμό  

- το λογαριασμό γενικής εκμεταλλεύσεως 

- το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως 

- τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής 

- τα λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της οι-

κονομικής μονάδας. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Η ενότητα που ακολουθεί βασίστηκε σε αναφορές από την παρακάτω βιβλιογραφία :  
 

 “Bank Management”- Timothy W.Koch, University of South Carolina, 3rd Edition – The 
Dryden Press, 1995, Harcourt Brace College Publishers, pp. 93-139  

 
 “Commercial Bank Management” – Peter S. Rose, Texas A & M University, Irwin McGraw 

– Hill,  4thEdition, 1999, p.p. 155-194 
 

 “The Bank Analyst’s Handbook, Money,Risk and Conjuring Tricks”, Stephen M.Frost, 
2004, John Wiley & Sons, LTD, Part V, pp. 319-348 

 
 “Χρηματοοικονομική Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών – Στον κλάδο των 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών”  Joseph F.Sinkey,Jr., Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.440-506  
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Η αξιολόγηση με βάση τις τιμές των αριθμοδεικτών αποκτά σημασία μόνο 

αν οι αριθμοδείκτες της ίδιας Τράπεζας συγκριθούν με αυτούς 

προηγουμένων περιόδων [Τime-series (intrafirm) analysis], με  τους  

αριθμοδείκτες  μιας  ομάδας  Τραπεζών - ειδικότερα εκείνων που 

χαρακτηρίζονται επιτυχημένες στον τραπεζικό κλάδο -   με τους μέσους 

δείκτες του τραπεζικού κλάδου της χώρας και τέλος  με  τις  τιμές  των  

αριθμοδεικτών ξένων  Τραπεζών  που  θεωρούνται επιτυχημένες στο 

διεθνή τραπεζικό χώρο. Κάθε τράπεζα έχει τους δικούς της μοναδικούς 

στόχους, κάποιες προτιμούν τη γρήγορη ανάπτυξη ενώ κάποιες άλλες τη 

σταδιακή αλλά συνάμα σίγουρη ανάπτυξη ελαχιστοποιώντας το ρίσκο 

επιδεικνύοντας την εικόνα μιας υγιούς τράπεζας με τις μέτριες αποδόσεις 

για τους μετόχους της. 

 

 

4.3.  Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας – Profitability Ratios 

4.3.1. Αριθμοδείκτης Κερδών ανά μετοχή (EPS) 

 

Η αξιολόγησης της απόδοσης μιας τράπεζας ξεκινά από την προσπάθεια 

των διοικήσεων των χρηματοοικονομικών ομίλων για μεγιστοποίηση της 

αξίας των μετοχών τους ή διαφορετικά την αύξηση των κερδών ανά 

μετοχή - Earnings per share of  stock (EPS). Στις μέρες μας η 

προσπάθεια αυτή αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη της διοίκησης κάθε 

τράπεζας, καθώς αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης 

ξένων κεφαλαίων, απαραιτήτων για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής 

ανάπτυξης τους.  

 

 

       Καθαρά κέρδη 

   EPS   =  ----------------------------------                                (1) 

            Σύνολο κοινών μετοχών 
          υπό διαπραγμάτευση 
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Η τιμή μιας τραπεζικής μετοχής τείνει να αυξάνεται όταν συντρέχουν 

συνήθως, οι παρακάτω λόγοι : υπάρχει αυξημένη πιθανότητα διανομής 

υψηλού μελλοντικού μερίσματος προς τους μετόχους, ή όταν το επίπεδο 

κινδύνου της τράπεζας έχει μειωθεί -είτε γιατί μειώθηκαν οι απώλειες από 

τα δάνεια είτε γιατί αυξήθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια.  

 

Μπορεί βέβαια η πορεία μιας τραπεζικής μετοχής να αποτελεί θεωρητικά 

την καλύτερη ένδειξη για την απόδοση μιας τράπεζας στην ουσία όμως δεν 

είναι πάντα αξιόπιστη, γιατί δεν διαπραγματεύονται οι μετοχές όλων των 

τραπεζών στις διεθνείς αγορές, συνεπώς απαιτούνται διαφορετικοί δείκτες 

για την αξιολόγηση, οι επονομαζόμενοι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας - 

Profitability Ratios. 

 

 

 

4.3.2.Αριθμοδείκτης ROE 

 

 

α) Οι μέτοχοι της τράπεζας ενδιαφέρονται για την απόδοση των κεφαλαίων 

τους σε σχέση με την κερδοφορία της τράπεζας. Η πληροφορία αυτού του 

είδους μπορεί να παρασχεθεί από το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων (Return on Equity ή R.Ο.Ε.). Προκύπτει αν διαιρεθούν τα 

καθαρά κέρδη (Κέρδη - τόκοι -φόροι) του οργανισμού με τα ίδια κεφάλαια, 

(στα ίδια κεφάλαια συμπεριλαμβάνονται και τα αδιανέμητα κέρδη).  

 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας        Καθαρά κέρδη 
              = ---------------------  Χ 100          (2) 

 Ιδίων Κεφαλαίων  -   R.Ο.Ε.            Ίδια Κεφάλαια 
 

 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τα κέρδη μετά από φόρους για κάθε μονάδα 

ιδίων κεφαλαίων, δηλ. δείχνει, στην ουσία, το καθαρό κέρδος που 

έλαβαν οι μέτοχοι επενδύοντας τα κεφάλαια τους στην τράπεζα. Ο 

υπολογισμός του ROE ωστόσο δεν πρέπει να συγχέεται με την 
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αποδοτικότητα (ή απόδοση) της επένδυσης, όπως υπολογίζεται από τα 

μερίσματα και την τιμή της μετοχής.  

  
        

β) Ο κυριότερος  και δημοφιλέστερος, εκ των δεικτών που 

χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των 

τραπεζών, είναι ο δείκτης Αποδοτικότητας Περιουσιακών Στοιχείων (ή 

Ενεργητικού) - Return on Assets ή R.O.A.,  ο οποίος  παρουσιάζει το 

καθαρό κέρδος μετά από φόρους για κάθε ευρώ ενεργητικού. 

Προκύπτει από τη διαίρεση των καθαρών κερδών με το σύνολο του 

ενεργητικού ή περιουσιακών στοιχείων.  

 

 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας      Καθαρά κέρδη μετά φόρων 

   Ενεργητικού - R.O.A.            = --------------------------------- Χ 100    (3) 

                                Σύνολο Ενεργητικού  /  

                     ή Περιουσιακών Στοιχείων 

   

  

                   

Αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί μία πιο 

αξιόπιστη εικόνα για την αποδοτική ή όχι διαχείριση των πόρων της 

τράπεζας σε σχέση με τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

(RΟΕ). Προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την αποτελεσματική 

διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού, διότι δείχνει κατά μέσο όρο 

πόσα ευρώ κέρδη δημιουργήθηκαν από ένα ευρώ ενεργητικού, 

αξιολογώντας στην ουσία την ικανότητα του management να μετατρέπει 

το Ενεργητικό σε καθαρά κέρδη.  
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Με τη βοήθεια του υποδείγματος «DuPont» θα επιχειρήσουμε να 

αναλύσουμε το ROE  σε επιμέρους δείκτες αποδεικνύοντας ότι ο δείκτης 

αντανακλά τη σωστή χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων, τη 

χρηματοοικονομική μόχλευση & την επίδραση των φόρων στη διαμόρφωση 

των κερδών. ⁶³ 

 

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης συνδέει τον υπολογισμό της απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων (ROE) με την απόδοση των στοιχείων ενεργητικού (ROA) 

και τον πολλαπλασιαστή Ιδίων Κεφαλαίων ή του Μετοχικού 

Κεφαλαίου -  ΕΜ,  μέσω της ακόλουθης ταυτότητας : 

 

 

 

                              RΟΕ = RΟΑ x ΕΜ                                                   (4) 
 
 
 

 
Ο δείκτης ΕΜ (Equity Multiplier = Σύνολο Ενεργητικού /Ίδια Κεφάλαια) 

δείχνει το μέγεθος συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση 

του ενεργητικού.  

 
Ο τύπος δείχνει το τι θα συμβεί στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, 

όταν η τράπεζα διακρατά μικρότερη ποσότητα ιδίων κεφαλαίων για ένα 

δεδομένο επίπεδο ενεργητικού. Υψηλές τιμές του πολλαπλασιαστή 

ιδίων κεφαλαίων δείχνουν υψηλές υποχρεώσεις σε σχέση με τα ίδια 

κεφάλαια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως μέτρο μόχλευσης 

αλλά και ως μέτρο κέρδους ή κινδύνου, (προσφέρει για την ακρίβεια 

το βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης μιας τράπεζας, δηλ. πόσα € 

ενεργητικού μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κάθε € ιδίων κεφαλαίων 

επιπλέον δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν τις ζημίες του 

ενεργητικού ένας μεγάλος δείκτης ΕΜ μαρτυρά ότι η τράπεζα εκτίθεται σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας).         
 

63.Το 1972 ο David Cole χρησιμοποίησε μια νέα διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης μιας τράπεζας 
με τη βοήθεια ορισμένων αριθμοδεικτών, το σύστημα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, 
«DuPont»(παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας). Στο προσάρτημα της παρούσας 
εργασίας παρουσιάζουμε το υπόδειγμα «DuPont». την ανάλυση του δείκτη ROA σε επιμέρους δείκτες 
που βοηθούν στην αναγνώριση και αξιολόγηση των πηγών κερδοφορίας μιας τράπεζας αναλογικά με 
τους αναλαμβανόμενους κινδύνους.  
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Εδώ προκύπτει το πρόβλημα της διάστασης μεταξύ των μετόχων της 

τράπεζας και του management team. Οι μεν μέτοχοι ζητούν μεγαλύτερες 

αποδόσεις για τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει, η δε διοίκηση προσπαθεί 

να επιτύχει κάλυψη της τράπεζας απέναντι στον κίνδυνο της πτώχευσης. 

Σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας οι υπεύθυνοι διαχείρισης της τράπεζας 

αποφασίζουν να κρατήσουν περισσότερα ανεκμετάλλευτα κεφάλαια, ώστε 

να καλυφθούν σε περίπτωση μεγάλων ζημιών, ενώ αντίθετα σε περιόδους 

θετικών προσδοκιών μειώνουν τα ίδια κεφάλαια και αυξάνουν τον 

δανεισμό, ώστε να επιτύχουν μέσα από την αύξηση του πολλαπλασιαστή 

υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους. 

 

Ο δείκτης ΕΜ επηρεάζει την κερδοφορία της τράπεζας επειδή έχει 

πολλαπλάσια επίδραση στο ROA, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει το 

δείκτη ROE της τράπεζας.  

 

Γεγονός που μπορεί να αποδειχτεί με το ακόλουθο παράδειγμα: 

  

Ας θεωρήσουμε δύο ανταγωνιστικές τράπεζες, με ίση αποτίμηση  

περιουσιακών στοιχείων (assets) ποσού €100 εκατ. έκαστη, (ίδιας 

σύστασης και ποιότητας). Η πρώτη τράπεζα του παραδείγματος μας 

διαθέτει €90 εκατ. Υποχρεώσεις και €10 εκατ. Ίδιων κεφαλαίων, ενώ η 

δεύτερη διαθέτει €95 εκατ. και €5εκατ., αντίστοιχα.  

 

Συνεπώς το ΕΜ = Σύνολο Ενεργητικού /Ίδια Κεφάλαια, ισούται αντίστοιχα 

για την κάθε τράπεζα : 

 

ΕΜ1 = €100/€10 = 10           &          ΕΜ2 = €100/€5  = 20 

 

Εάν ο δείκτης ROA και για τις δύο τράπεζες αυξηθεί κατά +1%, τότε ο 

δείκτης ROE για τις δύο τράπεζες θα διαμορφωθεί ως αντίστοιχα στο 10% 

για την πρώτη τράπεζα και στο 20% για τη δεύτερη. Όπως παρατηρούμε η 

χρηματοοικονομική μόχλευση λειτουργεί ως πλεονέκτημα για την τράπεζα 

όταν τα κέρδη είναι θετικά, όπως στη δεύτερη τράπεζα η οποία προσφέρει 

απόδοση στους μετόχους της διπλάσια από ότι η πρώτη τράπεζα.  
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Εάν από την άλλη πλευρά ο ROA  σημειώσει απώλειες -1%, αρνητική θα 

είναι η επίδραση, διότι ο ROΕ θα διαμορφωθεί στο -20% για τη δεύτερη 

τράπεζα, γεγονός που μεταφράζεται σε διπλή απώλεια έναντι της πρώτης 

τράπεζας. 

 

Επίσης, το ΕΜ αποτελεί παράλληλα μέτρο μέτρησης κινδύνου γιατί 

αντανακλά πόσο ενεργητικό είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο (ή διαφορετικά 

πόσο ενεργητικό μπορεί να καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας) 

πριν η τράπεζα καταστεί αφερέγγυα. 

 

Ο δείκτης Σύνολο Ιδ.Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού, ισούται με : 

 

 10% για την 1η τράπεζα, (1/10=10%) και  

 5% για την 2η τράπεζα  (1/20=5%) 

 

Παρόλο που και οι δύο τράπεζες διακρατούν το ίδιο ενεργητικό η πρώτη 

τράπεζα είναι σε λιγότερο επικίνδυνη θέση γιατί το διπλάσιο του 

ενεργητικού της συγκρινόμενη με τη 2η τράπεζα μπορεί να καλυφθεί από 

τα ίδια κεφάλαια πριν καταστούν και οι δύο αφερέγγυες. Επομένως το 

υψηλό ΕΜ μπορεί να αυξάνει το ROΕ όταν τα καθαρά κέρδη είναι θετικά 

παράλληλα όμως μαρτυρά έναν υψηλό κίνδυνου κεφαλαίου. 

 

Αποδεικνύεται με αυτό τον τρόπο ότι υψηλότεροι στόχοι ROE 

επιτυγχάνονται είτε αυξάνοντας το ROA,  είτε αυξάνοντας τη μόχλευση 

(δηλ. τον ΕΜ), μειώνοντας τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων, όπως 

«προτείνει» η παραπάνω ισότητα (4). 

 

Το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης του ROE διακρίνει το ROA  σε δύο (2) 

στοιχεία:  

 

α) ως το γινόμενο του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (NΡΜ- Net 

Profit Margin) και  

β) ως το δείκτη χρησιμοποίησης στοιχείων ενεργητικού (AU-Asset 

Utilization)  
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                                      ROA = ΝΡΜ x ΑU                                         (5) 

 

 

δ) Ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (NΡΜ= Net Profit Margin) 

ή Καθαρού περιθωρίου Κέρδους από Τόκους, προκύπτει από το πηλίκο 

των Καθαρών Κερδών (Κέρδη μετά τόκων και φόρων), προς τα έσοδα από 

τόκους 

  

          καθαρά κέρδη 
                                 ΝΡΜ =   ---------------------                               (6) 

          συνολικά έσοδα 
 
 

  
            
ε) ενώ ο δείκτης χρησιμοποίησης στοιχείων ενεργητικού (ΑU=Asset 

utilization) ή διαφορετικά Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού, 

εκφράζει τα συνολικά έσοδα (πωλήσεις) ανά ευρώ  ενεργητικού.  

 
 

συνολικά έσοδα 
                                 ΑU =    -------------------------                           (7) 

           σύνολο ενεργητικού 
 
 
 
                                      καθ. κέρδη         συν. έσοδα         καθ. κέρδη       
άρα: RΟΑ =  ΝΡΜ · ΑU = ---------------- x ---------------- = -------------   (8) 
                                      συν. Έσοδα       συν.Ενερ/κου      συν. Έσοδα 
 
 

 

Αφού       RΟΕ = RΟΑ  x EM            &               ROA = NPM x AU 

    

                    =>  RΟΕ = NPM x AU x EM                                     (9) 

 

Διαχωρίζοντας το RΟΑ σε αυτά τα συστατικά, μπορούμε να εντοπίσουμε τις 

μεταβλητές που επηρεάζει το ύψος του. Το ΝΡΜ δείχνει το ποσοστό 

κέρδους που μένει στην τράπεζα μετά την αφαίρεση των γενικών εξόδων 

και των φόρων, ουσιαστικά μετρά την ικανότητα της τράπεζας να ελέγχει 
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τα έξοδα της. Συνεπώς όσο μεγαλύτερο είναι το ΝΡΜ τόσο πιο 

αποτελεσματική είναι η τράπεζα στη μείωση των εξόδων και των φόρων. ⁶⁴ 

Εάν για παράδειγμα ο δείκτης αυτός (ΝΡΜ) ήταν 15%, προκύπτει ότι από 

τα συνολικά έσοδα από τόκους 100 ευρώ η τράπεζα είχε καθαρό κέρδος 15 

ευρώ.  

