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Εισαγωγή 

 

Στις σύγχρονες οικονοµίες το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελεί το βασικότερο 

κρίκο που συνδέει όλα τα επιµέρους κοµµάτια της ευρύτερης εθνικής οικονοµίας της κάθε 

χώρας. Με την παγκοσµιοποίηση των χρηµαταγορών τα εθνικά χρηµατοπιστωτικά 

συστήµατα είναι αλληλοσυνδεδεµένα και αλληλοεξαρτηµένα. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες 

γίνονται πλέον εύκολα και άµεσα, στα πλαίσια των οργανωµένων κεφαλαιαγορών. Η 

ανάπτυξη και η σταθερότητα κάθε εθνικής οικονοµίας  προϋποθέτει ένα αποτελεσµατικό και 

ανταγωνιστικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Οι τράπεζες και η πραγµατική οικονοµία 

βρίσκονται σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Μια χώρα δεν µπορεί να έχει 

αναπτυγµένη οικονοµία χωρίς ένα αναπτυγµένο τραπεζικό σύστηµα και ένα επιτυχηµένο 

τραπεζικό σύστηµα δεν µπορεί να υφίσταται αν η οικονοµία της χώρας που βρίσκεται δεν 

στηρίζεται σε σταθερές βάσης. Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση που ξέσπασε στην 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το 2008  και η κρίση χρέους του ελληνικού δηµοσίου δεν 

θα µπορούσαν να µην επηρεάσουν και το τραπεζικό σύστηµα της χώρας. 

Για την ελληνική οικονοµία το 2010 αποτέλεσε έτος ιδιαίτερα αρνητικών εξελίξεων. 

Η εξαιρετικά επιβαρυµένη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας οδήγησε σε σηµαντική 

µείωση της πιστοληπτικής της ικανότητας, αδυναµία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και 

συγκέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος γύρω από τον τρόπο διαχείρισης του υψηλού 

δηµόσιου χρέους. Για την αντιµετώπιση των µεγάλων οικονοµικών ανισορροπιών 

αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής από τις αρχές του 

2010, ενώ τον Μάιο του 2010 συµφωνήθηκαν δύο προγράµµατα οικονοµικής στήριξης από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το ∆ιεθνές Νοµισµατικό ταµείο (∆ΝΤ) και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα οποία περιλαµβάνουν όχι µόνο µέτρα δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, αλλά και µια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές.  

Στόχος του συνολικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι ο 

περιορισµός των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και η σταδιακή αποκλιµάκωση του υψηλού 

δηµόσιου χρέους, η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και η 

ανάκτηση της εµπιστοσύνης των αγορών. 

Οι  επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης είναι πολλαπλές τόσο σε δηµοσιονοµικό, πολιτικό, 

επιχειρηµατικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει 

τα σηµαντικότερα δηµοσιονοµικά µεγέθη της παρούσας οικονοµικής κρίσης της Ελλάδος και 

να αναδείξει τις άµεσα καταγεγραµµένες χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις της στον ελληνικό 
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τραπεζικό κλάδο, υπογραµµίζοντας τη σηµασία ενίσχυσης του τραπεζικού συστήµατος και 

τον ρόλο  του στην αναµενόµενη και αναγκαία αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Σκοπός 

αυτής της εργασίας είναι εξετάσει τις επιπτώσεις που είχε αυτή η διπλή κρίση στους 

βασικούς δείκτες των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται µια περιληπτική παρουσίαση των βασικών  

στοιχείων και δεδοµένων της εθνικής  δηµοσιοοικονοµικής κατάστασης. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολλαπλές συνέπειες του δηµοσιονοµικού χρέους της Ελλάδας 

στην πραγµατική οικονοµία, επιχειρείται µια σύντοµη επισκόπηση των βασικών αιτιών που 

προκάλεσαν την ελληνική κρίση χρέους καθώς, και οι επιπτώσεις τους στα βασικά 

µακροοικονοµικά µεγέθη.  Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ελληνικός τραπεζικός 

κλάδος και οι συνέπειες του δηµοσίου χρέους για τον κλάδο τους. Μετά από την παρουσίαση 

και ανάλυση των µεθόδων χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του τέταρτου κεφαλαίου θα 

παρουσιάσουµε την αποτελεσµατικότητας του ελληνικού τραπεζικού κλάδου υπό τις 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και της γενικότερης ύφεσης της εθνικής οικονοµίας. 