 

Ειδικότερα το AU εκφράζει τον βαθμό χρησιμοποίησης των στοιχείων του 

ενεργητικού του τραπεζικού ιδρύματος σε σχέση με τα έσοδα που 

εμφανίζει. Είναι ευνόητο ότι όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο 

καλύτερη εικόνα δίνεται για το τραπεζικό ίδρυμα. Ένας χαμηλός δείκτης 

αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής χρησιμοποίησης των στοιχείων του 

ενεργητικού, οπότε το τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει να προβεί είτε σε 

εντατικότερη χρησιμοποίηση των πόρων είτε σε ρευστοποίηση, μέρους των 

απαιτήσεων.  

 

Επομένως, το RΟΑ συνιστά το προτιμώμενο λογιστικό μέτρο των 

συνολικών τραπεζικών επιδόσεων διότι υπολογίζει πως 

χρησιμοποιείται η αποδοτικότητα όλων των στοιχείων του 

ενεργητικού μιας τράπεζας. Εάν κάποιος από αυτούς τους δείκτες βαίνει 

μειούμενος τότε η διοίκηση οφείλει άμεσα να ερευνήσει τα αίτια της 

αλλαγής.   

 

_________________________________________________________________________________ 

64. Για την ανάλυση του περιθωρίου κέρδους (ΡΜ), τέσσερις επιπλέον δείκτες, μας βοηθούν στην 
απομόνωση της επιρροής συγκεκριμένων τύπων εξόδων και φόρων  
                                                                                  

 Interest expense ratio   =  interest expense / Total revenue    

 Noninterest expense ratio = Noninterest expense / Total revenue  

 Provisions for loan loss ratio = provisions for loan losses / Total revenue 

 Tax ratio = Income Taxes / Total revenue 
 

Οι δαπάνες για πληρωμή τόκων μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των τραπεζών για τρεις κυρίους λόγους: 

α. λόγω διαφορετικού επιτοκίου (rate) που καταβάλλεται για τα στοιχεία του παθητικού, γεγονός που 

προσδιορίζει διαφορετικό «μέσο κόστος χρήματος», 

β. λόγω διαφορετικής σύνθεσης (composition) του παθητικού κάθε τράπεζας  

γ. λόγω διαφορετικού μεγέθους του παθητικού, (volume effects). 

 

Αναφορικά με την ανάλυση του μεγέθους χρήσης ενεργητικού (ΑU), τα έσοδα που προέρχονται από 

τόκους, διαφέρουν μεταξύ τους για τους ίδιους τρεις λόγους που προαναφέρθηκαν παραπάνω δηλ. 

rate, composition, volume effects, του ενεργητικού κάθε τράπεζας 
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Το RΟΕ, το RΟΑ και το ΡΜ είναι εναλλακτικοί τρόποι για τον υπολογισμό 

της τραπεζικής αποδοτικότητας. Εφόσον και οι τρεις λόγοι έχουν τον ίδιο 

αριθμητή, τα ίδια καθαρά έσοδα, αλλά διαφορετικούς παρονομαστές -μέσο 

συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, μέσος όρος συνολικών στοιχείων ενεργητικού 

και συνολικά έσοδα, αντιστοίχως - παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες για 

την αποδοτικότητα.O RΟΕ υπολογίζει την αποδοτικότητα για τους 

μετόχους, το RΟΑ συνιστά το προτιμώμενο μέτρο των συνολικών 

τραπεζικών επιδόσεων υπολογίζει πώς χρησιμοποιείται η αποδοτικότητα 

όλων των στοιχείων ενεργητικού μιας τράπεζας. Διαχωρίζοντας το RΟΑ σε 

ΡΜ και σε ΑU, εστιάζουμε την προσοχή μας στο τρίτο μέτρο 

αποδοτικότητας, ΡΜ, και στο ΑU, ή το συνολικό κύκλο εργασιών. 

Δεδομένης της ικανότητας μιας τράπεζας να δημιουργεί έσοδα όπως 

υπολογίζεται από το ΑU το στοιχείο ΡΜ του υποδείγματος RΟΕ 

επικεντρώνεται στην ικανότητα της τράπεζας να ελέγχει δαπάνες.  

 

στ) Το Καθαρό εισόδημα από Τόκους ή διαφορετικά Net Interest 

Income, (ΝΙΙ), μας δείχνει τη λειτουργικά αποτελεσματικότητα της κάθε 

τράπεζας.  

 

Έσοδα Τόκων-Έξοδα Τόκων  
                        ΝΙΙ  =  ----------------------------------                     (10) 

      Έσοδα Τόκων  
 

 

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση της κερδοφορίας των τραπεζών. Για να φθάσουμε όμως στα 

Καθαρά Κέρδη πρέπει να αρχίσουμε από το Περιθώριο Τόκου και ειδικότερα 

από το Καθαρό Περιθώριο Τόκου.  

 

ζ.i.) Ο αριθμοδείκτης του ποσοστιαίου Καθαρού Περιθωρίου Τόκου (Net 

Interest Margin) ⁶⁵  

                        καθαρό εισόδημα από τόκους  
          (έσοδα από τόκους - έξοδα για τόκους) 

       ΚΠΤ ή ΝΙΜ  =  ----------------------------------------------        (11) 
                      Κερδοφόρα στοιχεία ενεργητικού 

 
_________________________________________________________________________________ 
65. Νet Interest Margin = net interest income/ Earnings assets.Στο μέρος Β΄ της παρούσας 
ενότητας, στη Διαχείριση Ενεργητικού-Παθητικού (σελ.64) παρουσιάζεται αναλυτικότερα το καθαρό 
περιθώριο επιτοκίου  
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έχει επωμιστεί το τεράστιο έργο της κάλυψης των προβλέψεων μιας 

τράπεζας για ζημίες από δανειοδοτήσεις, το «οικονομικό βάρος» της (δηλ. 

έσοδα που δεν προέρχονται από τόκους - έξοδα που δεν οφείλονται σε 

τόκους), τους φόρους της και τα μερίσματα της. Είναι μία περίληψη 

μέτρησης του καθαρού περιθωρίου εισοδήματος το οποίο προέρχεται από 

τη χρησιμοποίηση του ενεργητικού το οποίο ισούται με τη μέση αύξηση 

των κερδών του ενεργητικού μείον το μέσο κόστος των τοκοφόρων 

στοιχείων του παθητικού (interest-bearing liabilities). 

 

ζ.ii.) Το Περιθώριο (spread)⁶⁶ - τοκοφόρο άνοιγμα ή άνοιγμα 

επιτοκίων μετρά το τραπεζικό καθαρό εισόδημα από τόκους αναλογικά με 

το κερδοφόρο ενεργητικό. 

 

      εισόδημα από τόκους      δαπάνες για τόκους 
                                         (εκτός προβλέψεων για επισφαλή δάνεια) 

Περιθώριο(spread)= -------------------------- - -------------------------  (12) 

                                  κερδοφόρα στοιχεία ⁶⁷     τοκοφόρα στοιχεία ⁶⁷ 
                                       ενεργητικού                  παθητικού 
 
 
 
Οι δύο παραπάνω δείκτες είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την αξιολόγηση 

της τραπεζικής ικανότητας διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου. Καθώς το 

επιτόκιο μεταβάλλεται, μεταβάλλονται συγχρόνως και τα τραπεζικά έσοδα 

από τόκους και οι αντίστοιχες δαπάνες για τόκους. Επίσης το spread και το 

Net Interest Margin μαρτυρούν πότε μια τράπεζα έχει τοποθετήσει το 

ενεργητικό και το παθητικό της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απολαμβάνει τα 

πλεονεκτήματα από τις αλλαγές του επιτοκίου. 

 

η) Ο Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων, αποτυπώνει 

το βαθμό χρησιμοποιήσεως των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, σε σχέση 

με τα έσοδα   

                                      Καθαρές Πωλήσεις 
                                   ------------------------                                    (13) 
                                       Ίδια Κεφάλαια 

 
________________________________________________________________________ 

66. Spread = (interest income/ Earnings assets) - interest expense/ interest-bearing liabilities 
67. Κερδοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού : Σύνολο ενεργητικού – (Μετρητά + Οφειλές από Τράπεζες + 
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού), Τοκοφόρα Στοιχεία Παθητικού : Σύνολο Παθητικού – (Μετοχικό 
Κεφάλαιο – Λογαριασμοί Όψεως μή τοκοφόροι) 
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Θετικό στοιχείο αποτελεί μια υψηλή τιμή του δείκτη με αναλογικά μικρό 

ύψος ιδίων κεφαλαίων διότι υποδηλώνει την καλύτερη θέση της τράπεζας 

γιατί πραγματοποιεί μεγάλα έσοδα, με σχετικά μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων 

(ή μη επάρκεια κεφαλαίων), γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε 

αυξημένα κέρδη.  

 

 

θ) Η  υπερβάλλουσα αποτελεσματικότητα (Overhead efficiency) ⁶⁸ 

μετρά το κλάσμα των δαπανών εκτός τόκων που καλύπτονται από τα 

έσοδα εκτός τόκων, (προμήθειες, κέρδη μετοχών,κ.α.).  

 

 

 

                      έσοδα  εκτός τόκων  
Υπερβάλλουσα Αποτελεσματικότητα (ΟΕ)= ----------------------------     (14) 

                                δαπάνες εκτός τόκων 
 
 
 

Η παραπάνω σχέση μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι κάθε φορά που ο 

δείκτης μειώνεται όλο και περισσότερο τα έξοδα εκτός τόκων 

«υπερβάλλουν», δηλ. υπερκαλύπτουν τα έσοδα εκτός τόκων. Στην 

προσπάθεια μεγιστοποίησης της κερδοφορίας πολλοί τραπεζικοί οργανισμοί 

αναγνώρισαν την ανάγκη μεγαλύτερης αποδοτικότητας των λειτουργιών 

τους. Γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση των λειτουργικών εξόδων τους 

και αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων τους, με τη 

χρησιμοποίηση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού αλλά και συνεχούς 

εκπαίδευσης των εργαζομένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

68. Overhead efficiency = Noninterest income / noninterest expense 
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Συνεπώς όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος, με τους υπόλοιπους παράγοντες 

σταθερούς, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της τράπεζας. 

 

ι) Ένας ακόμα σημαντικός δείκτης που χρησιμοποιείται στην ανάλυση των 

τραπεζικών ισολογισμών είναι η κερδοφόρα βάση του ενεργητικού 

(EB=earnings base), που συγκρίνει το κερδοφόρο τμήμα του 

ενεργητικού με το σύνολο του ενεργητικού.  

 

        κερδοφόρο τμήμα του ενεργητικού  
Κερδοφόρα βάση =  -----------------------------------------             (15) 
    ενεργητικού                 σύνολο του ενεργητικού 
 
 

Το κερδοφόρο τμήμα του ενεργητικού ⁶⁹ περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 

τμήματα του ενεργητικού που γεννούν κέρδος υπό διάφορες μορφές. 

Συνήθως υπολογίζεται αν από το σύνολο του ενεργητικού αφαιρεθούν τα 

τμήματα εκείνα που δεν είναι κερδοφόρα. Όσο μεγαλύτερο μέγεθος είναι η 

«κερδοφόρα βάση του ενεργητικού», τόσο μεγαλύτερο μέγεθος είναι και η 

χρήση ενεργητικού (ΑU). 

 

κ) Οι διοικήσεις των τραπεζών στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της 

αποδοτικότητας και της αξίας των ιδρυμάτων τους, στρέφονται στη μείωση 

των εξόδων λειτουργίας ενώ παράλληλα επιδιώκουν να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους, μέσω της διαρκούς εκπαίδευσής 

τους αλλά και με τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού. Η 

«αποκανονικοποίηση»(deregulation) ανάγκασε τις τράπεζες να 

καταβάλλουν υψηλότερους τόκους για τα κεφάλαια που δανείζονται ενώ 

παράλληλα ώθησε τις διοικήσεις προς την ελαχιστοποίηση  των εκτός 

τόκων δαπανών όπως είναι οι μισθοί των υπαλλήλων, τα διάφορα bonus 

και προνόμια που τους προσφέρουν.  

 

Στην  αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης και της παραγωγικότητας 

των υπαλλήλων οι παρακάτω δείκτες αποτελούν τους πιο  

αντιπροσωπευτικούς : 

 

________________________________________________________________________________ 

69. Κερδοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού : Σύνολο ενεργητικού – (Μετρητά + Οφειλές από Τράπεζες + 
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού) 
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                                         Συνολικά λειτουργικά Έξοδα 

Δείκτης Λειτουργικής   = -----------------------------------               (16) 

αποδοτικότητας              Συνολικά λειτουργικά Έσοδα 

 

 

 

                                                     Καθαρά Κέρδη 

Δείκτης Παραγωγικότητας  = ----------------------------                 (17)   

      ανά εργαζόμενο                  Σύνολο Εργαζομένων                                       
                                                     (πλήρους απασχόλησης) 
 

 

 

Αρκετές τράπεζες αναλύουν περισσότερο την παραγωγικότητα* ανά 

εργαζόμενο, εξετάζοντας τους παρακάτω επιμέρους δείκτες :  

                                                         Χορηγήσεις 

Δείκτης Παραγωγικότητας  = ----------------------------                       (17.α.)   

      ανά εργαζόμενο                  Σύνολο Εργαζομένων                                       
                                                        (πλήρους απασχόλησης) 
 

 

                                                         Καταθέσεις 

Δείκτης Παραγωγικότητας  = ----------------------------                       (17.β.)   

      ανά εργαζόμενο                  Σύνολο Εργαζομένων                                       
                                                   (πλήρους απασχόλησης) 
 

 

 

                                                         Ενεργητικό 

Δείκτης Παραγωγικότητας  = ----------------------------                       (17.γ.)   

      ανά εργαζόμενο                  Σύνολο Εργαζομένων                                       
                                                   (πλήρους απασχόλησης) 
 

 

_________________________________________________________________________________
*Παραγωγικότητα : ο λόγος μεταξύ της παραγόμενης ποσότητας ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας και 
του αριθμού των μονάδων του χρησιμοποιούμενου συντελεστή παραγωγής). Το πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενο μέσον μέτρησης λαμβάνει υπόψη έναν μόνο συντελεστή -την εργασία- με δείκτη την 
ωριαία παραγωγή ανά εργαζόμενο στον τομέα της βιομηχανίας. Ο υπολογισμός αυτός είναι ο 
ευκολότερος, αλλά δεν παρουσιάζει συνολική εικόνα και θεωρεί το κεφάλαιο ως εξωγενή παράγοντα ως 
προς την παραγωγική διαδικασία. 
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4.4. Αριθμοδείκτες Κινδύνου – Risk Ratios 

4.4.1.  Γενικά σχόλια 

Η αντίληψη της αντίστροφης σχέσης κινδύνου-απόδοσης είναι μια 

θεμελιώδης έννοια της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, προκειμένου ο 

επενδυτής να επιτύχει ένα υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, πρέπει να είναι 

πρόθυμος να αναλάβει περισσότερο κίνδυνο. Επομένως, η κερδοφορία μιας 

τράπεζας εξαρτάται από τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της και των 

λειτουργιών της. Η ακατάλληλη διαχείριση του κινδύνου, θα μπορούσε να 

απειλήσει τη φερεγγυότητα μιας τράπεζας, όπου η έλλειψη φερεγγυότητας 

εντοπίζεται στην αρνητική καθαρή θέση, δηλαδή μεγαλύτερο παθητικό από 

ενεργητικό, ή στην αδυναμία να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.  

 

Η πολιτική διαχείρισης απόδοσης-κινδύνου ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος επηρεάζεται από το είδος των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων του παθητικού που κατέχει καθώς και από την αναλογία 

ρευστών διαθεσίμων και κεφαλαίου. Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας 

ακολουθεί η παρουσίαση των σημαντικότερων αριθμοδεικτών κινδύνου, οι 

οποίοι οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι δύσκολο να υπολογισθούν με 

τις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών γιατί δεν 

δημοσιεύονται σε αυτές οι απαραίτητες πληροφορίες. 

 

4.4.2.  Αριθμοδείκτης  Κινδύνου Ρευστότητας  

Τα τραπεζικά ιδρύματα σε καθημερινή βάση είναι υποχρεωμένα να 

αντιμετωπίζουν την επιθυμία των πελατών για αναλήψεις οι οποίες 

μειώνουν τα ρευστά διαθέσιμα και τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

καταθέσεων.  

 

Ο δείκτης που παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την θέση της τράπεζας 

σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, προκύπτει από την διαίρεση 

των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων συν τα ρευστά διαθέσιμα προς 

το σύνολο των καταθέσεων. 

 
   Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  

+ 
Ρευστά διαθέσιμα 

Κίνδυνος Ρευστότητας =  ----------------------------------------                 (18) 
                 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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Μία τιμή για τον δείκτη γύρω στη μονάδα αποτελεί ικανοποιητική ένδειξη 

για την ικανότητα του τραπεζικού ιδρύματος να αντιμετωπίζει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν όμως 

ότι αν ο συγκεκριμένος δείκτης ξεπεράσει τον αριθμό δύο η τράπεζα θα 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πλεονάζουσας ρευστότητας, εφόσον 

κάποιοι πόροι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι, συνεπώς η αποδοτικότητα των 

κεφαλαίων της τράπεζας αλλά και γενικότερα η κερδοφορία της μειώνεται. 

 

Οι αριθμοδείκτες που μετρούν τους κίνδυνους ρευστότητας, ουσιαστικά 

αναφέρονται σε δυο ζητήματα: στην ικανότητα της τράπεζας να 

δανείζεται πόρους, καθώς και τα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού που βρίσκονται πλησίον του χρόνου ωρίμανσης ή  της 

εμπορευσιμότητα τους (την ικανότητα να μπορούν να πουληθούν), και ως 

εκ τούτου μπορούν να αποτελέσουν πηγές ρευστότητας.  

 

 

4.4.3.  Αριθμοδείκτης Μέτρησης Επιτοκιακού Κινδύνου  

 

Η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου αποτελεί βασικό καθήκον του 

χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ των τραπεζών. Ο κίνδυνος από τη 

μεταβολή των επιτοκίων αναφέρεται στις μεταβολές της αξίας των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που προέρχονται από μεταβολές των 

επιτοκίων.  

 

Ένα ενδεικτικό μέτρο του κινδύνου επιτοκίων είναι :  

 
 

                      Ευαίσθητα στοιχεία ενεργητικού ⁷⁰ 
               (σε μεταβολές των επιτοκίων) 

Κίνδυνος από Μεταβολή = ---------------------------------------            (19) 
          Επιτοκίων                   Ευαίσθητα στοιχεία παθητικού 

  
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
70.Ευαίσθητα στοιχεία Ενεργητικού = Δάνεια υψηλής ποιότητας μεταβαλλόμενου επιτοκίου + 
Δάνεια χαμηλής ποιότητας μεταβαλλόμενου επιτοκίου + Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα  
Ευαίσθητα στοιχεία Παθητικού = Καταθέσεις Όψεως + Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις προθεσμίας + 
Δανεισμός από άλλες τράπεζες.  
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Κυρίως σε περιόδους μεγάλης κινητικότητας των επιτοκίων, ο 

συγκεκριμένος δείκτης αντανακλά το επίπεδο κινδύνου που το τραπεζικό 

ίδρυμα επιθυμεί να αναλάβει σε σχέση με την πρόβλεψη για την 

μελλοντική τάση των επιτοκίων. Εάν η τράπεζα έχει δείκτη κινδύνου 

μεγαλύτερο της μονάδας, οι αποδόσεις της τράπεζας θα μειωθούν εάν τα 

επιτόκια πέσουν, και θα αυξηθούν αν τα επιτόκια αυξηθούν. 

 
 
 

Με δεδομένη τη δυσκολία πρόβλεψης των μελλοντικών κινήσεων των 

επιτοκίων, αρκετές τράπεζες θεωρούν ότι ένας δείκτης κοντά στη μονάδα 

αποτελεί την καλύτερη δυνατή κατάσταση. Βέβαια για αρκετές τράπεζες η 

προσέγγιση ενός τέτοιου δείκτη-στόχου είναι αρκετά δύσκολη απόφαση και 

προϋποθέτει η τράπεζα να αποδεχτεί μείωση του δείκτη αποδοτικότητας 

ενεργητικού. Η μείωση της απόδοσης προέρχεται από το γεγονός ότι η 

τράπεζα θα πρέπει να υποκαταστήσει στοιχεία του ενεργητικού με 

μεταβλητή   απόδοση   και   μεγαλύτερο   κίνδυνο   από   απαιτήσεις 

σταθερού επιτοκίου. 

 

 

 

4.4.4.  Αριθμοδείκτης Πιστωτικού Κινδύνου  

 

Ο Πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται σαν η πιθανότητα να μην εισπραχθούν από 

την τράπεζα οι τόκοι από ένα δάνειο ή από κάποιες ομολογίες ή ακόμα και 

ολόκληρο το ποσό των άνω απαιτήσεων.  

 

 

Ο δείκτης που αποτυπώνει το είδος αυτό του κινδύνου, είναι:  

 
                                           Δάνεια χαμηλής ποιότητας  
                                                        +  
                                            Δάνεια μέτριας ποιότητας 
Πιστωτικός Κίνδυνος = -----------------------------------                          (20) 
                                               Σύνολο ενεργητικού 
 

 

Είναι λογικό ότι όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο μικρότερος είναι και ο 

πιστωτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει το ίδρυμα.  
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4.4.5.  Αριθμοδείκτης κεφαλαιακής επάρκειας  

 

Τέλος ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή  δείκτης φερεγγυότητας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων καθορίσθηκε με το ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992 και 

με το μεταγενέστερο ΠΔ/ΤΕ 2397/1996 το οποίο στηρίζεται στην οδηγία 

της Ε.Ε. για την κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

Αυτός ο δείκτης προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:  

                                                                   
 

                                          Ίδια κεφάλαια   
Κίνδυνος Κεφαλαιακής Επάρκειας = ------------------------------   (21) 

                                                 Απαιτήσεις που περιέχουν  
                                             κίνδυνο  

                                               ή                                                     
                                                             (σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού 

                                                               και λογαριασμών τάξεως)  
 

 

Τα στοιχεία του παρονομαστή (στοιχεία ενεργητικού) σταθμίζονται με 

συντελεστή κινδύνου (η διαδικασία καλείται στάθμιση των κινδύνων) που 

κυμαίνεται από 0-100% ανάλογα με τη φύση του πιστωτικού κινδύνου. ⁷¹ 

_________________________________________________________________________________ 

71. α) Με 0% σταθμίζονται τα μετρητά στο ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία, απαιτήσεις με ρητή εγγύηση 

κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών των χωρών της προβλεπόμενης από την Οδηγία "Ζώνη Α" καθώς και της 

"Ζώνης Β", στοιχεία που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και στοιχεία 

εξασφαλισμένα με τίτλους που έχουν εκδοθεί από κεντρικές Τράπεζες ή κυβερνήσεις της Ζώνης Α, ή από τις Ε. 

Κοινότητες.  

β) Με 20% συντελεστή στάθμισης μετρίου κινδύνου υπολογίζονται τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν 

απαιτήσεις έναντι ή με τη ρητή εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή με εγγύηση 

πολυμερών τραπεζών ή κυβερνήσεων της Ζώνης Α, στοιχεία απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της 

Ζώνης Α, στοιχεία απαιτήσεων εντός έτους, στοιχεία εξασφαλισμένα με τίτλους της Ε.Τ.Ε., ή από πολυμερείς 

τράπεζες ανάπτυξης και τέλος στοιχεία ταμείου υπό είσπραξη.  

γ) Συντελεστής στάθμισης 50% μέσου κινδύνου εφαρμόζεται σε στοιχεία με μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο και 

αφορούν πιστώσεις που εξασφαλίζονται με υποθήκη, και σε λογαριασμούς τάξεως, όταν το πιστωτικό ίδρυμα 

δεν μπορεί να εφαρμόσει τον συντελεστή στάθμισης του αντισυμβαλλόμενου.  

δ) Τέλος με συντελεστή στάθμισης 100% υψηλού κινδύνου σταθμίζονται στοιχεία απαιτήσεων προς κεντρικές 

κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες της Ζώνης Β, απαιτήσεις ληξιπρόθεσμες πέραν του έτους προς πιστωτικά 

ιδρύματα της Ζώνης Β, απαιτήσεις πέραν του έτους προς μη "Τραπεζικούς τομείς" της Ζώνης Α και Β, πάγια 

στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, χαρτοφυλάκια μετοχών, συμμετοχές και άλλα στοιχεία των ιδίων 

κεφαλαίων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

«Χρήμα Τράπεζες και Χρηματοπιστωτική Πολιτική» Δημήτριος Θ. Πατρινός, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 1999, σελ.230-231 
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Με άλλα λόγια εξετάζεται τι ποσοστό των "εκτεθειμένων στοιχείων" του 

ενεργητικού καλύπτεται από τα ίδια κεφάλαια. Όταν ο συντελεστής 

φερεγγυότητας κατέλθει κάτω από 8%, η Τράπεζα της Ελλάδος μεριμνά 

ώστε το οικείο πιστωτικό ίδρυμα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να 

επαναφέρει το ταχύτερο δυνατό τον εν λόγω συντελεστή στο ελάχιστο 

όριο. Τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων ο ελάχιστος συντελεστής 

φερεγγυότητας είναι κατώτερος από το 8% υποχρεούνται να λάβουν τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε να προσεγγίσουν βαθμιαία το εν λόγω ποσοστό. ⁷²  

 

Έτσι ένα τραπεζικό ίδρυμα που έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10% 

μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα μια πτώση της αξίας των 

απαιτήσεων της από μία τράπεζα με δείκτη 5%. Εάν μία τράπεζα επιλέξει 

μεγαλύτερο "κεφαλαιακό κίνδυνο", δηλαδή χαμηλότερο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας, ο πολλαπλασιαστής μετοχικού κεφαλαίου και ο 

δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων θα είναι υψηλότεροι.  

 

Εάν επιλέξει χαμηλότερο κεφαλαιακό κίνδυνο δηλαδή υψηλότερο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας τότε ο πολλαπλασιαστής μετοχικού κεφαλαίου, 

καθώς και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων θα κινηθούν 

πτωτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 
72. «Εισαγωγή στους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, Τίτλους και Αγορές», Δημήτριος Λ. 

Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993, σελ.111 
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4.5. Τι αλλάζει με την Επιτροπή Βασιλείας ΙΙ 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τι αλλαγές στη διαχείριση 

των τραπεζικών κινδύνων σύμφωνα με τις νέες προτάσεις της Επιτροπής 

της Βασιλείας. Οι εν λόγω προτάσεις χωρίζονται σε τρεις θεματικές 

ενότητες ή Πυλώνες (Pillars). Ο πρώτος πυλώνας, καθορίζει τα 

ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων 

συμπεριλαμβανομένου και του λειτουργικού κινδύνου. Ο δεύτερος 

πυλώνας αφορά τις διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μόνιμη πλέον βάση. 

Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με την ενδυνάμωση της πειθαρχίας που 

επιβάλλει η αγορά στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω της καθιέρωσης κανόνων 

δημοσίευσης οικονομικών και άλλων στοιχείων. ⁷³ 

 

 

 Βασιλεία ΙΙ 

Πυλώνας Ι Υπολογισμός ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

Πυλώνας ΙΙ Εποπτικές διαδικασίες εξέτασης κεφαλαιακής επάρκειας 

Πυλώνας ΙΙΙ Πειθαρχία της αγοράς – Γνωστοποίηση στοιχείων  

 

 

Πυλώνας Ι 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Σε ότι αφορά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει ότι οι 

τράπεζες πρέπει, ανάλογα με το βαθμό εξειδίκευσης τους στη χρήση και 

εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης αυτού του κινδύνου, να 

έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν εναλλακτικά την Τυποποιημένη μέθοδο  

ή τη Μέθοδο Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
73.  Γ. Προβόπουλος – Χρ. Γκόρτσος, «Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τάσεις 
και προοπτικές»,  Χαραλαμπίδης Π.Μ. : Οι νέες προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου 
κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων: παρουσίαση, ανάλυση και κριτική. Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, 2004,  σελ 151-196 
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Η πρώτη είναι και εκείνη που εφαρμόζεται και σήμερα, ⁷⁴ ενώ η δεύτερη 

προτεινόμενη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βασίζεται 

στην εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των φορέων 

έναντι των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν απαιτήσεις και 

συμπληρώνεται με εσωτερικά μοντέλα διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων 

(credit rating, scoring cards). Είναι προφανές ότι αυτή δεδομένης της 

λεπτομερούς προσέγγισης του ζητήματος αφενός απεικονίζει καλύτερα τον 

κίνδυνο και συνεπώς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις μιας τράπεζας αφετέρου 

είναι πιο πολύπλοκη και περισσότερο δαπανηρή (πληροφοριακά 

συστήματα, πιστοποιημένες διαδικασίες, εξειδικευμένο προσωπικό κλπ ) και 

συνεπώς δύναται να επιλεγεί μόνο από μεγάλες τράπεζες. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει αποδεχθεί τη χρήση από τις τράπεζες 

εσωτερικών υποδειγμάτων ( Value at Risk ή VAR ) προκειμένου να 

υπολογίζεται ο κίνδυνος αγοράς ( Μέθοδος συστατικών στοιχείων κινδύνου 

αγοράς ). Ορισμένες διεθνείς τράπεζες χρησιμοποιούν ήδη με επιτυχία 

εσωτερικά μοντέλα για τη διαχείριση του πιστωτικού και του κινδύνου 

αγοράς στον οποίο εκτίθενται.  

 

Εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι θετικές η Επιτροπή της 

Βασιλείας συνεχίζει να παρακολουθεί την τραπεζική πρακτική και τις 

εφαρμογές της αναφορικά με τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου. Τα 

εσωτερικά μοντέλα παρακολούθησης και μέτρησης των κινδύνων αγοράς 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των τραπεζών καλύτερα από τους ισχύοντες 

κανόνες εποπτείας. Ένα σαφές πλεονέκτημα που προκύπτει είναι ότι, πέραν 

της ακρίβειας των εν λόγω μοντέλων, αυτά προβλέπουν χαμηλότερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους μέτρησης. 

_________________________________________________________________________________ 
74. Αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού, σταθμίζεται η ονομαστική αξία των στοιχείων με τον 
κατάλληλο συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου ( που είναι 0%, 20%, 50% και 100%) ανάλογα 
με την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου ή  το είδος του περιουσιακού στοιχείου 
- για τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, με την εφαρμογή στην ονομαστική αξία του στοιχείου κατ΄ αρχάς 
συγκεκριμένων συντελεστών πιστωτικής μετατροπής (επίσης της τάξεως τον 0%,20%,50% και 100%) 
και στη συνέχεια με στάθμιση του προκύπτοντος ποσού πιστωτικής αντιστοιχίας με τον κατάλληλο 
συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του 
αντισυμβαλλόμενου. 
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Λειτουργικός κίνδυνος 

 

Η επιτροπή της Βασιλείας εισήγαγε για πρώτη φορά τον λειτουργικό 

κίνδυνο και τον προσδιόρισε ως τον κίνδυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημιές 

εξαιτίας ανεπαρκών ή άστοχων εσωτερικών διαδικασιών, συστημάτων, 

ανθρώπων και εξωτερικών παραγόντων.  

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας και αναφορικά με τις τρεις 

δυνατές μεθόδους αποτίμησης του εν λόγω κινδύνου επισημαίνονται τα 

κάτωθι: 

 

- αναφορικά με τη μεθοδολογία του βασικού δείκτη (απλούστερη 

μέθοδος), προτείνεται η κεφαλαιακή απαίτηση να προκύπτει ως σταθερό 

ποσοστό του μικτού εισοδήματος κάθε πιστωτικού ιδρύματος 

 

- αναφορικά με την τυποποιημένη μέθοδο - διαφέρει από την 

προηγούμενη ως προς την απαίτηση ταξινόμησης των δραστηριοτήτων 

κάθε πιστωτικού ιδρύματος σε οκτώ πρότυπες ομάδες τραπεζικών 

δραστηριοτήτων - το απαιτούμενο κεφάλαιο προσδιορίζεται από την 

εποπτική αρχή ως κυμαινόμενο ποσοστό (από 12% έως 18%) του μικτού 

εισοδήματος των ομαδοποιημένων δραστηριοτήτων του πιστωτικού 

ιδρύματος  

 

- αναφορικά με τις εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης λειτουργικού 

κινδύνου αυτές βασίζονται στην ανάπτυξη και τη χρήση εσωτερικών 

μοντέλων διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου (Operational 

Value at Risk). Αυτές σαφώς και υπόκεινται σε έλεγχο από τη εποπτική 

αρχή όπως και στην περίπτωση χρήσης εσωτερικών μοντέλων αποτίμησης 

των κινδύνων αγορών.  

 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις τράπεζες να κινηθούν προς αυτή την τελευταία 

μέθοδο - κατεύθυνση. Ένδειξη των συγκεκριμένων προθέσεων της 

Επιτροπής αποτελεί η πρόταση εφαρμογής ποσοστιαίας μείωσης του 

προκύπτοντος κεφαλαιακού αποθέματος, βάσει των υφιστάμενων 

ασφαλιστικών καλύψεων λειτουργικών κινδύνων, εφόσον 
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χρησιμοποιούνται εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης των λειτουργικών 

κινδύνων. Εκτός από την ακρίβεια των συγκεκριμένων μοντέλων στην 

αποτίμηση του λειτουργικού κινδύνου σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους, 

ενδέχεται να προβλέπουν χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

 

 

Πυλώνας ΙΙ  

 

Η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης (supervisory review process) 

του δεύτερου πυλώνα ⁷⁵ αποτελεί μια από τις βασικές καινοτομίες του 

Νέου Συμφώνου. Η εποπτική διαδικασία αξιολόγησης έχει δύο βασικούς 

στόχους : πρώτον, να διασφαλίσει την κεφαλαιακή επάρκεια των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και δεύτερον, να παρέχει κίνητρα για τη βελτίωση 

της ποιότητας διαχείρισης κινδύνων, καθώς το κεφάλαιο σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατάστατο της 

συνεπούς και σωστής διαχείρισης κινδύνων.  