Θα κλείσουµε την εργασία συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα της παρούσας ανάλυσης  και 

καταθέτοντας προτάσεις για µελλοντικές διευρυµένες µελέτες επιδράσεων δηµοσιονοµικών 

γεγονότων.  
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Κεφάλαιο  1.∆ηµόσιο Έλλειµµα, ∆ηµόσιο Χρέος και η Φερεγγυότητα 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου Τοµέα 

 

Το 2010 η ελληνική οικονοµία βρέθηκε για δεύτερη χρονιά σε τροχιά συρρίκνωσης 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π) µειώθηκε κατά 

4,5% (2009: -2,0%), µε βασικότερα χαρακτηριστικά τη σηµαντική πτώση της εγχώριας 

κατανάλωσης (-4,9%), ιδιωτικής και δηµόσιας, την αύξηση του πληθωρισµού (4,7% από 

1,3% το 2009) κυρίως λόγω της αύξησης των έµµεσων φόρων, αλλά και τη ραγδαία άνοδο 

του ποσοστού ανεργίας στο επίπεδο του 12,6% από 9,5% το 2009, µε επιταχυνόµενη τάση.  

(Τράπεζα της Ελλάδος 2011) 

 

1.2. Γενικοί Ορισµοί ∆ηµοσιονοµικών Στοιχείων 
 

1.2.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
 

Το πλήθος των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µια κοινωνία, 

µέσα σε ένα χρόνο, αφού πρώτα µετατραπεί σε χρηµατικές µονάδες, µας δίνει το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π) της κοινωνίας στο χρόνο αυτό. Το Α.Ε.Π., λοιπόν, 

µετράει την συνολική επίδοση της κοινωνίας µέσα σε ένα χρόνο. Υπάρχουν λοιπόν 

περισσότεροι  τρόποι για τον υπολογισµό του εθνικού εισοδήµατος. Ο βασικότερος τρόπος 

είναι να υπολογίσουµε τις συνολικές δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες, πρόκειται για την 

προσέγγιση µε βάση τις δαπάνες. Ένας  δεύτερος τρόπος είναι  να υπολογίσουµε το συνολικό 

εισόδηµα, οπότε πρόκειται για την προσέγγιση µε βάση το εισόδηµα.(Λαδή &  

Νταλάκου,2008) 

1.2.2. ∆ηµόσιο Έλλειµµα και ∆ηµόσιο Χρέος 

 

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών 

(ΕΣΟΛ) ο όρος "δηµόσιος τοµέας" καλύπτει τον τοµέα της γενικής κυβέρνησης που 

χωρίζεται στους υποτοµείς: κεντρική διοίκηση , τοπική αυτοδιοίκηση  και οργανισµοί 

κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρουµένων των εµπορικών πράξεων, όπως ορίζονται στο ΕΣΟΛ. 

Η εξαίρεση των εµπορικών πράξεων σηµαίνει ότι ο τοµέας της γενικής κυβέρνησης 

περιλαµβάνει µόνο τα θεσµικά όργανα, τα οποία ως κύριο καθήκον έχουν την παραγωγή µη 

εµπορικών υπηρεσιών.  
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  Το δηµόσιο έλλειµµα (πλεόνασµα) είναι ο καθαρός δανεισµός (παροχή δανείων) της 

γενικής κυβέρνησης. Οι δηµόσιες επενδύσεις είναι οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου του δηµόσιου τοµέα. Το δηµόσιο χρέος είναι η ονοµαστική αξία όλων των 

υφιστάµενων ακαθάριστων υποχρεώσεων του τοµέα της γενικής κυβέρνησης, στο τέλος του 

έτους, εξαιρουµένων των υποχρεώσεων των οποίων τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία του ενεργητικού βρίσκονται στην κατοχή του τοµέα της γενικής κυβέρνησης. Το 

δηµόσιο χρέος αποτελείται από τις υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης στις ακόλουθες 

κατηγορίες: νοµισµατική κυκλοφορία και καταθέσεις, βραχυπρόθεσµοι τίτλοι, οµολογίες , 

λοιπά βραχυπρόθεσµα δάνεια , καθώς και µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια . 

(Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/93) 

 

Πίνακας: 1.1. ∆ηµόσιο  Έλλειµµα 2004-2010 

 

  

Ζώνη του 
Ευρώ  (%) Ελλάδα (%) 

2004 -3 -5,74 
2005 -2,5 -5,34 
2006 -1,4 -6 
2007 -0,7 -6,39 
2008 -2 -9,75 
2009 -6,3 -15,44 
2010 -6 -10,5 

   Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2012) 
 

∆ιάγραµµα 1.1.: ∆ηµόσιο  Έλλειµµα 2004-2010 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2012) 
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Πίνακας 1.2.:∆ηµόσιο Χρέος σε % του ΑΕΠ 

  

  

Ζώνη του Ευρώ  

(%) Ελλάδα (%) 

2004 69,40% 98,87% 

2005 70,20% 109,03% 

2006 68,50% 106,44% 

2007 66,20% 105,41% 

2008 69,90% 110,72% 

2009 79,30% 127,09% 

2010 85,20% 142,72% 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2012) 

 

∆ιάγραµµα 1.2.:∆ηµόσιο Χρέος σε % του ΑΕΠ 

 
    Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2012) 

 

 

1.2.3. Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

 

∆εν είναι µόνο το δηµοσιονοµικό έλλειµµα που έχει συµβάλει στο σηµερινό 

πρόβληµα χρηµατοδότησης που αντιµετωπίζει η χώρα, αλλά και το έλλειµµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αντανακλά την υπέρβαση της κατανάλωσης σε σχέση µε 

το εισόδηµα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Εξάλλου, το έλλειµµα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών οδήγησε σε αύξηση του εξωτερικού χρέους ως ποσοστού 

του ΑΕΠ από µόλις πάνω από το 40% το 2001 σε περίπου 85% το 2009. Παράλληλα, στο 
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διάστηµα αυτό, αυξάνονται οι πληρωµές τόκων επί του εξωτερικού χρέους και σήµερα 

αντιπροσωπεύουν πάνω από 5% του ΑΕΠ. (Σύµφωνα µε τη µακροοικονοµική προσέγγιση, 

το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η 

ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την πλευρά της ζήτησης, µε αποτέλεσµα η εγχώρια συνολική 

ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών να υπερβαίνει επί σειράν ετών το δυνητικό συνολικό προϊόν 

της ελληνικής οικονοµίας. Τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας συνέβαλαν στα 

υψηλά εξωτερικά ελλείµµατα και τη σώρευση του εξωτερικού χρέους. (Τράπεζα της 

Ελλάδος 2010) 

 

1.2.4.Ο Πληθωρισµός και οι Επιπτώσεις του 

 

Η ανεργία µαζί µε τον πληθωρισµό αποτελούν δύο από τα σοβαρότερα προβλήµατα 

των σύγχρονων οικονοµιών, µε εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις. 

Όταν σε µία οικονοµία παρατηρείται συνεχής αύξηση στο γενικό επίπεδο των τιµών τότε 

λέµε ότι υπάρχει πληθωρισµός. Εξ’ ορισµού ο πληθωρισµός ισοδυναµεί µε συνεχή µείωση 

της αγοραστικής δύναµης του χρήµατος. Με τον όρο γενικό επίπεδο τιµών εννοούµε ένα 

αφηρηµένο µέγεθος το οποίο προκύπτει από το µέσο όρο των τιµών των προϊόντων τα οποία 

παράγονται σε µία οικονοµία. 

Μετριέται µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆.Τ.Κ.) ο οποίος είναι ένας 

αριθµοδείκτης που µετράει το ποσοστό αύξησης του επιπέδου των τιµών κατά τη διάρκεια 

µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. ( Λαδή &  Νταλάκου, 2008) 

Ο πληθωρισµός είναι µία κατάσταση η οποία έχει πολλαπλές επιπτώσεις στο σύνολο 

της οικονοµίας, οι βασικότερες από τις οποίες εξετάζονται παρακάτω: 

� Στη ∆ιανοµή του Εισοδήµατος 

Το βάρος του πληθωρισµού πέφτει κυρίως στα σταθερά εισοδήµατα ή στα εισοδήµατα 

που δεν προσαρµόζονται εύκολα στα υψηλότερα επίπεδα τιµών. Αντίθετα, ο πληθωρισµός 

ευνοεί τους οφειλέτες χρηµάτων και αποτελεί κίνητρο για δανεισµό, αφού το ύψος του 

επιτοκίου δεν προσαρµόζεται συνήθως στην πληθωριστική τάση. 