 

a) Πρόβλεψη διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την 

εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας σε σχέση με 

τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και το περιβάλλον λειτουργίας 

τους καθώς και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη διατήρηση του 

επιπέδου ιδίων κεφαλαίων. 

b) Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

c) Δυνατότητα επιβολής από την αρμόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής 

απαίτησης για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου καθ’ 

υπέρβαση του ελάχιστου ορίου (8%) σε συγκεκριμένα πιστωτικά 

ιδρύματα. 

d) Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών 

αρχών σε περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

ενός πιστωτικού ιδρύματος. 

 
 
___________________________________________________________ 
 75. Basle Committee on Banking Supervision: The new Basel Capital Accord, April 2003 

 

 119



“Μέτρηση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης” και “Δημιουργία Αξίας” στις Τράπεζες 

Πυλώνας ΙΙΙ  

 

Η έννοια της πειθαρχίας ⁷⁶ της αγοράς διακρίνεται σε δύο διαφορετικές 

αλλά αλληλοσυμπληρούμενες έννοιες ήτοι την άμεση πειθαρχία και την 

έμμεση πειθαρχία. 

 

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου παράγει τα αποτελέσματα της η άμεση 

πειθαρχία συνίσταται στην αύξηση του κόστους χρηματοδότησης της 

τράπεζας καθώς αυξάνεται το προφίλ επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου 

της. Η έννοια της έμμεσης πειθαρχίας αναφέρεται στην χρησιμοποίηση 

της διακύμανσης των τιμών χρεωστικών και μετοχικών τίτλων της 

τράπεζας από τις εποπτικές αρχές, ως ένδειξη της επικινδυνότητας του 

χαρτοφυλακίου και στην ακόλουθη ανάληψη δράσης από τις τελευταίες. 

 

Ο τελευταίος πυλώνας του νέου Συμφώνου αφορά την υποχρέωση των 

τραπεζών να προβαίνουν σε δημοσιοποίηση στοιχείων, τόσο ποιοτικού όσο 

και ποσοτικού χαρακτήρα, προς ενίσχυση της επιβαλλόμενης μέσω της 

ίδιας της αγοράς πειθαρχίας προς τους κανόνες συνετής διαχείρισης των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

 

Σκοπός του πυλώνα ΙΙΙ είναι, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τους 

άλλους δύο πυλώνες, να παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα 

πιστωτικά ιδρύματα και της πολιτικής διαχείρισης τους. Οι εν λόγω 

πληροφορίες θα επιτρέπουν στους επενδυτές, διαμορφώνοντας τις 

προϋποθέσεις συγκρισιμότητας, να αξιολογούν την έκταση της έκθεσης 

των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους και 

αντίστοιχα να τιμωρούν ή επιβραβεύουν κατά περίπτωση τα πιστωτικά 

ιδρύματα. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
76. Benink H. and C. Wihlborf ( 2002 ), The New Basel Capital Accord: Making it effective with 
stronger market discipline, European Financial Management, Vol 8, No 1, pp 103-115 
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4.6. Ενδείξεις αποτυχίας  

 

Στην πάροδο των χρόνων, στη διεθνή ιστορία των πτωχεύσεων των 

τραπεζών το ερώτημα παραμένει : ποιοι είναι οι λόγοι που μερικές τράπεζες 

αποτυγχάνουν και κάποιες άλλες όχι παρόλο που δραστηριοποιούνται στον 

ίδιο χώρο;  

 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία μπορούμε να αντλήσουμε αρκετά 

παραδείγματα αποτυχίας τραπεζών που παρατηρήθηκαν σε χώρες των 

οποίων οι οικονομίες αντιμετώπιζαν προβλήματα π.χ.αγροτικά, ενεργειακής 

κρίσης όπως στο Τέξας, στην Οκλαχόμα, στην Λουϊζιάνα, κ.α. ⁷⁷ 

 

Στη μελέτη του Office of the Comptroller of the Currency (OCC) των 

ΗΠΑ, του 1988,⁷⁸ έχουν επισημανθεί οκτώ συντελεστές οι οποίοι 

συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτυχία μιας τράπεζας.  Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η αποτυχία ξεκινά από το «φτωχά» διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο ενεργητικού,(98%)*.  

 

Σε σχέση με τη κακή ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, η μελέτη του 

Office of the Comptroller of the Currency (ΟCC) επισήμανε τις ακόλουθες 

πρακτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου δανείων ως καθοριστικούς 

παράγοντες αυτής της αδυναμίας:  

 

 γενναιόδωρες δανειοδοτικές πρακτικές (85%),  

 καθ' υπέρβαση εξαιρέσεις στις οικονομικές εκθέσεις (79%),  

 υπερδανειοδότηση (73%),  

Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς αποδεικνύουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η  

συμμετοχή των δανείων στον ισολογισμό μιας τράπεζας τόσο περισσότερο είναι επιρρεπής η 

τράπεζα στην αποτυχία 

 

_________________________________________________________________________________ 
77. Από τις 96 αποτυχίες τραπεζών στους πρώτους 6 μήνες του 1987, οι 51 πραγματοποιήθηκαν στη 
Λουϊζιάνα στην Οκλαχόμα, και στο Τέξας. “Bank Management” – Text and Cases, George 
H.Hempel, Donald G.Simonson, Alan B.Coleman, 4rth Edition,pp.99-101 
 
78.Bank Failure : An Evaluation of the Factors Contributing to the failure of National Banks, 
Washington, DC:Office of the Comptroller of the Currency, (6/1988) 
 
*Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των χρεοκοπημένων τραπεζών στις οποίες 
επισημάνθηκε ο συντελεστής. 
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 υπερβολικές εξαιρέσεις τεκμηρίωσης πρόσθετων εγγυήσεων (67%), 

 δανεισμός βάσει πρόσθετων εγγυήσεων (55%),  

 υπερβάλλουσα αύξηση σε σχέση με το μάνατζμεντ, το προσωπικό, 

τα συστήματα και τη χρηματοδότηση (52%),  

 μη εγγυημένες συγκεντρώσεις πιστώσεων (37%),  

 δανειοδότηση για αλλότριους σκοπούς (23%).  

 

 

Οι υπόλοιποι συντελεστές, κατά σειρά σπουδαιότητας, ήταν οι εξής:  

 

1. αδυναμία στο σχεδιασμό, την πολιτική και το μάνατζμεντ (90%),  

2. κατάχρηση από εσωτερικά στελέχη (35%) και  

3. ασθενές οικονομικό περιβάλλον (35%),  

4. έλλειψη των κατάλληλων διαχειριστικών ελέγχων και συστημάτων  

    (25%), οι τράπεζες που παρουσιάζουν έλλειψη ικανοτήτων διαχείρισης  

     κινδύνου και είναι εγκαταστημένες σε γεωγραφικές περιοχές με  

     σημαντική οικονομική πίεση είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην αποτυχία, 

5. υλική απάτη, με την έννοια της προσπάθειας εξαπάτησης ή της  

    απόκρυψης απάτης ή και τα δύο (11%) και τέλος 

6. αδικαιολόγητες δαπάνες (9%).  

 

 

Μια μελέτη ⁷⁹ που έγινε στην Αμερική μεταξύ 48 τραπεζών που απέτυχαν 

το 1985  έδειξε ότι οι δείκτες ROE - ROAE  και ROA - ROAA ήταν ιδιαίτερα 

χαμηλοί για τη συγκεκριμένη χρονιά σε  σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες 

της ιδίας δυναμικότητας ενεργητικού. Παράλληλα τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια αντιπροσώπευαν το 65% του κεφαλαίου τους, καταδεικνύοντας μια 

σημαντική απειλή για το κεφάλαιο, ενώ την ίδια εικόνα εμφάνιζαν και οι 

υπόλοιποι δείκτες απόδοσης. 

 

Βέβαια ο συνδυασμός των παραπάνω δεικτών και όχι κάποιος 

μεμονωμένος, αποτελεί ένδειξη αποτυχίας και πόσο μάλιστα όταν οι τιμές 

τους είναι εκτός ορίων τότε τα αποτελέσματα μπορούν να είναι «μοιραία». 

 

_________________________________________________________________________________ 
79. “Bank Management” – Text and Cases, George H.Hempel, Donald G.Simonson, Alan 
B.Coleman, 4rth Edition,pp.99-101 
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Κεφάλαιο 5.  

Συγκριτική αξιολόγηση οκτώ Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών 
             

 

5.1.Εισαγωγικές παρατηρήσεις και το χρησιμοποιηθέν Δείγμα 

τραπεζών 

 

Ο τραπεζικός κλάδος στην προσπάθεια μεγέθυνσης του τα τελευταία 

χρόνια βρίσκεται υπό καθεστώς μεγάλης πίεσης για την επίτευξη των 

στόχων των μετόχων, πελατών, πιστωτών και  υπαλλήλων του. Την ίδια 

στιγμή που ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών αυξάνεται δραματικά, οι 

παλαιότερες πολιτικές πιστοδοτήσεων και καταθέσεων θεωρούνται πλέον 

ξεπερασμένες. Οι διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων, οφείλουν να 

αναθεωρούν συνεχώς τις παραπάνω πολιτικές, επανεξετάζοντας τις 

στρατηγικές ανάπτυξης, και αξιολογώντας τα κέρδη σε συνάρτηση πάντοτε 

με το αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 

   

Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί να δώσει μια συγκριτική αξιολόγηση 

(ποιοτική αλλά και ποσοτική) μεταξύ των κυριότερων Ελληνικών 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι κυριότεροι παράγοντες αξιολόγησης των 

τραπεζών είναι η μέτρηση της απόδοσης - κερδοφορίας σε σχέση 

πάντα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.  

 

Όταν η απόδοση μιας τράπεζας  συγκρίνεται με αυτή μιας άλλης, το 

μέγεθος της τράπεζας αποτελεί καθοριστικό κριτήριο αξιολόγησης. Η 

κατηγοριοποίηση συνηθίζεται να γίνεται παγκοσμίως σύμφωνα είτε με  το 

σύνολο του ενεργητικού είτε με  το σύνολο των καταθέσεων. 

 

Για χάρη της ανάλυσης μας θα κατηγοριοποιήσουμε τις υπό εξέταση 

τράπεζες σε 3 κύριες ομάδες, βασιζόμενοι στο σύνολο του ενεργητικού 

τους όπως αυτό εμφανίζεται στις δημοσιευμένες  οικονομικές καταστάσεις 

τους (Ετήσια Δελτία τραπεζών) για την πενταετία 2000-2004.  

 

Σημειώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων που θα αποτελέσουν το αντικείμενο μελέτης μας, έχουν 

συνταχθεί με βάση τις αρχές του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
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Τραπεζών (Κ.ΛΣΤ), που ίσχυε μέχρι το 2005, (πριν δηλαδή την επίσημη 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις τράπεζες). 

 

Στην 1η ομάδα του παραδείγματος μας ανήκουν δύο από τις  μεγαλύτερες 

τράπεζες στην Ελλάδα, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank,  οι οποίες 

την εξεταζόμενη πενταετία διαθέτουν το μεγαλύτερο ενεργητικό από τις 

υπόλοιπες τράπεζες, (μεταξύ 28 και 48 εκατομμυρίων ευρώ). Ακολουθούν  

στη 2η ομάδα, οι μεσαίας δυναμικότητας (από άποψη ενεργητικού) 

τράπεζες, όπως η Εμπορική, η EFG Eurobank και η Πειραιώς, (σύνολο 

ενεργητικού μεταξύ 11 και 18 εκατομμυρίων ευρώ) και τέλος στην 3η 

ομάδα, ως μικρότερες τράπεζες, θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις 

αποδόσεις  της Εγνατίας, της Αττικής και της Γενικής Τράπεζας 

(ενεργητικό μεταξύ 1,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ). 

 

 

 

5.2. Μέτρηση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης 

 

Ξεκινώντας τη μέτρηση της απόδοσης των τραπεζών του δείγματος μας θα 

εξετάσουμε την τιμή του δείκτη κερδών/μετοχή ή EPS.  

 

Δεδομένου ότι η τιμή αυτού του δείκτη αποτελεί στις μέρες μας πλέον τον 

σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, παρατηρούμε 

τα εξής:  

 

 

 

Σημ.: Οι τιμές είναι σε € 

 

EPS 2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 1,48   1,46 0,89 1,34 1,33 

ΕΘΝΙΚΗ 3,23 2,12 0,88   1,10* 1,20 
 
 
 
* Τα κέρδη ανά μετοχή του 2003 αναπροσαρμόστηκαν ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε εντός του 2004 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και δωρεάν διάθεση 3 νέων 
μετοχών για κάθε 10 παλαιές. 
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EPS 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2,5 3,3 1,0 0,8 -1,16** 

EFG EUROBANK  0,7 0,7 0,6 0,9 1,2 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,0 0,3 0,4 0,5 0,7 

 
** Τα Κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση τα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της 
Τράπεζας και το μέσο αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εμπορική Τράπεζα και οι θυγατρικές εταιρείες 
του Ομίλου στη διάρκεια της περιόδου. 
 
 
 
EPS 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΓΝΑΤΙΑ n/a n/a n/a n/a n/a 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,31 0,33 0,28 0,19 0,06 

ΓΕΝΙΚΗ n/a n/a n/a n/a -2 

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι ο δείκτης EPS για τις 

περισσότερες τράπεζες του δείγματος μας -Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και  

Εμπορική τράπεζα - είναι αυξημένος για τη διετία 2000-2001, γεγονός που 

οφείλεται κυρίως σε αυξημένα κέρδη λόγω αυξημένων εσόδων από 

χρηματοοικονομικές πράξεις. Το 2002 ο δείκτης μειώνεται σημαντικά για 

τον αντίθετο λόγο, δηλαδή τη δραματική μείωση των εσόδων από 

χρηματοοικονομικές πράξεις. Τέλος,  βελτιώνεται την επόμενη διετία μόνο 

για τις Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και EFG Eurobank οι οποίες 

προσφέρουν κέρδη ανά μετοχή άνω του 1€.  

 

 

Η μέτρηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των τραπεζών της 1ης 

ομάδας, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας και της  Alpha Bank, για την 

περίοδο μεταξύ 2000 – 2004, θα ξεκινήσει με τον δείκτη ROE. 

 

α) Όπως προαναφέρθηκε ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων (ROE), απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας 

τράπεζας, αξιολογεί την διαχείριση ενός τραπεζικού οργανισμού, 

αντανακλά στη χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων, την 

χρηματοοικονομική μόχλευση και την επίδραση των φόρων στη 

διαμόρφωση κερδών. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ROE =Return On Equity  
(Καθαρά κέρδη / Ίδια 
Κεφάλαια) X 100 

2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 17.24% 16.56% 15.20% 15.67% 17.28% 

ΕΘΝΙΚΗ 33.88% 28.58% 12.61% 16.06% 15.51% 

 
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε ότι ο δείκτης ROE για την 

Alpha Bank από το 2000 έως το 2002 παρουσίαζε μείωση με κατώτερη 

τιμή αυτή του 2002 (15,20%), γεγονός που οφείλεται τόσο στη μείωση 

των κερδών όσο και των ιδίων κεφαλαίων (στο παράρτημα παραθέτουμε 

τις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΕ). Σύμφωνα με 

τον δημοσιευμένο ετήσιο απολογισμό της τράπεζας (2002), η μείωση των 

αποτελεσμάτων οφείλεται σε έκτακτους παράγοντες, λιγότερα 

αποτελέσματα από  χρηματοοικονομικές πράξεις και μεγαλύτερες πληρωμές 

στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού. ⁸⁰     

 

Από το 2003 και έπειτα αντιστρέφεται η καθοδική πορεία του δείκτη, με 

αποτέλεσμα την επόμενη χρήση (2004) η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων να εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένη, ξεπερνώντας αυτή του 

2000. Οι τιμές του δείκτη ROE για την Εθνική τράπεζα συγκριτικά με την 

Alpha Bank είναι μεγαλύτερες μοναχά για τα 2 πρώτα έτη (2000-2001). Ο 

δείκτης το 2000 εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή της πενταετίας (33,88%) 

κυρίως λόγω αυξημένων κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις. Από 

εκεί και έπειτα βαίνει μειούμενος μέχρι το 2002, οπότε εμφανίζει τη 

χαμηλότερη τιμή (12,61%). Εάν παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα 

χρήσεως της Εθνικής τράπεζας για την τριετία 2000-2002, συμπεραίνουμε 

ότι η σταδιακή μείωση του ROE, και σε αυτήν την περίπτωση οφείλεται στη 

σημαντική μείωση των κερδών από αγοραπωλησίες μετοχών. ⁸¹ 

_________________________________________________________________________________
80. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις ήταν 206,55 εκατ. Ευρώ (2000), το επόμενο 
έτος 102,90 εκατ. Ευρώ, ενώ το 2002 μειώθηκαν στα 76,22 εκατ. Ευρώ.  
Πηγή : Δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις Αlpha Bank, 2000,2001,2002 
81. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις ήταν 429,60 εκατ. Ευρώ (2002), 352,38 εκατ. 
Ευρώ (2001), ενώ μειώθηκαν δραματικά στα 96,87 εκατ. Ευρώ, το 2002. Η υστέρηση οφείλεται σχεδόν 
εξολοκλήρου στην αρνητική συγκυρία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των 
προμηθειών κεφαλαιαγοράς & διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
Πηγή : Δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις & Ετήσιοι Απολογισμοί Εθνικής Τράπεζας, 
2000,2001,2002 
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Αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι για τα επόμενα έτη ο δείκτης 

ROE της Εθνικής τράπεζας δεν καταφέρνει να ξεπεράσει κατά μέσο όρο το 

15%. 