� Στην Οικονοµική Μεγέθυνση 

Ένας έρπων πληθωρισµός πιστεύεται ότι είναι ωφέλιµος για το σύνολο της οικονοµίας, 

αφού µια ελαφρά αυξητική τάση των τιµών µπορεί να θεωρηθεί κίνητρο για την αύξηση της 

παραγωγής, καθόσον τα επιχειρηµατικά κέρδη διογκώνονται. 
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Αντίθετα, ένας υψηλός πληθωρισµός πιστεύεται ότι µπορεί να έχει ανασχετική 

επίδραση στο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, καθόσον µε τον πληθωρισµό εξασθενίζεται η 

ροπή προς αποταµίευση µε αποτέλεσµα τη συµπίεση της επενδυτικής δραστηριότητας, τη 

µείωση του ρυθµού σχηµατισµού πάγιου κεφαλαίου και κατά συνέπεια την επιβράδυνση της 

οικονοµικής ανάπτυξης. .( Λαδή & Νταλάκου, 2008) 

 

 

1.3. Η ∆ηµιουργία του Χρέους της Ελλάδας 

 

Οι ισχυρές αναταράξεις, που ξεκίνησαν το 2007 στις ΗΠΑ και µεταδόθηκαν σε όλο 

τον κόσµο, δεν θα µπορούσαν να µην επηρεάσουν και την ελληνική οικονοµία, ιδίως µετά το 

Σεπτέµβριο του 2008 όταν η κρίση επιδεινώθηκε δραµατικά. Ωστόσο, οι βασικότερες αιτίες 

της κρίσης χρέους του ελληνικού δηµοσίου είναι οι χρόνιες παθογένειες της χώρας τόσο σε 

οικονοµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 

Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που παρατηρήθηκαν από την αρχή της 

κρίσης ήταν η δηµιουργία ενός φαύλου κύκλου αλληλοεπιδράσεων µεταξύ των αρνητικών 

εξελίξεων στην πραγµατική οικονοµία και στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η δυσλειτουργία 

των χρηµατοπιστωτικών αγορών συµπίεζε την οικονοµική δραστηριότητα ενώ µε τη σειρά 

της, η εξασθένηση της οικονοµικής δραστηριότητας υπονόµευε περεταίρω την κεφαλαιακή 

θέση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και την ικανότητά του να χρηµατοδοτεί τις επιχειρήσεις 

και τα νοικοκυριά. Η εφαρµογή αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων εκ µέρους 

των τραπεζών περιόρισε την προσφορά δανείων οδήγησε σε λιγότερες επενδύσεις και 

λιγότερη κατανάλωση. Η µείωση της ροπής για κατανάλωση ή ανάληψη επενδύσεων µε τη 

σειρά της είχε ως αποτέλεσµα να περιοριστεί και η ζήτηση για πιστώσεις. Επιπλέον, η 

µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας και του όγκου εµπορίου παγκοσµίως έπληξε τις 

ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας παρουσίασε σηµαντικά προβλήµατα 

µετά το 2000 και την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Ο πληθωρισµός, παρόλο που µειώθηκε 

σε σχέση µε τα επίπεδα πριν από το 2000, παρέµεινε αισθητά υψηλός για τα δεδοµένα της 

ευρωζώνης. Κατά µέσο όρο ήταν πάνω από 1% υψηλότερος σε σχέση µε το επίπεδο του 

πληθωρισµού της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, και το επίπεδο αύξησης των µισθών 

(λαµβάνοντας υπόψη και την αύξηση της παραγωγικότητας) ήταν συγκριτικά µεγαλύτερος 

από το µέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο συνδυασµός του υψηλού πληθωρισµού και της µεγάλης 
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αύξησης της αµοιβής της εργασίας σε σχέση µε την παραγωγικότητα, είχε ως αποτέλεσµα να 

χειροτερεύσει η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της 

Ελλάδος το διάστηµα 2001-2009 η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας υποχώρησε 

κατά 25%. 

Η αδυναµία της γραφειοκρατίας είχε αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσέφερε η δηµόσια διοίκηση και στις σχέσεις κράτους-πολίτη, µε  

συνεπακόλουθα την αδυναµία ενεργού και συντεταγµένης συµµετοχής στις αποφάσεις της 

διοίκησης, έλλειµµα διαφάνειας της δράσης των δηµόσιων αρχών που επιβαρύνεται από την 

απουσία διαδικασιών λογοδοσίας, άνιση πρόσβαση και φαινόµενα µη ισότιµης µεταχείρισης 

από τις υπηρεσίες. (Σπηλιωτόπουλος –  Μακρυδηµήτρης, 2001) 

. Η αναποτελεσµατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και η γραφειοκρατία συχνά αναφέρονται 

ως ένας από τους κύριους παράγοντες που καθιστούν δυσµενές το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον στην Ελλάδα αποτρέποντας τις νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη. Για την Ε.Ε. η 

µείωση της γραφειοκρατίας είναι κρίσιµος παράγοντας για τη βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, 

ενώ παράλληλα αποτελεί κύριο στόχο της στρατηγικής της Λισσαβόνας.  (Λαδή & 

Νταλάκου, 2008) 

Κάθε χρόνο, η κυβέρνηση έχει έσοδα, τα οποία προέρχονται π.χ. από φόρους, και 

δαπάνες, όπως π.χ. την καταβολή µισθών στους δηµοσίους λειτουργούς. Αν οι δαπάνες 

υπερβαίνουν τα έσοδα, η κυβέρνηση σηµειώνει έλλειµµα και πρέπει να προχωρήσει σε 

δανεισµό. Έτσι δηµιουργείται χρέος. Επιπλέον, αν η κυβέρνηση έχει συσσωρεύσει χρέος από 

προηγούµενα έτη, κατά τα οποία λειτουργούσε σηµειώνοντας έλλειµµα, το έλλειµµα κατά το 

τρέχον έτος αυξάνει περαιτέρω το χρέος. Πρέπει να τονίσουµε ότι η σχέση µεταξύ χρέους 

και ελλείµµατος είναι αµφίδροµη: το έλλειµµα σε ένα δεδοµένο έτος αυξάνει το χρέος που 

έχει συσσωρευτεί από τα προηγούµενα έτη αλλά και το συσσωρευµένο χρέος των 

προηγούµενων ετών αυξάνει το έλλειµµα στο τρέχον έτος. Το δεύτερο συµβαίνει επειδή οι 

πληρωµές τόκων που αφορούν το χρέος, το οποίο έχει συσσωρευτεί από προηγούµενα έτη, 

αποτελούν δαπάνη κατά το τρέχον έτος και προστίθενται στο έλλειµµα αυτού του έτους. 

Σε κάθε δεκαετία η Ελλάδα σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, αναφέρει δια 

επισήµων λογιστικών καταστάσεων  το έλλειµµα, το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό του 

µεγέθους της ελληνικής οικονοµίας και υπολογίζεται κατά µέσο όρο στο διάστηµα των δέκα 

ετών. Το µέγεθος της οικονοµίας υπολογίζεται µε βάση το ΑΕΠ, δηλαδή την συνολική αξία 

των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 1.3: ∆ηµόσιο έλλειµµα 1960-2009, ανά δεκαετίες 
∆εκαετία 1960‐1969 1970‐1979 1980‐1989 1990‐1999 2000‐2009 

∆ηµόσιο 
έλλειµµα ως 
% επί του 
ΑΕΠ 

 

‐0,6 1,2 8,1 8,4 5,9 

Πηγή: ΟΟΣΑ(2010) 

 
Η εξέλιξη του ελλείµµατος αντικατοπτρίζεται σε αυτήν του δηµοσίου χρέους. Ο Πίνακας 

1.4.παρουσιάζει το δηµόσιο χρέος στο τέλος κάθε δεκαετίας, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 

 

Πίνακας 1.4.: ∆ηµόσιο χρέος 1980, 1990, 2000, 2009  
Έτος 1980 1990 2000 2009 

∆ηµόσιο χρέος 
ως % επί του 
ΑΕΠ 

 

26 71 101,5 115,1 

Πηγή: ΟΟΣΑ(2010) 

 
Τα υψηλά ελλείµµατα στη δεκαετία του 1980 οδήγησαν σε δραµατική αύξηση του χρέους: 

το χρέος αυξήθηκε από 26% επί του ΑΕΠ, το 1980, σε ποσοστό 71% επί του ΑΕΠ, το 1990. 