Όπως βλέπουμε και στον παρακάτω πίνακα, ο δείκτης ROE των τραπεζών 

της 2ης ομάδας, βαίνει μειούμενος από το 2000 έως και το 2002 και για 

τρεις τράπεζες. Η EFG EUROBANK ERGASIAS AE, αποτελεί τη μοναδική 

εξαίρεση – όχι μόνο της παρούσας ομάδας αλλά και των υπολοίπων τριών 

– καθώς η τιμή του δείκτη το 2004 είναι αυξημένη (22%) σε σχέση με 

αυτή του 2000, (έτος κατά το οποίο οι ROE των τραπεζών παρουσίαζαν τη 

μεγαλύτερη τιμή). Ενώ ο δείκτης της Εμπορικής τράπεζας για το ίδιο έτος 

(2004) είναι αρνητικός, εξαιτίας των ζημιών ύψους €43,4 εκατ.  λόγω 

εξυγίανσης των μεγεθών του ισολογισμού. ⁸² 

 

ROE 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 18,4% 18,6% 9,4% 8,3% -3,3% 

EFG EUROBANK  17,9% 16,5% 13,3% 18,7% 21,9% 

2
Η
 Ο
Μ
Α
Δ
Α

  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17,1% 10,7% 7,4% 8,6% 8,8% 

 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει η τιμή του δείκτη και για τις τράπεζες της 3ης 

ομάδας, βαίνει μειούμενος από το 2000 έως το 2002, με τη Γενική 

τράπεζα να εμφανίζει αρνητικές τιμές το 2002 και το 2004. ⁸³ 

ROE 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΓΝΑΤΙΑ 15,7% 13,2% 10,3% 9,5% 7,6% 

ΑΤΤΙΚΗΣ 14,1% 14,6% 12,8% 12,5% 6,9% 

3
η
  
Ο
Μ
Α
Δ
Α

  

ΓΕΝΙΚΗ 2,5% 5,8% -15,1% 3,6% -108,2% 

 

_________________________________________________________________________________ 
82. Ετήσιο Δελτίο 2004, Πηγή : Εμπορική τράπεζα, www.emporiki.gr
 
83. Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο αυτής τράπεζας το 2004 η τράπεζα παρουσίασε ζημία ύψους € 156,5 
εκατ. Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €1,3 εκατ.  Και τα καθαρά κέρδη αυτής Geniki 
Bank για το 2004 παρουσίασαν μείωση στο τέλος του 2004 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο του 2003, αυτής τάξεως των € 164,2 εκατ. Η κύρια αιτία για τη μείωση του καθαρού 
αποτελέσματος ήταν η δημιουργία σημαντικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, αποζημιώσεις 
για αποχωρήσεις προσωπικού και αυτής λειτουργικούς κινδύνους. Το συνολικό ύψος των αποσβέσεων 
διαμορφώθηκε αυτής 31 Δεκεμβρίου του 2004 στα €160 εκατ., έναντι €24,3 εκατ. Το 2003 και 
αναλύεται ως εξής: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις €123 εκατ. , Αποζημιώσεις προσωπικού 
(σύμφωνα με το IAS 19) €21 εκατ. , Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι και έξοδα €16 εκατ., στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις €11 εκατ. , έξοδα προηγούμενων χρήσεων 
€4 εκατ. Και  πρόωρες αποσβέσεις παγίων €1 εκατ. 
 
Πηγή : Γενική Τράπεζα, www.geniki.gr
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β) Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA), αυτής 

προαναφέρθηκε προκύπτει από τη διαίρεση των καθαρών κερδών με το 

σύνολο του ενεργητικού.  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ROA = Return On 
Assets 
(Καθαρά κέρδη  / 
Σύνολο Ενεργητικού) X 
100 

2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 1.19% 1.25% 0.89% 1.20% 1.35% 

1
η
 Ο
μ
ά
δ
α

 

ΕΘΝΙΚΗ 2,02% 1,35% 0,60% 0,83% 0,85% 

 
Αυτής βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα η εικόνα του δείκτη  

αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) είναι παρόμοια με αυτή του ROE και για 

αυτής δύο τράπεζες.  

 

Από το 2000 μειώνεται έως το 2002 όπου παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή. 

Η μείωση των  καθαρών προ φόρων κερδών που προκλήθηκε από τη 

σημαντική μείωση των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, επηρέασε 

αρνητικά και την απόδοση του ROA (όπως ακριβώς και στην περίπτωση του 

ROE). {Όπως παρατηρούμε στην περίπτωση της  Εθνικής τράπεζας, η μείωση του δείκτη 

είναι ποσοστιαία μεγαλύτερη (70%) από αυτή στην Alpha Bank (25%). Η εικόνα 

αντιστρέφεται από το 2003 και έπειτα και για τα δύο πιστωτικά ιδρύματα, με την Αlpha Bank 

να σημειώνει μεγαλύτερη ποσοστιαία πρόοδο 51% έναντι 41% της Εθνικής}.   

 

Τα ίδια χαρακτηριστικά εμφανίζει ο δείκτης και για τις τράπεζες των δύο 2 

υπολοίπων ομάδων όπως παρατηρούμε στον ακόλουθο πίνακα:  

ROA 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2,17% 2,11% 0,72% 0,64% -0,24% 

EFG 
EUROBANK 

2,04% 1,73% 1,06% 1,26% 1,42% 

2
Η
   

 Ο
Μ
Α
Δ
Α
 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,45% 0,60% 0,45% 0,60% 0,58% 

ΕΓΝΑΤΙΑ 2,04% 1,49% 1,22% 1,07% 0,80% 

ΑΤΤΙΚΗΣ 1,68% 1,05% 1,05% 1,28% 0,53% 

3
Η

  
Ο
Μ
Α
Δ
Α
 

ΓΕΝΙΚΗ 0,26% 0,48% -0,98% 0,23% -4,49% 
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ε) Ο αριθμοδείκτης χρησιμοποίησης ενεργητικού (AU) ή ταχύτητας 

κυκλοφορίας ενεργητικού, {(Έσοδα από τόκους / Συν. Ενεργητικού)*100},  

εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του ενεργητικού σε σχέση με τα έσοδα.  

 
 Ταχύτητα 

κυκλοφορίας 
Ενεργητικού (AU ) 

2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA   8,3% 7,0% 5,9% 5,5% 5,5% 

1η
  Ο

Μ
Α
ΔΑ

 

ΕΘΝΙΚΗ 11,5% 7,7% 5,9% 5,3% 5,8% 

 

Η  ΕΤΕ εμφάνιζε σημαντικό ποσοστό χρησιμοποίησης του ενεργητικού της 

για το 2000 (11,54%), διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα σε σχέση με 

την  Alpha Bank, το οποίο εξανεμίστηκε την επόμενη  4ετία με αποτέλεσμα 

το 2004 ο δείκτης, να εμφανίζει οριακά υψηλότερες τιμές από αυτόν της  

Alpha Bank. 

Βέβαια ο δείκτης σε αυτά τα επίπεδα θεωρείται χαμηλός. Αποτελεί ένδειξη 

όχι εντατικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, 

οπότε θα πρέπει και οι δύο τράπεζες να αυξήσουν το βαθμό 

χρησιμοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων ή διαφορετικά να 

προβούν σε ρευστοποίηση μέρους αυτών.  

 

Ταχύτητα 
κυκλοφορίας 

Ενεργητικού (AU ) 
2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 10,0%   7,9% 6,5% 5,7% 5,5% 

EFG EUROBANK 12,0%  9,4% 7,3% 6,8% 7,4%    
  2

η  Ο
Μ
Α
ΔΑ

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ   8,1%    6,6% 5,2% 5,5% 4,8% 

 
Ταχύτητα 

κυκλοφορίας 
Ενεργητικού (AU ) 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΓΝΑΤΙΑ 11,9% 9,7% 7,7% 7,4% 6,6% 

ΑΤΤΙΚΗ 10,9% 7,5% 8,9% 7,6% 6,9% 3η
 Ο
Μ
Α
ΔΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ 11,0% 8,0% 7,2% 7,0% 6,5% 

 

Τις καλύτερες αποδόσεις - εκ των 8 τραπεζών - του δείκτη (μεταξύ 6,5%-

7,0%), εμφανίζουν οι τράπεζες με το μικρότερο ενεργητικό, ενώ από όλες 

τις τράπεζες τη μεγαλύτερη τιμή του δείκτη (7,4% - 2004) εμφανίζει η  

EFG Εurobank. 
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στ) Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων {Σύνολο 

Εσόδων/Ίδια Κεφάλαια} δείχνει το βαθμό χρησιμοποιήσεως των ιδίων 

κεφαλαίων της τράπεζας, σε σχέση με τα έσοδα.  

 

 

 Ταχύτητας 
Κυκλοφορίας 

Ιδίων Κεφαλαίων 
2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 1,19% 0,93% 1,00% 0,72% 0,70% 1η
Ο
Μ
Α
ΔΑ

 

ΕΘΝΙΚΗ 1,94% 1,62% 1,23% 1,03% 1,06% 

 
 
 

Ταχύτητας 
Κυκλοφορίας 

Ιδίων Κεφαλαίων 
2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,85% 0,70% 0,85% 0,76% 0,75% 

EFG EUROBANK 1,05% 0,89% 0,91% 1,00% 1,15%    
  2

η  Ο
Μ
Α
ΔΑ

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,80% 0,90% 0,73% 0,59% 0,58% 

 
 

Ταχύτητας 
Κυκλοφορίας Ιδίων 

Κεφαλαίων 
2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,92% 0,85% 0,65% 0,65% 0,62% 

ΑΤΤΙΚΗ 0,92% 1,05% 1,09% 0,75% 0,89% 3η
 Ο
Μ
Α
ΔΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ 1,06% 0,97% 1,11% 1,11% 1,58% 

 

 

Συνεπώς, για παράδειγμα για το 2000, η τιμή του δείκτη της Alpha Bank 

είναι 1,19% γεγονός που μεταφράζεται ως εξής : με ένα ευρώ ιδίων 

κεφαλαίων πραγματοποιήθηκαν έσοδα 1,19 ευρώ.  

 

Παρατηρούμε ότι από τις περισσότερες τράπεζες του δείγματος ελάχιστες 

είναι αυτές που εμφανίζουν τιμή δείκτη (τη διετία 2003-2004) πάνω από τη 

μονάδα, για την ακρίβεια είναι μόνο τρεις, η Εθνική, η EFG Eurobank και η 

Γενική τράπεζα. 
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Είναι ευνόητο ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερη είναι η 

θέση της τράπεζας διότι πραγματοποιεί μεγάλα έσοδα, με σχετικά μικρό 

ύψος ιδίων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε 

αυξημένα κέρδη. Σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες εσόδων και 

σημειωθεί κάμψη αυτών – όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση της ΕΤΕ - 

και η τράπεζα διαθέτει  σχετικά μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων, δεν θα 

μπορέσει να απορροφήσει τις ζημιές που ενδεχομένως να προκύψουν από 

τη μείωση των εσόδων, ούτε θα υπάρχουν αρκετά κεφάλαια κίνησης για να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.  

 
 
ζ) Η συγκριτική μελέτη των δεικτών ROA, ROE, AU, Ταχύτητας 

κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων πρέπει να πραγματοποιείται παράλληλα και 

με την μελέτη του δείκτη αποδοτικότητας Συνολικά απασχολούμενων 

κεφαλαίων. Ο εν λόγω δείκτης  μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα του 

συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (ξένων + ιδίων) και μπορεί να 

υπολογιστεί είτε για το σύνολο αυτής τράπεζας είτε για τμήματα αυτής. 

 

Αποδοτικότητα 
Συνολικά 

Απασχολούμενων 
Κεφαλαίων 

2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA   8,3% 7,0% 5,9% 5,5% 5,5% 1
η
 Ο
Μ
Α
Δ
Α
 

ΕΘΝΙΚΗ 11,5% 7,7% 5,9% 5,3% 5,8% 

 

 

Αποδοτικότητα 
Συνολικά 

Απασχολούμενων 
Κεφαλαίων 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
2,17% 2,11% 0,72% 0,64% -0,24% 

EFG EUROBANK 2,04% 1,73% 1,06% 1,26% 1,42% 

2
Η
   

 Ο
Μ
Α
Δ
Α
 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
1,73% 0,78% 0,53% 0,80% 0,72% 

ΕΓΝΑΤΙΑ 2,04% 1,49% 1,22% 1,07% 0,80% 

ΑΤΤΙΚΗΣ 1,68% 1,05% 1,05% 1,28% 0,53% 

3
Η

  
Ο
Μ
Α
Δ
Α
 

ΓΕΝΙΚΗ 0,26% 0,48% -0,98% 0,23% -4,49% 
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Εάν συγκρίνουμε τους δύο αυτούς αριθμοδείκτες για όλες τις παραπάνω 

τράπεζες, παρατηρούμε ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

είναι πολύ μεγαλύτερη από την αποδοτικότητα των συνολικά 

απασχολουμένων κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα της 

τράπεζας για πραγματοποίηση κερδών και για επιτυχία της διοικήσεως στην 

χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων, είναι μικρότερη από την ικανότητα 

της να πραγματοποιεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε σχέση με τα ίδια 

κεφάλαια. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει άμεσα αν δούμε τη διαφορά που 

υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών αριθμοδεικτών. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες 

πραγματοποιούν καλύτερη διαχείριση ιδίων παρά συνολικών 

κεφαλαίων. 

 

 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας συνολικών και ιδίων κεφαλαίων 

έχουν όμως άμεση σχέση και συνδέονται με τον αριθμοδείκτη 

ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων. Εάν παρατηρήσουμε τις 

τιμές του αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων για τις 

τράπεζες του δείγματος μας, θα παρατηρήσουμε ότι είναι μικρές, δηλαδή  

οι τράπεζες δεν βασίζονται τόσο στα ξένα όσο στα ίδια κεφάλαια. Γεγονός 

που αποδείξαμε με τη χαμηλή τιμή του δείκτη αποδοτικότητας συνολικών 

κεφαλαίων και την υψηλή τιμή του δείκτη ιδίων κεφαλαίων.   

 

 
Βέβαια ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων έχει 

περιορισμένη αξία ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών που δίνει, 

γιατί είναι ένας σύνθετος δείκτης. Στην έκταση που τα ίδια κεφάλαια είναι 

τοποθετημένα σε μακροχρόνιες επενδύσεις, ή σε άλλα στοιχεία που δεν 

συμμετέχουν άμεσα στα έσοδα, ο δείκτης  αυτός δεν έχει καμία σχέση με 

τα έσοδα που επιτυγχάνει η τράπεζα. Αυξημένα ίδια κεφάλαια ίσως να είναι 

αναγκαία, γιατί έχουν επενδυθεί σε μικρής κυκλοφοριακής ταχύτητας 

περιουσιακά στοιχεία, όπως απαιτήσεις, αποθέματα και πάγια. 
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η) Στους πίνακες που ακολουθούν συγκρίνουμε τους αριθμοδείκτες 

Περιθωρίου Κέρδους από Τόκους (ΝΙΙ=Net Interest Income) και 

Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους από Τόκους, (ΝΡΜ=Net Profit 

Margin), για τις τράπεζες του δείγματος μας: 

 
 
Ο αριθμοδείκτης Περιθωρίου Κέρδους από Τόκους (ΝΙΙ=Net Interest 

Income) όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δείχνει τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα της τράπεζας. 

 
Δείκτης Περιθωρίου 
Κέρδους από 
Τόκους= ΝΙΙ= 
[(Έσοδα Τόκων-Έξοδα 
Τόκων) / έσοδα 
Τόκων]* 100 

2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 44,7% 55,1% 61,7% 69,7% 71,9% 

1
η
 Ο
μ
ά
δ
α

 

ΕΘΝΙΚΗ 35,1% 42,5% 45,6% 53,6% 56,6% 

 
 
Στην περίπτωση της Alpha Bank, την πενταετία 2000-2004, ο δείκτης 

αυξάνεται διαχρονικά, καθιστώντας την τράπεζα πολύ περισσότερο 

επικερδή από την Εθνική. Όμοια εικόνα (διαχρονική αύξηση) παρουσιάζει ο 

δείκτης για την Εθνική τράπεζα με τη μόνη διαφορά  ότι οι τιμές του είναι 

σημαντικά χαμηλότερες από αυτές της Alpha Bank, δεν ξεπερνούν το 56%. 

(λόγω διαχρονικής μείωσης εσόδων και εξόδων από τόκους). 

 

Δείκτης Περιθωρίου 
Κέρδους από 
Τόκους= ΝΙΙ= 
[(Έσοδα Τόκων-Έξοδα 
Τόκων) / έσοδα 
Τόκων]* 100 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 54,5% 63,7% 62,3% 70,2% 69,7% 

EFG EUROBANK 43,9% 49,4% 49,4% 55,5% 51,7% 

2
η
 Ο
μ
ά
δ
α

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 39,5% 47,1% 48,2% 54,6% 58,1% 

 

Ανάλογο περιθώριο κέρδους με την Alpha Bank, από τις τράπεζες της 2ης 

ομάδας, διατηρεί η Εμπορική ενώ στα ίδια υψηλά επίπεδα κυμαίνονται και 

οι τρεις μικρότερες τράπεζες, της 3ης ομάδας. Όπως παρατηρούμε ο 

συγκεκριμένος δείκτης για όλες τις τράπεζες του δείγματος μας εμφανίζει 

τιμές άνω του 50%, συγκεκριμένα κυμαίνεται μεταξύ 50%-70%. 
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Δείκτης Περιθωρίου 
Κέρδους από 
Τόκους=ΝΙΙ = [(Έσοδα 
Τόκων-Έξοδα Τόκων) / 
έσοδα Τόκων]* 100 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΓΝΑΤΙΑ 57,4% 63,8% 65,05 62,5% 64,0% 

ΑΤΤΙΚΗ 50,0% 64,6% 65,2% 70,9% 70,6% 3
η
  
  
Ο
μ
ά
δ
α

 

ΓΕΝΙΚΗ 51,5% 52,3% 62,9% 68,7% 67,9% 

 

Μια τράπεζα για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να έχει υψηλό 

ποσοστό περιθωρίου κέρδους που να της επιτρέπει να καλύπτει τα 

λειτουργικά & άλλα έξοδα της και συγχρόνως να της αφήνει ένα 

ικανοποιητικό καθαρό κέρδος.  

 

 

θ) Ο Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους από Τόκους ή ΝΡΜ (Net 

Profit Margin) = {(Καθαρά Κέρδη / Έσοδα από τόκους)*100}, δείχνει το 

κέρδος που έχει η τράπεζα από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός αυξάνεται όσο αυξάνονται τα καθαρά κέρδη και 

μειώνονται τα έσοδα από τόκους.  

 

 
ΝΡΜ   2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 13,55% 16,49% 13,66% 21,14% 23,46% 
ΕΘΝΙΚΗ 18,60% 15,87% 7,72% 10,55% 17,77% 
2η Ομάδα 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 18,55% 26,88% 9,99% 9,46% -7,41% 
EFG EUROBANK 14,49% 16,12% 14,03% 18,37% 17,73% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21,85%      11,05% 9,20% 12,20% 13,01% 
3η Ομάδα 2000 2001 2002 2003 2004 
ΕΓΝΑΤΙΑ 17,78% 12,99% 12,14% 10,61% 8,78% 
ΑΤΤΙΚΗ 12,54% 10,81% 10,56% 14,19% 7,06% 
ΓΕΝΙΚΗ -0,01% 4,47% -18,77% 3,47% -80,42% 

 

 

Από τις 8 τράπεζες του δείγματος μας πρώτη η Alpha Bank και εν 

συνεχεία η EFG Eurobank παρουσιάζουν διαχρονικά το μεγαλύτερο 

καθαρό περιθώριο κέρδους. Αντίθετα η Γενική τράπεζα παρουσιάζει 

αρνητικές τιμές σε υψηλά επίπεδα για τη χρήση του 2004, η οποία 
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οφείλεται στα αρνητικά αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης, (ζημίες ύψους 

€ 156,5 εκατ.). 

Επίσης παρατηρούμε ότι η Εθνική και η Εμπορική Τράπεζα συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες τράπεζες έχουν μικρή απόδοση και στους δύο δείκτες. Αυτό 

οδηγεί σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι 

τόσο αποτελεσματική. Η παραπάνω όμως σκέψη είναι ημιτελής αφού η 

αποτελεσματικότητα της κάθε επιχείρησης πρέπει να συγκριθεί και με τον 

κίνδυνο που αναλαμβάνει η επιχείρηση σε κάθε ύψος απόδοσης.  

Για να γίνει πιο αποδοτική η διαχείριση θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές 

στην σύσταση του ισολογισμού της τράπεζας, κατά τον τρόπο ώστε οι 

τοποθετήσεις της να στραφούν σε δάνεια υψηλής απόδοσης, με 

μεγαλύτερο φυσικά κίνδυνο, καθώς και οι κατανομές βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων καταθέσεων να γέρνουν υπέρ των πρώτων που είναι πιο 

επικερδείς. Θα πρέπει λοιπόν η τράπεζα να στραφεί σε χρεόγραφα και 

καταθέσεις που είναι πιο επικερδή αν θέλει να αυξήσει την αποδοτικότητά 

της. Αυτόματα όμως θα σημάνει και αύξηση του κινδύνου που θα 

εξισορροπήσει λίγο τα πράγματα και θα βάλει τέλος στις προσδοκίες για 

απεριόριστα κέρδη. Η επιθυμία για μεγαλύτερη απόδοση σημαίνει και 

ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου πάνω στις αποδόσεις αυτές. Η ύπαρξη 

αβεβαιότητας μετριάζει τις αποδόσεις. 

 

Συγκρίνοντας τους αριθμοδείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους από 

τόκους (ΝΡΜ) και περιθωρίου κέρδους από τόκους (ΝΙΙ) των τραπεζών 

του δείγματος μας, παρατηρούμε καταρχήν ότι ο δεύτερος αριθμοδείκτης 

είναι μεγαλύτερος από τον πρώτο, αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορά τους 

έγκειται στο ότι στην δεύτερη περίπτωση δεν αφαιρούνται από τα κέρδη, οι 

φόροι και τα διάφορα λειτουργικά έξοδα.  

 

Επίσης παρατηρούμε ότι ενώ ο Δείκτης Περιθωρίου Κέρδους από τόκους 

ΝΙΙ, αυξάνεται διαχρονικά για όλες τις τράπεζες ο αριθμοδείκτης Καθαρού 

περιθωρίου Κέρδους από τόκους στις περισσότερες τράπεζες (Εθνική, 

Εμπορική, Αττικής, Εγνατία και κυρίως Γενική) εμφανίζει κάμψη. ⁸⁴ 
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_________________________________________________________________________________
84. Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους από τόκους της Εθνικής, Εμπορικής, Αττικής & 
Γενικής για τις χρήσεις 2002 & 2004 παρουσιάζει κάμψη. Γεγονός που μαρτυρά τη δυσανάλογη αύξηση 
των γενικών εξόδων σε σχέση με τα έσοδα των τραπεζών από τόκους. 

 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου 

κέρδους από τόκους είναι πιο αποτελεσματικός όσο αφορά την γενική 

εικόνα και την κερδοφορία της επιχείρησης. Ενώ η αυθεντικότητα και η 

αμιγής προσέγγιση των τόκων από την πλευρά του δείκτη περιθωρίου 

κέρδους από τόκους, μας δίνει μια πιο σαφή εικόνα για το ρόλο των τόκων 

μέσα στη λειτουργία της τράπεζας.  

 

Συνεπώς, εάν οι παραπάνω δύο αριθμοδείκτες είναι υψηλοί, υψηλή θα 

είναι και η απόδοση της διαχείρισης της τράπεζας. Φυσικά όσο πιο μεγάλη 

είναι η αποδοτικότητα τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο κίνδυνος, μιας και 

οι δύο αυτές έννοιες έχουν θετική σχέση.  

 

ι)Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου - (Net Interest Margin) σε ευρώ, 

είναι η διαφορά μεταξύ όλων των εσόδων από τόκους προ φόρων 

(προσαρμοσμένα σε μία ισοδύναμη φορολογητέα βάση) και όλων των 

εξόδων για τόκους. 

 

Καθαρό 
Περιθώριο 

Επιτοκίου = ΝΙΜ 
2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 2,3% 2,6% 2,7% 3% 3,2% 

ΕΘΝΙΚΗ 2,0% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 

 

 

Καθαρό 
Περιθώριο 

Επιτοκίου = ΝΙΜ 
2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2,2% 2,6% 2,7% 3% 3% 

EFG EUROBANK 3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,4% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,8% 3,0% 2,6% 2,9% 2,7% 

 

 
 

Καθαρό 
Περιθώριο 

Επιτοκίου = ΝΙΜ 
2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΓΝΑΤΙΑ n/a n/a n/a n/a n/a 
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ΑΤΤΙΚΗ n/a n/a n/a n/a n/a 
ΓΕΝΙΚΗ n/a n/a 3,3% 2,7% 2,2% 

 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το ΝΙΜ συμβάλλει 

καταλυτικά στην αύξηση των οργανικών εσόδων των τραπεζών, ενώ στις 

περισσότερες των περιπτώσεων αντανακλά την επέκταση των τραπεζών 

στη λιανική τραπεζική. 

 

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω δεδομένα η EFG Eurobank είναι η 

μοναδική εκ των μεγαλύτερων τραπεζών του δείγματος μας που διατηρεί 

τιμές δείκτη σταθερά άνω των 3,2%.Οι υπόλοιπες τράπεζες εμφανίζουν 

τιμές δείκτη μεταξύ του εύρους των 2,2%-3,2% με τάσεις αύξησής του. Οι 

μικρότερες τράπεζες (όπου υπάρχουν στοιχεία) τείνουν να έχουν 

υψηλότερα ΝΙΜ λόγω των χαμηλότερων δαπανών για τόκους,(καταθέσεις 

μικρής διάρκειας με χαμηλά μέσα επιτοκιακά κόστη) ενώ οι μεγαλύτερες 

τράπεζες έχουν χαμηλότερα οικονομικά βάρη (σχετικά με τα μέσα στοιχεία 

ενεργητικού) λόγω υψηλότερων εσόδων που δεν προέρχονται από τόκους 

και ελαφρώς χαμηλότερων δαπανών που δεν οφείλονται σε τόκους. Παρά 

όλα αυτά, το βασικό συστατικό για τον καθορισμό της επίδοσης της 

τράπεζας είναι η ποιότητα των δανείων χωρίς αυτήν, η τράπεζα δεν μπορεί 

να επιβιώσει μακροπρόθεσμα.  

 

 

Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται έτσι ώστε να υπάρχει ένα ικανό περιθώριο 

επιτοκίου για να καλύψει τις πιθανές ζημίες της τράπεζας. Ένα σταθερό 

περιθώριο επιτοκίου σε χαμηλό επίπεδο, δεν είναι συνεπές ως προς το 

στόχο της μεγιστοποίησης της αξίας της επένδυσης των ιδιοκτητών μιας 

τράπεζας. Για το λόγο αυτό οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να 

αναζητούν την επίτευξη του υψηλότερου περιθωρίου επιτοκίου που είναι 

δυνατό να επιτευχθεί παρά την ύπαρξη του πιστωτικού κινδύνου, του 

κινδύνου ρευστότητας και των περιορισμών εξαιτίας του κεφαλαιακού 

κινδύνου και τέλος του κινδύνου επιτοκίων. 
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κ) Αναφορικά με τον αριθμοδείκτη Υπερβάλλουσας 

Αποτελεσματικότητας = (Έσοδα εκτός τόκων/Έξοδα εκτός τόκων) 

παρατηρούμε τα εξής :   

 

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

– ΟΕ 

2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 1,08% 0,90% 0,68% 0,74% 0,70% 
ΕΘΝΙΚΗ 1,13% 0,95% 0,47% 0,51% 0,53% 

 

 

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

- ΟΕ 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1,00% 0,81% 0,48% 0,41% 0,35% 
EFG EUROBANK 0,79% 0,69% 0,53% 0,64% 0,68% 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,78% 0,60% 0,28% 0,32% 0,22% 
 

 

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

- ΟΕ 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,99% 0,56% 0,43% 0,40% 0,40% 
ΑΤΤΙΚΗ 0,77% 0,54% 0,73% 0,70% 0,61% 
ΓΕΝΙΚΗ 0,57% 0,46% 0,43% 0,46% 0,24% 
 

Από το δείγμα των 8 τραπεζών, παρατηρούμε καταρχήν ότι μονάχα τρεις 

τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική, Εμπορική) για τη χρήση 2000 οι τιμές του 

δείκτη ήταν άνω του1%. Από εκεί και έπειτα μειώνεται διαχρονικά με 

αποτέλεσμα μόνο 4 τράπεζες (Alpha Bank, EFG Eurobank, Εμπορική και 

Αττικής) να επιτυγχάνουν τιμές άνω του 50%. 

 

Το γεγονός αυτό μαρτυρά μια δυσανάλογη αύξηση των εξόδων εκτός 

τόκων τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα έσοδα εκτός τόκων. Παρόλο 

αυτά παρατηρούμε ότι οι τράπεζες μεγαλύτερου μεγέθους διαθέτουν 

υψηλότερους δείκτες ΟΕ από τις τράπεζες μικρότερου μεγέθους. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως ακολούθως : οι μεγάλες τράπεζες 

προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες τους από ότι οι 
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μικρότερες συνεπώς εισπράττουν περισσότερα έσοδα εκτός τόκων, 

(προμήθειες & έξοδα) για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.  

 

 

λ) Για την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης και παραγωγικότητας 

παράλληλα μελετάμε τον δείκτη Λειτουργικής Αποδοτικότητας και 

Παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο = Καθαρά Κέρδη / Σύνολο 

Εργαζομένων (πλήρους απασχόλησης) 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τα στοιχεία από έρευνα της  Ελληνικής εταιρίας 

Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών για το έτος 2004.⁸⁵ 

 

Στην πρώτη 5άδα –και με εξαίρεση την Αγροτική- καταγράφεται βελτίωση 

στους δείκτες των εσόδων ανά κατάστημα και ανά εργαζόμενο, με την EFG 

Eurobank να πετυχαίνει αύξηση κατά 25% και 25,7% αντίστοιχα και την 

Alpha Bank να ακολουθεί με επιδόσεις 15% και 13,7% αντίστοιχα. Η EFG 

πετυχαίνει τους υψηλότερους δείκτες παραγωγικότητας μεταξύ των 

εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών, δημιουργώντας €6,7 εκ. (€5,13 εκ. το 

2002) από κάθε κατάστημα και €296 χιλ. (€227 χιλ. το 2002) από κάθε 

εργαζόμενο. Οι αντίστοιχες επιδόσεις των εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών 

εκτιμώνται κατά μέσο όρο στα €2,9 εκ. ανά κατάστημα και €145 χιλ. ανά 

εργαζόμενο.      
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_____________________________________________________ 
85. Χρονιά βελτίωσης με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης---- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – HELLASTAT.COM 

 

5.3. Μέτρηση Κινδύνων 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές διαχείρισης 

κινδύνων που ακολουθούν οι εμπορικές τράπεζες του δείγματος μας 

σύμφωνα με πληροφορίες που αντλήσαμε από τα ετήσια δελτία και τους 

απολογισμούς τους. Ο λόγος που δεν θα αναφερθούμε σε αριθμητικά 

στοιχεία των επιμέρους αριθμοδεικτών κινδύνου είναι διότι δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες πληροφορίες για όλες τις τράπεζες και για όλες τις οικονομικές 

χρήσεις που εξετάζουμε δηλαδή για τα έτη 2000 έως 2004. 

 

Ξεκινώντας με τον Πιστωτικό κίνδυνο – υπενθυμίζουμε ότι ορίζεται ως η 

πιθανότητα αδυναμίας ανάκτησης ενός στοιχείου του ενεργητικού. Είναι ο 

κίνδυνος να καταστεί ένα στοιχείο του ενεργητικού μη ανακτήσιμο λόγω 

αδυναμίας του οφειλέτη ή να υπάρξει καθυστέρηση της αποπληρωμής της 

αξίας του στοιχείου (δανείου) αυτού. Και στις δύο περιπτώσεις η παρούσα 

αξία του ενεργητικού στοιχείου μειώνεται υπονομεύοντας τη φερεγγυότητα 

της τράπεζας. Ο δείκτης που αποτυπώνει το είδος του κινδύνου είναι το 

ποσοστό των δανείων μέτριας και χαμηλής ποιότητας στο σύνολο του 

ενεργητικού.  