Το χρέος συνέχισε να αυξάνεται κατά τις επόµενες δύο δεκαετίες ως αποτέλεσµα των 

αυξηµένων ελλειµµάτων, τα οποία βρίσκονταν σε υψηλά επίπεδα εν µέρει λόγω των 

πληρωµών τόκων επί του συσσωρευµένου χρέους. 

Γιατί είναι υπερχρεωµένη η Ελλάδα στους ξένους; Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, 

το οποίο ορίζεται ως το ποσό που χρωστάει η Ελλάδα στους ξένους, ανερχόταν το 2009 σε 

ποσοστό 82.5% επί του ΑΕΠ (Cabral 2010). Το ποσοστό αυτό είναι υψηλό: για παράδειγµα, 

είκοσι φορές µεγαλύτερο από τις ετήσιες δαπάνες της Ελλάδας στον τοµέα της παιδείας. Πως 

συσσωρεύτηκε το µεγάλο εξωτερικό χρέος και πως συνέβαλλε σε αυτό το δηµόσιο χρέος; 

Μία χώρα συσσωρεύει εξωτερικό χρέος όταν η κυβέρνησή της ή ο ιδιωτικός τοµέας (δηλ. 

επιχειρήσεις και πολίτες) δανείζονται από ξένους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο ιδιωτικός 

τοµέας δεν δανείστηκε από το εξωτερικό: οι αποταµιεύσεις των Ελλήνων επαρκούσαν για 

την κάλυψη των δανείων προς τον ιδιωτικό τοµέα. Αντί για αυτό, ο εξωτερικός δανεισµός 

πραγµατοποιούνταν από την κυβέρνηση. Πράγµατι, το εξωτερικό δηµόσιο χρέος της 

Ελλάδας, το οποίο ορίζεται ως το τµήµα του εξωτερικού χρέους που συσσωρεύεται από την 

κυβέρνηση, ανήλθε στο 89% επί του ΑΕΠ το 2009 (ή στο 79% επί του συνολικού δηµοσίου 
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χρέους στον Πίνακα 2). Ως εκ τούτου, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας ουσιαστικά 

ταυτίζεται µε το εξωτερικό δηµόσιο χρέος της. 

Όταν µία χώρα δανείζεται από το εξωτερικό, καταναλώνει περισσότερο από ότι 

παράγει. Η επιπρόσθετη κατανάλωση προέρχεται από εισαγωγές, τις οποίες η χώρα µπορεί 

να αγοράσει από τους ξένους, χρησιµοποιώντας τα χρήµατα µε τα οποία δανείζεται από 

αυτούς. Στην Ελλάδα, λοιπόν, οι Έλληνες πολίτες κατανάλωναν εισηγµένα αγαθά µε τα 

χρήµατα που δανειζόταν η κυβέρνησή τους από το εξωτερικό. Τα χρήµατα του δανεισµού 

διοχετεύονταν από την κυβέρνηση στους πολίτες µε διάφορους τρόπους, π.χ. µέσω των 

µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων, των πληρωµών σε προµηθευτές του κράτους, των 

συντάξεων που καταβάλλονταν στους συνταξιούχους. Λόγω των υψηλότερων εισοδηµάτων 

τους, οι πολίτες κατανάλωναν περισσότερο και στο σύνολό της η Ελλάδα κατανάλωνε 

περισσότερο από ότι παρήγαγε.  

Για να έχουµε µία πιο πλήρη κατανόηση της εξέλιξης του εξωτερικού χρέους της 

Ελλάδας κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, χρησιµοποιούµε τον Πίνακα 1.5. και 

συµπεριλαµβάνουµε και τις επενδύσεις και εξαγωγές, τις οποίες δεν αναφέραµε στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

 

Πίνακας 1.5.: Εµπορικό ισοζύγιο και εξωτερικός δανεισµός  
∆εκαετία 1990‐1999 2000‐2009 

Εµπορικό ισοζύγιο 
(εξαγωγές µείον εισαγωγές) 
ως % επί του ΑΕΠ 

 

‐10,7 -11,4 

Καθαρός δανεισµός ως % επί 
του ΑΕΠ 

 

4,1 10,2 

Καθαρές µεταβιβάσεις ως % 
επί του ΑΕΠ 

 

5.9 2 

Πηγή: ΟΟΣΑ(2010) 
 

Το εµπορικό ισοζύγιο, το οποίο προκύπτει αφαιρώντας τις εισαγωγές από τις εξαγωγές. 