Η Εθνική τράπεζα σύμφωνα με τα ετήσια δελτία της, δηλώνει ότι είναι 

εναρμονιζόμενη με τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου και των άλλων κινδύνων. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση της ποσοτικής και ποιοτικής 

ανάλυσης του χαρτοφυλακίου της τράπεζας με βάση τα αποτελέσματα των 

πιστοδοτήσεων, αξιολογεί συντηρητικότερα αρκετούς δανειζόμενους ⁸⁶ . 

Παράλληλα η ανάπτυξη νέων και η βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της τράπεζας, π.χ. για 

τη χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων εφαρμόζεται το 

σύστημα Moody’s Risk Advisor, αναφορικά με τις εισηγμένες στο ΧΑΑ 

εταιρίες αναπτύχθηκε υπόδειγμα για τον άμεση προσδιορισμό της 
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προσδοκώμενης πιθανότητας αθέτησης τους (expected default probability), 

ενώ αναπτύχθηκαν 3 υποδείγματα αξιολόγησης των λοιπών επιχειρήσεων 

(μικρών και μικρομεσαίων) σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών τους. 
_________________________________________________________________________________
86.Χαρακτηρίζει μη εκτοκιζόμενα τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση 100 ημερών και άνω και τα επιχειρηματικά δάνεια με καθυστέρηση 180 ημερών και άνω 
(από 360 ημέρες) 
 

Στην Alpha Bank, σύμφωνα με τη διεύθυνση Παρακολουθήσεως 

Κινδύνων τα βασικά εργαλεία διαχειρίσεως κινδύνων αποτελούν το 

εσωτερικό σύστημα διαβαθμίσεως των αντισυμβαλλομένων σε κατηγορίες 

πιστωτικού κινδύνου κατά τα πρότυπα των διεθνών οίκων διαβαθμίσεως ⁸⁷. 

Η Εμπορική τράπεζα εκτιμά τον πιστωτικό κίνδυνο των χαρτοφυλακίων 

των δανείων ανά κατηγορία και υπολογίζει την πιθανή ζημιά που μπορεί να 

προκύψει. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της αξιολογείται με βάση ένα 

σύστημα εσωτερικής κατανομής προβλέψεων το οποίο σταθμίζει τα 

εκάστοτε δεδομένα των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων (μεταβολές 

ταξινομήσεων, καθυστερήσεων) και εκτιμά την προσδοκώμενη ζημία για 

τον επόμενο χρόνο. Τέλος μεριμνά ώστε αυτή η πιθανή ζημιά να 

υπερκαλύπτεται από τις προβλέψεις που δημιουργεί. ⁸⁸ 

Ομοίως, στην τράπεζα Πειραιώς η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου 

στη λιανική τραπεζική βασίζεται στην ανάλυση των παραμέτρων της 

διαδικασίας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring), ενώ 

αξιοποιεί δεδομένα ιστορικότητας πλέον των πέντε ετών για την εκτίμηση 

των πιθανοτήτων πτώχευσης. ⁸⁹ 

Στην EFG Eurobank Ergasias AE, το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων 

παρακολουθείται και ελέγχεται λεπτομερώς από εξειδικευμένη Διεύθυνση 

Πιστωτικού Ελέγχου, τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο πλήρης 

διαχωρισμός των καθηκόντων σχετικά με την πρόταση, την έγκριση, τη 

διαχείριση και τον έλεγχο πιστοδοτήσεων καθώς και η διαφοροποιημένη 

αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ανά κατηγορία ⁹⁰.  

_________________________________________________________________________________
87. Έχουν θεσπιστεί όρια εγκρίσεως χρηματοδοτήσεων, παρακολουθούν τη μεταβολή της κατηγορίας 
του πιστωτικού κινδύνου των πιστούχων. 
88.Για την αξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου προς επιχειρήσεις χρησιμοποιείται 10-βάθμιο 
σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης των αντισυμβαλλομένων. Αναφορικά με τη λιανική 
τραπεζική με τη βοήθεια των συστημάτων credit scoring εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα των 
πελατών, ενώ έχει αναπτύξει μεθόδους εκτίμησης κινδύνου βασισμένες στη συναλλακτική συμπεριφορά 
των πελατών της. 
89.Από το 2002 εφαρμόζοντα νέα μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (scorecards) για τα 
καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. Παρά την αύξηση των χορηγήσεων το ποσοστό μη 
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εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας προς επιχειρήσεις μειώνεται, από 3,98% το 2003 σε 3,9% το 
2004, ενώ τα προηγούμενα έτη ήταν 2,65%(2000), 2,0%(2001), 4,23%(2002).  
90. Η τράπεζα χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους credit scoring, στην Καταναλωτική Πίστη, στη 
Στεγαστική & Επιχειρηματική πίστη. Στην Καταναλωτική πίστη τα συστήματα scoring είναι σε λειτουργία 
από το 1997,ενώ από  το 2004 χρησιμοποιείται ένα μοντέλο scoring βασισμένο στη συμπεριφορά των 
πιστούχων για το χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών καρτών (behavioral scoring). Στη Στεγαστική & 
Επιχειρηματική πίστη οι εγκρίσεις είναι βασισμένες σε κεντροποιημένες εγκριτικές διαδικασίες και 
ξεκάθαρες διαδικασίες εξασφαλίσεων. Τα οργανικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 2,8% 
(2000-2001) στο 3,7% (2002), 3,3% (2003), 2,9% (2004) του μέσου δανειακού χαρτοφυλακίου. 
 
 

Στη Γενική τράπεζα δημοσιεύονται για πρώτη πληροφορίες σχετικά με τη 

διαχείριση των κινδύνων, στο ετήσιο δελτίο του 2004, όπου γίνεται λόγος 

για δημιουργία, εντός του τελευταίου τριμήνου του 2004, μονάδας 

επισφαλών δανείων. Σύμφωνα με την οποία το ποσό των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε σε €269,1 εκατ. από €182,3εκατ., με 

την εφαρμογή αυστηρών κανόνων τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο 

και από τη Societe Generale.   

 

Ο κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από δυσμενές 

εξελίξεις στην τιμή ή στη μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές 

επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και εμπορευμάτων. Ζημίες είναι 

δυνατόν να προκύψουν κατά τη διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού –

Παθητικού. Μετράται, κυρίως με τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο 

(Value at Risk-VaR). H Aξία σε Kίνδυνο υπολογίζει τη μέγιστη δυνατή 

ζημία στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σύμφωνα με το επίπεδο 

εμπιστοσύνης, την περίοδο διακρατήσεως και την περίοδο μεταβλητότητας 

των παραμέτρων αγοράς.  

 

Η μεθοδολογία υπολογισμού της Αξίας σε Κίνδυνο, που χρησιμοποιείται 

είναι η μέθοδος της ιστορικής προσομειώσεως ⁹¹. Όλες οι τράπεζες του 

δείγματος μας αναλύουν τον κίνδυνο Αγοράς με την αποτίμηση της Αξίας 

σε Κίνδυνο. Δεδομένου ότι η προαναφερόμενη μέθοδος VaR δεν καλύπτει 

ακραίες συνθήκες αγοράς, συμπληρωματικά οι τράπεζες (Εμπορική 

Τράπεζα, η EFG Eurobank) χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία προσομειώσεως 

Monte Carlo ⁹² ή τις αποτιμήσεις Κερδών σε Κίνδυνο (Earnings–at– 

Risk),  

___________________________________________________________ 

91.Λαμβάνονται υπόψη ιστορικές παρατηρήσεις των παραμέτρων της αγοράς και το χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών αποτιμάται με τις τρέχουσες τιμές των παραμέτρων αγοράς που μεταβάλλονται ποσοστιαία 
κατά ημερήσιες μεταβολές του παρελθόντος έτους. Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση υπολογίζεται 
κάθε φορά το αποτέλεσμα (Κέρδος/Ζημία). Εφαρμόζεται η Risk Metrics παραμετρική μέθοδος 

 142



“Μέτρηση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης” και “Δημιουργία Αξίας” στις Τράπεζες 

υπολογισμού με χρονικό ορίζοντα αναλόγως την τράπεζα μιας μέρας και συντελεστή εμπιστοσύνης 
99% (Alpha Bank), 10 ημερών και συντελεστή εμπιστοσύνης 95% (EFG Eurobank) 
92.Πραγματοποιούν ανάλυση ανά παράγοντα κινδύνου αγοράς π.χ.επιτοκιακός κίνδυνος, κίνδυνος 
τιμών συναλλάγματος και κίνδυνος τιμών μετοχών και επιβεβαιώνεται με τη χρήση μεθόδων 
αξιολόγησης των συστημάτων ελέγχου –backtesting ή Monte Carlo (ο εκ των υστέρων έλεγχος 
ορθότητας ρυθμίσεων και δυνατότητας πρόβλεψης εσωτερικού μοντέλου αποτίμησης κινδύνων) και 
ανάλυσης ευαισθησίας σε ακραίες συνθήκες αγοράς –stress testing (πρόγραμμα προσομείωσης 
καταστάσεων κρίσης προκειμένου να απεικονιστεί η επίδραση ακραίων κινήσεων απόκλισης των 
παραγόντων κινδύνου και κατάτμηση των ιστορικών συσχετίσεων.  
 

τα αποτελέσματα Προσομοιώσεων Καταστάσεων Κρίσης (Sensitivity 

Indicators), όπως η τράπεζα Πειραιώς και των Δεικτών Ευαισθησίας 

(Sensitivity Inicators).   

 

Ο κίνδυνος Ρευστότητας, είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ανευρέσεως 

ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της τράπεζας, 

δηλαδή την αντικατάσταση των υπαρχόντων πόρων καθώς λήγουν ή 

αποσύρονται ή την ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών για περαιτέρω 

δανειοδοτήσεις. Ο δείκτης που παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την 

θέση της τράπεζας σε σχέση με το θέμα της ρευστότητας , προκύπτει από 

τη διαίρεση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων συν τα ρευστά διαθέσιμα 

προς το σύνολο των καταθέσεων . 

 

Οι περισσότερες τράπεζες του δείγματος μας  έχουν αναθέσει την ευθύνη 

για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας στην Επιτροπή Διαχείρισης 

Ενεργητικού-Παθητικού  των τραπεζών τους. 

 

Αναλυτικότερα, στην Alpha Bank  διενεργείται για την παρακολούθηση 

της ρευστότητας Ανάλυση Ληκτοτήτων Ρευστότητας (Liquidity Gap 

Analysis).Υπολογίζονται οι χρηματοροές που προκύπτουν από όλα τα 

στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού και ταξινομούνται σε χρονικές 

περιόδους  ανάλογα με το πότε πραγματοποιούνται. ⁹³ 

 

O αριθμοδείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται με βάση την 

πράξη του Διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος 2397/96 που με τη σειρά 

της στηρίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την κεφαλαιακή 

επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας με τους κινδύνους 

(σταθμισμένο ενεργητικό) που αναλαμβάνει η τράπεζα. Το σταθμισμένο 
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ενεργητικό προέρχεται από τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.  

 

_________________________________________________________________________
93. Για κάθε είδος καταθέσεως  εκτιμάται αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα υπό συνθήκη 
ετεροσκεδαστικότητας (GARCH = Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) για να 
υπολογισθεί η μεταβλητότητα του 

 

Δείκτης 
Κεφαλαιακής 
Επάρκειας 

(Συνολικός) 

2000 2001 2002 2003 2004 

ALPHA 10,0% 9,9% 9,8% 14,6%* 12,3% 

1
η
 Ο
μ
ά
δ
α

 

ΕΘΝΙΚΗ 12,6% 11,3%** 12,6% 15,4% 15,8% 

*Το 2003 η κεφαλαιακή βάση διευρύνθηκε σημαντικά λόγω πώλησης αποθέματος ιδίων μετοχών –(ενίσχυσε τα ίδια 

κεφάλαια κατά €383 εκατ.) & αναπροσαρμογή των ακινήτων σε τρέχουσες αξίες (προσέθεσε €464,0εκατ.)  

**η μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας οφείλεται στις δύο μειώσεις (12,2%) του μετοχικού κεφαλαίου 

(ακυρώθηκαν 2,9εκατ. μετοχές) του 2001. 

 

 

Δείκτης 
Κεφαλαιακής 
Επάρκειας 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 19,4%    17,7% 10,8%***    9,4% 12,2% 

EFG EUROBANK 16,3% 15,2% 11,9% 10,4% 8,8% 2
η
 Ο
μ
ά
δ
α

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14,4% 8,30% 11,7% 10,8% 13,1% 

 
*** Η υποχώρηση του δείκτη μεταξύ σε σχέση με το 2001 οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων 
ως αποτέλεσμα της διαγραφής ζημιών από αποτίμηση των χαρτοφυλακίων μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων 
κεφαλαίων, συμμετοχών και παραγώγων προϊόντων και δευτερευόντως στη μεγέθυνση του σταθμισμένου έναντι 
πιστωτικού κινδύνου, ενεργητικού της τράπεζας.- Ετήσιος Απολογισμός Εμπορικής τράπεζας 2002 
 
 

 
Δείκτης 

Κεφαλαιακής 
Επάρκειας 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΓΝΑΤΙΑ n/a n/a n/a n/a n/a 
ΑΤΤΙΚΗ n/a n/a n/a n/a n/a 3

η
 Ο
μ
ά
δ
α

 

ΓΕΝΙΚΗ 11,83% 12,69% 10,33% 10,65% n/a 

 

 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες τράπεζες του δείγματος μας διαθέτουν 

ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια – είναι άνω του 8% που επιβάλλει η τράπεζα 

της Ελλάδος- ικανή να αντιμετωπίσει τους ενδεχόμενους κινδύνους και να 

υποστηρίξει τις επενδυτικές επιλογές επέκτασης των τραπεζών.  
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Τέλος, ο Λειτουργικός κίνδυνος που αναγνωρίζεται από τις τράπεζες ως 

μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες κινδύνου, είναι ο κίνδυνος άμεσης 

ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από προβληματικές εσωτερικές 

διαδικασίες και συστήματα, ανθρώπινη συμπεριφορά ή από εξωτερικούς 

παράγοντες.  

 

Οι περισσότερες τράπεζες έχουν αναθέσει τη διαχείριση των λειτουργικών 

κινδύνων σε εξειδικευμένα τμήματα των τραπεζών τους τα οποία με τη 

σειρά τους προσαρμόζονται από το 2002, στα πλαίσια της υπό 

διαμόρφωσης νέας Συνθήκης (Basel II),της επιτροπής Βασιλείας. Η νέα  

συνθήκη προτείνει τον υπολογισμό του δείκτη με τη μέθοδο του βασικού 

δείκτη (Basic Index approach) και την τυποποιημένη μέθοδο 

(Standardised).  

 

Στην Eurobank Ergasias AE, ξεκίνησε από το 2003 η συγκέντρωση  

γεγονότων λειτουργικού κινδύνου, (Operational Losses Database), η οποία 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο στην εφαρμογή της Τυποποιημένης 

μεθόδου όσο και της Εξελιγμένης Μεθόδου, (Advanced Measurement 

Approach).Τόσο η τράπεζα όσο και ο όμιλος της Eurobank θα εφαρμόσουν 

την τυποποιημένη μέθοδο (Standardised Αpproach) υπολογισμού 

κεφαλαιακής επάρκειας λόγω λειτουργικών κινδύνων. 

 

Η Alpha Bank  καταγράφει και μετρά τον λειτουργικό κίνδυνο σύμφωνα 

με τη μέθοδο της εσωτερικής μετρήσεως του λειτουργικού κινδύνου 

(Internal Measurement Approach). 

 

Η τράπεζα Πειραιώς παράλληλα με τα παραπάνω δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

και σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, (από το 2003 

έχει δημιουργηθεί   Business Continuity Site/Disaster Recovery του 

κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο 

διακοπής της μηχανογραφικής υποστήριξης των εργασιών της τράπεζας, 

ενώ από το 2004 έχει αναπτυχθεί σύστημα για τον εντοπισμό ύποπτων 

συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών).  
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Κεφάλαιο 6 
 
6. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 
 
Οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα διανύουν τα τελευταία έτη μία 

ευνοϊκή περίοδο όσον αφορά στην ανάπτυξη των οικονομικών τους 

μεγεθών, εκμεταλλευόμενες τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς 

(νοικοκυριών, επιχειρήσεων, κ.λ.π.) για μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, 

αλλά και τις διεθνείς προοπτικές τους, που εντοπίζονται κυρίως στις 

βαλκανικές οικονομίες. Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη, 

εδώ και αρκετά χρόνια, στα θεμελιώδη μεγέθη των εν λόγω τραπεζικών 

ιδρυμάτων (όπως έσοδα από τόκους, καθαρά κέρδη, κεφαλαιακή επάρκεια, 

κ.λ.π.), προκειμένου αυτά να αποτελέσουν κριτήριο για τις εκάστοτε 

επενδυτικές τους αποφάσεις.  

 

Στις μέρες μας όλο και περισσότερο, οι τραπεζίτες αναγκάζονται και από 

τον ανταγωνισμό και από τις ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν την 

απόδοση της τράπεζάς τους κατά τη διάρκεια του χρόνου και συγκριτικά με 

άλλες τράπεζες, να αναλύουν τους λόγους πίσω από οποιαδήποτε 

προβλήματα απόδοσης που εμφανίζονται, και να βρίσκουν τους τρόπους 

για να ενισχυθεί η απόδοση της τράπεζας στο μέλλον. Μπορεί, για πολλούς 

η αξία των τραπεζικών μετοχών στην αγορά να αποτελεί έναν δείκτη 

επίτευξης επαρκούς αποδοτικότητας αναφορικά με τους κινδύνους που οι 

διοικήσεις τους έχουν αναλάβει. Δεν αποτελεί από μόνη της όμως αξιόπιστο 

οδηγό για τις διοικήσεις.  

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να θέσουμε τις βασικές αρχές 

ανάλυσης και αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

τραπεζών χρησιμοποιώντας βασικούς  αριθμοδείκτες μέτρησης απόδοσης 

και κινδύνου. Την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των 
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τραπεζών και των ιδιαιτεροτήτων που αυτές παρουσιάζουν σε σχέση με 

τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, ακολούθησε η μελέτη με βάση 

τις δύο παραμέτρους : την απόδοση και την έκθεση των τραπεζών στον 

κίνδυνο.  

 

Η αποδοτικότητα είναι σαφώς η σημαντικότερη, επειδή τα ικανοποιητικά 

κέρδη συντηρούν το κεφάλαιο της τράπεζας, που παρέχει την βάση για 

επιβίωση και την πολυπόθητη ανάπτυξη αλλά ο κίνδυνος δεν μπορεί και 

δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθεί.  

 

Τα μεγέθη των ισολογισμών των τραπεζών αντικατοπτρίζουν τις 

στρατηγικές τους επιλογές, οι σημαντικότεροι παράγοντες εκ των οποίων 

είναι η υψηλή ρευστότητα, η αύξηση χορηγήσεων σε συνάρτηση πάντα με 

τη διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας 

 

Με το συνδυασμό των λογιστικών πληροφοριών από τις οικονομικές 

καταστάσεις δημιουργήθηκαν υποδείγματα με βάση τα οποία μπορεί να 

αξιολογηθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα του συστήματος των 

εμπορικών τραπεζών. Οι διοικήσεις των τραπεζών και οι αναλυτές 

εστιάζουν σε ορισμένες βασικές αναλογίες αποδοτικότητας, όπως το ROA, 

το RΟΕ και το NIM. Το υπόδειγμα RΟΕ παρέχει το πλαίσιο για τη διερεύ-

νηση της χρηματοπιστωτικής δύναμης και της αδυναμίας της τράπεζας. Το 

RΟΑ είναι το πληρέστερο και δημοφιλέστερο μέτρο της συνολικής επίδοσης 

μιας τράπεζας. Ενώ όπως αναλύσαμε παραπάνω κάθε μια από τις αναλογίες 

αυτές μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορα βασικά συστατικά για να βοηθήσει τη 

διοίκηση μιας τράπεζας να ανακαλύψει που βρίσκονται πραγματικά τα 

προβλήματα αποδοχών της. Τα δύο πρώτα στάδια της ανάλυσης RΟΕ είναι 

RΟΕ = RΟΑ x ΕΜ και RΟΑ = ΡΜ x ΑU. 

  

Η καθαρή απόδοση κεφαλαίου αποδεικνύει τη σημασία που έχει το καθαρό 

περιθώριο τόκου (ΝΙΜ) για την επίδοση της τράπεζας. Το οικονομικό βάρος 

μιας τράπεζας είναι η διαφορά μεταξύ των εσόδων που δεν προέρχονται 

από τόκους και των δαπανών που δεν οφείλονται σε τόκους.  
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Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για τη διαχείριση 

ενεργητικού και παθητικού ή την αναπροσαρμογή του ενεργητικού τους 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη λιανική τραπεζική καθώς οι τράπεζες 

αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τις πηγές κερδοφορίας τους. Επιλογή η 

οποία αποδείχτηκε «χρυσορυχείο» γιατί η ανάπτυξη της αποτέλεσε την 

κύρια πηγή κερδοφορίας για τις ελληνικές τράπεζες την εξεταζόμενη 

πενταετία.  

 

Την εξεταζόμενη πενταετία το σύνολο των τραπεζών ενίσχυσε την 

οργανική κερδοφορία του με έμφαση κυρίως στη λιανική τραπεζική και 

ιδίως τα στεγαστικά δάνεια. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα οργανικά έσοδα των τραπεζών (τόκοι 

δανείων, πιστωτικών καρτών κτλ) αντιστοιχούν περίπου στο 50% των 

συνολικών εσόδων, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με το αντίστοιχο 

ποσοστό στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα λοιπά προέρχονται από τόκους 

ομολόγων του δημοσίου, από χρηματοπιστωτικές πράξεις και λοιπές 

προμήθειες. Μεγάλο μέρος των προμηθειών που σχετίζονται με την 

διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων (αγοραπωλησία συναλλάγματος, 

αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου),  έχει εκλείψει από το 2001 

λόγω της εισαγωγής του ευρώ, οι προμήθειες από χρηματιστηριακές 

πράξεις έχουν μειωθεί κατακόρυφα λόγω της δυσμενούς κατάστασης στο 

ΧΑΑ και τέλος  από την εγγραφή σημαντικών ζημιών από τα μετοχοδάνεια.  

 

Τέλος, τα έσοδα από τόκους των ομολόγων του δημοσίου και κυρίως τα  

σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη που αποκόμισαν οι τράπεζες από τα ομόλογα 

την περίοδο 1999-2001   μειώνονται λόγω της δημοσιονομικής εξυγίανσης 

και της σταδιακής σύγκλισης των επιτοκίων δανεισμού του ελληνικού 

δημοσίου προς τα επίπεδα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών χωρών.  

Η ενοποίηση και η αναδιάρθρωση κίνησαν το ενδιαφέρον για την 

αξιολόγηση, την ασφάλεια και την επίδοση των τραπεζών. Η αξιολόγηση 

των τραπεζών είναι δύσκολη, λόγω έλλειψης ακρίβειας στον υπολογισμό 

των διαφόρων κινδύνων.  

Συνεπώς, η αναζήτηση των κερδών των τραπεζών πρέπει να εξετάζεται 

παράλληλα με την πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων κινδύνων, όπως:  
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 του πιστωτικού κινδύνου (η πιθανότητα των σημαντικών απωλειών 

στα δάνεια και άλλων προτερημάτων λόγω στη μη αποπληρωμή 

οφειλετών),  

 του κινδύνου ρευστότητας (η αδυναμία ανευρέσεως επαρκών 

ρευστών διαθεσίμων για κάλυψη των υποχρεώσεων των τραπεζών),  

 του κινδύνου αγοράς (δυσμενείς αλλαγές στην αξία των 

προτερημάτων και των στοιχείων του παθητικού μιας τράπεζας),  

 του κινδύνου του επιτοκίου (πιθανή ζημία της τράπεζας που 

διαδίδεται μεταξύ των εισοδημάτων ενδιαφέροντος και των δαπανών 

ενδιαφέροντος λόγω στα μεταβαλλόμενα επιτόκια),  

 του κινδύνου των αποδοχών (η δυνατότητα των διακυμάνσεων στο 

καθαρό εισόδημα), και τέλος  

 του κινδύνου φερεγγυότητας (η δυνατότητα της αποτυχίας 

τραπεζών).  

 

Κάθε μια από αυτές τις μορφές κινδύνου πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά 

από τη διοίκηση και τους μετόχους μιας τράπεζας, για να κατανοήσουν και 

να ανακαλύψουν ως προς το ποιες μονάδες δημιουργούν αξία και ποιες τη 

μειώνουν.  

Τα προαναφερθέντα είναι σημαντικά για τις διοικήσεις των εμπορικών 

τραπεζών ως προς τη λήψη αποφάσεων διαχειριστικού χαρακτήρα. Αν 

υποτεθεί ότι μια διοίκηση επιθυμεί να αυξήσει τα κέρδη της τράπεζας της, 

μπορεί να επιλέξει μία (ή και συνδυασμό) των παρακάτω ενεργειών: 

- να προβεί σε ενέργειες που μειώνουν τη ρευστότητα της 

- να διαχειριστεί το παθητικό της 

- να αυξήσει τη χρηματοοικονομική της μόχλευση, προωθώντας τις 

πιστοδοτήσεις της, μέσω αύξησης των δανειακών κεφαλαίων. 

 

Κάθε μία από τις ενέργειες αυτές θα τείνει να αυξήσει τη μεταβλητότητα 

των κερδών της τράπεζας, με παράλληλη όμως αύξηση του ,κινδύνου. 
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Βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα, και κυρίως 

για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο (2000-2004) οι ελληνικές τράπεζες 

παραμένουν σε τροχιά βελτίωσης των εσόδων και των κερδών τους, με 

ταυτόχρονη ανάκαμψη των επιτοκιακών τους περιθωρίων (net 

interest margins).  

Από πλευράς κινδύνων, παρατηρήσαμε επίσης ότι οι ελληνικές τράπεζες 

εξακολουθούν να βρίσκονται σε ικανοποιητικό δρόμο.  

Η κεφαλαιακή επάρκεια των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων μάλλον 

θα πρέπει να θεωρείται ικανοποιητική, συγκρινόμενη με τους αντίστοιχους 

ευρωπαϊκούς όρους, στοιχείο που όπως φαίνεται αναγνωρίζεται και από 

τους ξένους θεσμικούς επενδυτές που τις έχουν σταθερά σε υψηλή θέση 

ανάμεσα στις προτιμήσεις τους.  

 

Τέλος, η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από το 2005,  προκάλεσε από 

αξιοσημείωτες έως σημαντικές αλλαγές στην αποτίμηση των οικονομικών 

καταστάσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων γεγονός που αποτελεί από μόνο 

του θέμα για περαιτέρω έρευνα.  

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές επιβαρύνσεις σε 

επίπεδο υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και σε επίπεδο 

κερδοφορίας, για παράδειγμα η λογιστική κερδοφορία πολλών τραπεζικών 

ιδρυμάτων όπως η Εθνική βελτιώνεται σημαντικά λόγω της αποτίμησης σε 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα της ακίνητης περιουσίας τους,  εντούτοις 

δεν μετέβαλλε αρνητικά τις εν γένει προοπτικές τους, όπως φάνηκε και 

από την πορεία των μετοχών τους κατά τους πρώτους μήνες του 2005. 
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Παράρτημα  
 

ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 199Χ 
1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 199Χ) 

 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
1.  Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα   1.  Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
        α. Οψεως 
2.  Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επανα-   . Προθεσμίας και με προειδοποίηση β
χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα     
α. Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα   2.  Υποχρεώσεις προς πελάτες  
β. Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση    α. Καταθέσεις 
        β. Αλλες υποχρεώσεις 
3.  Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    βα. Οψεως    
α. Όψεως        ββ. Προθεσμίας και με προειδοποίηση 
β. Λοιπές απαιτήσεις      3.  Υποχρεώσ ις από πιστωτικούς τίτλους ε
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες     α. Ομολογίες  
4.  Απαιτήσεις κατά πελατών      β. Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι 
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες     4.  Λοιπά στοιχεία παθητικού    
5.  Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης    5.  Προεισπραγμένα έσοδα και πληρωτ α έξοδα έ
α. Εκδόσεως Δημοσίου     6.  Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 
β. Άλλων εκδοτών      α. Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού και 

     παρόμοιες υποχρεώσεις 
6.  Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης   β. Προβλέψεις για Φ ρους   ό
7.  Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις    γ. Αλλες προβλέψεις 
8.  Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 6Α. Κρατήσεις για «κεφάλαια» γενικών 

τραπεζικών κινδύνων 
 
9.  Άυλα πάγια στοιχεία 7.  Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία 

παθητικού 
α. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως   8.  Μετοχικό Κεφάλαιο  
β. Φήμη και πελατεία      – Καταβλημέ ο   ν
γ. Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία     - Οφειλόμενο 
Μείον: Αποσβέσεις αυλών πάγιων στοιχείων    

9.  Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
 
10.  Ενσώματα πάγια στοιχεία      10. Αποθεματικά 
α. Γήπεδα – οικόπεδα          - Τακτικό αποθεματικό 
β. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων        - Αποθεματικά καταστατικά 
Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων        - Ειδικά αποθεματικά 
γ. Έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός        - Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 
Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και          νόμων 
λοιπού εξοπλισμού          - Αποθεματικό για ίδιες μετοχές 
δ. Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία   
Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων  11. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 
 ε. Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές  περιουσιακών στοιχείων 
       12. Αποτελέσματα εις νέο 
11. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο        - Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 
- Μη ληξιπρόθεσμο          - Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 
- Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση       - Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων  
12.  Ίδιες μετοχές 
13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
14. Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                     XXX       XXX  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ          XXX       XXX 

 
 

ΛΟΓΑΡ1ΑΣΜΟΙ  ΕΚΤΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
α. Από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων 
β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 
2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως 
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3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 
α. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στιοχείων  
β. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις  
γ. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ                                            ΧΧΧΧΧΧΧ 
 
Το υπόδειγμα του ισολογισμού των Τραπεζών 
Το υπόδειγμα του ισολογισμού των Τραπεζών επιβάλλεται από το άρθρο 113 του π.δ. 
367/1994, σύμφωνα με το οποίο «ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, 
στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του π.δ. 384/1992 «περί 
ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού 
Σχεδίου για τις Τράπεζες, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παρ. 4.101 και 4.102 του 
άρθρου 1 του ίδιου π.δ., αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε λογαριασμού του 
ισολογισμού αυτού». 
Ο νόμος, λοιπόν, υποχρεώνει τις Τράπεζες να καταρτίζουν τον ισολογισμό τους, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα ισολογισμού του Κ.ΛΣΤ. που έχει όπως παρατίθεται στην 
επόμενη σελίδα. 
Το υπόδειγμα ισολογισμού του Κ.ΛΣΤ που είχε καταρτιστεί σύμφωνα με την Οδηγία 
86/635/ΕΟΚ και το οποίο, όπως είπαμε, επιβάλλει ο νόμος (άρθρο 113), δεν διαχωρίζει 
σε κατηγορίες τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, όπως γίνεται στο υπόδειγμα 
ισολογισμού που υιοθετεί και επιβάλλει ο νόμος (άρθρο 42γ) για τις λοιπές ανώνυμες 
εταιρίες. Εντούτοις, στην ανάλυση που ακολουθεί και μόνο για λόγους μεθοδικότερης 
δόμησης της ύλης του παρόντος έργου, τα μεγέθη του ισολογισμού διαχωρίζονται ως 
εξής: 
Ενεργητικό: 
- Διαθέσιμα και κρατικά αξιόγραφα [λ/σμοί 1, 2] 
- Απαιτήσεις [λ/σμοί: 3, 4] 
- Τίτλοι ακινητοποιήσεων και χρεογράφων [λ/σμοί: 5,6] 
- Συμμετοχές [λ/σμοί: 7,2 8] 
- Αϋλα πάγια στοιχεία [λ/σμός 9] 
- Ενσώματα πάγια στοιχεία [λ/σμός 10] 
- Λοιπά στοιχεία ενεργητικού [λ/σμοί: 11-13] 
- Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού [λ/σμός 14] Παθητικό: 
- Υποχρεώσεις [λ/σμοί: 1, 2, 3, 4] 
- Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού [λ/σμός 5] 
- Προβλέψεις (λ/σμοί: 6, 6 Α, 7] 
- Ιδια κεφάλαια [λ/σμοί: 8-12] 
 
(1) Το άρθρο αυτό είναι αντίστοιχο του άρθρου 4 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» (Α/88) 
 

Ποσά σε δραχμές  

Ποσά                 Ποσά προη- 
κλειόμενης                        γούμενης   
Χρήσεως           χρήσεως      
 

88.00-88.01 (86.99)               Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη ή ζημίες) 
 
88.02-88.04 (42.00.02)          (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 
 
88.06 (42.04)               (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων             
     
88.07 (υπολ/σμοί 41)             (+) Αποθεματικά προς διάθεση 

                 Μείον: 

 
88.08           1. Φόρος εισοδήματος 
88.09     
 
(63.98.02)   2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 
88.98    Κέρδη προς διάθεση 
88.98    Ζημίες εις νέο 

 
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 

41.02        1. Τακτικό αποθεματικό 
59.13         2. Πρώτο μέρισμα 
59.13          3. Πρόσθετο μέρισμα 
41.03          4. Αποθεματικά καταστατικού 
41.04-05     5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά 
41.08           6. Αφορολόγητα αποθεματικά 
59.42           7. Αμοιβές κα ποσοστά μελών Δ.Σ. 
42.00          8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 
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