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες (και παλαιότερα, σε µικρότερη όµως κλίµακα), το 

εµπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό, δηλαδή η Ελλάδα εισήγαγε περισσότερο από ότι εξήγαγε. 

Το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο σηµαίνει επίσης ότι η Ελλάδα κατανάλωνε και επένδυε 

περισσότερο από ότι παρήγαγε. Πράγµατι, η επιπλέον κατανάλωση και οι επενδύσεις 

προέρχονταν από εισαγωγές, οι οποίες ξεπερνούσαν τις εξαγωγές. (Γενικότερα, το άθροισµα 
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της κατανάλωσης και των επενδύσεων µείον το ΑΕΠ ισούται µε µείον το εµπορικό ισοζύγιο, 

όπως επιβεβαιώνουν οι Πίνακες 1.4 και 1.5). 

Η Ελλάδα ήταν σε θέση να εισάγει περισσότερο από ότι εξήγαγε λόγω του εξωτερικού 

δανεισµού της. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, το ετήσιο ποσοστό δανεισµού 

ανερχόταν κατά µέσο όρο σε 4,1% επί του ΑΕΠ. Αν και αυτό το ποσοστό είναι υψηλό, 

αυξήθηκε ακόµη περισσότερο, προσεγγίζοντας το 10,2%, κατά τη δεκαετία του 2000. Και 

όπως ήταν αναµενόµενο, το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ραγδαία: ανήλθε από 42,7% επί 

του ΑΕΠ το 2000 σε ποσοστό 82,5% το 2009. Ο Πίνακας 1.5. υποδεικνύει ότι ο εξωτερικός 

δανεισµός αυξήθηκε διότι η Ελλάδα πραγµατοποιούσε εισαγωγές σε ακόµη µεγαλύτερο 

βαθµό σε σχέση µε τις εξαγωγές της και διότι οι µεταβιβάσεις από το εξωτερικό µειώθηκαν.  

 

1.3.1. Οι Μακροοικονοµικές Εξελίξεις  κατά την Περίοδο 2009-2011 
 

Το 2010 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) µειώθηκε κατά 4,5% έναντι του 

2009.  

Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης κατά το 2010 διαµορφώθηκε στο 10,5%, έναντι 

του 15,4% που είχε καταγραφεί για το 2009. Το δηµόσιο χρέος ανήλθε το 2010 στο 142,8% 

του ΑΕΠ έναντι του 127,1% που είχε καταγραφεί για το 2009. Το τρίτο τρίµηνο του 2011 

στο 159,1% του ΑΕΠ - το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη – αυξήθηκε το δηµόσιο 

χρέος της Ελλάδας από το 138,8% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το δεύτερο 

τρίµηνο του 2011, το ελληνικό χρέος ήταν στο 154,7% του ΑΕΠ. 

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κυµάνθηκε στο 11,8% του ΑΕΠ 

το 2010 έναντι του 14,0% το προηγούµενο έτος Το 2011 µειώθηκε στο 9,5% του ΑΕΠ.  

Ο πληθωρισµός  (Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή) έφθασε το 4,7%, 

αρκετά υψηλότερος από τον αντίστοιχο του 2009 (1,3%), το 2011, Στο 2,4% επιβραδύνθηκε 

ο πληθωρισµός το ∆εκέµβριο του 2011 από 2,9% που ήταν το Νοέµβριο  2011(ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2011) 

Το ποσοστό της ανεργίας το 2010 εµφανίστηκε αυξηµένο στο επίπεδο του 12,6% 

έναντι του 9,5% το 2009.  Το δ' τρίµηνο  του 2011 ''εκτινάχθηκε'' στο 20,7%, µε αποτέλεσµα 

στο σύνολο του 2011 η ανεργία να ανέρχεται σε 17,6%. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European 

Economic Forecast Spring 2011, σελ. 105-107.) 
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1.4 ∆ηµόσιο Χρέος και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας 

 

Ο βασικός λόγος των κερδοσκοπικών επιθέσεων εις βάρος των ελληνικών οµολόγων 

δεν ήταν η µόνο πολύ κακή δηµοσιονοµική κατάσταση της Ελλάδας. Αυτή ήταν προφανώς η 

αφορµή. Ένας ουσιαστικός λόγος ήταν και η κερδοσκοπία εις βάρος ενός ισχυρού 

νοµίσµατος όπως είναι το ευρώ, και η Ελλάδα την τρέχουσα χρονική στιγµή αποτελεί την 

ιδανική συγκυρία (υψηλό δηµόσιο χρέος, δηµοσιονοµικό έλλειµµα  και έλλειµµα εµπορικού 

ισοζυγίου). Η Ελλάδα εξάλλου τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι µια χώρα µε παραδοσιακά 

υψηλό χρέος συνοδευόµενο – ανά περιόδους - και από υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα και 

έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου. (Καρκατσούλης,  2004) 

Η είσοδος της Ελλάδας  στο ευρώ προσέφερε πρόσβαση σε φθηνά και  εύκολα 

δανεικά. Όµως η άντληση φθηνών κεφαλαίων δεν οδήγησε στη διεύρυνση της παραγωγικής 

βάσης, ούτε στην παραγωγική ανασυγκρότηση - πολύ µικρές δαπάνες για Research & 

Development (έρευνας & ανάπτυξης) ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π., αλλά ούτε και στην 

αναδιάρθρωση της λειτουργίας του κράτους. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι οι χώρες µε 

τις χαµηλότερες δαπάνες σε R. & D. Από την άλλη οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν ξεπεράσει 

το όριο σύγκλισης του 3% σε R. & D. όπως προβλέπει το Σύµφωνο της Λισσαβόνας. 

Αντιθέτως αντί να αυξηθούν τα επενδυτικά κεφάλαια, αυξήθηκε η χορήγηση καταναλωτικών 

δανείων η οποία οδήγησε µεν σε µια πρόσκαιρη ταχεία σύγκλιση ως προς το βιοτικό επίπεδο 

άλλων πιο ανεπτυγµένων λαών, αλλά ήταν όπως αποδείχθηκε καθαρά τεχνική αφού 

βασίστηκε στον υπερδανεισµό και όχι στις µεταρρυθµίσεις. (Καρκατσούλης, 2004) 

Το πρόβληµα ανάκαµψης στην περίπτωση της Ελλάδας παρεµποδίζεται και από το 

την απουσία διαρθρωτικών δοµών. Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις 

περισσότερες ρυθµιστικές παρεµβάσεις σε πολλούς κλάδους της αγοράς, αποτρέποντας την 

είσοδο υγιών ανταγωνιστικών δυνάµεων. Αυτό οδηγεί στη δηµιουργία υψηλότερων 

ολιγοπωλιακών καταστάσεων µε υψηλότερη τιµή στο τελικό προϊόν, υψηλότερους ρυθµούς 

µοναδιαίου κόστους εργασίας, χωρίς ταυτόχρονη βελτίωση του παραγόµενου προϊόντος ή 

υπηρεσιών και συνεπώς περιορισµό της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας µε τα 

αποτελέσµατα που αναλύθηκαν παραπάνω στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους. Η 

µεγέθυνση του ρυθµού µεταβολής του µοναδιαίου κόστους εργασίας δεν συνεπάγεται 

απαραίτητα την ύπαρξη υψηλών µισθών σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς. Ενδέχεται 

κάποιοι µη ανταγωνιστικοί κλάδοι (κλειστά επαγγέλµατα) να έχουν τόσο υψηλότερα 

εργασιακά κόστη που να επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας, αντισταθµίζοντας τις 
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χαµηλότερες απολαβές που παρατηρούνται στην πλειοψηφία των παραγωγικών 

(ανταγωνιστικών) τοµέων της οικονοµίας.  

Προκειµένου να εξυγιανθεί η ελληνική οικονοµία, µε δεδοµένο ότι δεν µπορεί να 

οδηγηθεί σε υποτίµηση του νοµίσµατος της, πρέπει πρώτον να πραγµατοποιηθούν 

σηµαντικές αναδιαρθρώσεις και δοµικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η οικονοµία και 

η κοινωνία και η δεύτερον ότι αυτοί που ενδιαφέρονται εξίσου πολύ µε τους πολίτες της 

χώρας για την ασφαλή έξοδο της από την κρίση είναι οι ίδιοι της οι πιστωτές, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να ακολουθηθεί µια πολιτική ασφαλούς εξόδου από την κρίση γιατί 

διακυβεύουν τεράστια κεφάλαια, τα οποία σε περίπτωση χρεοκοπίας θα τα χάσουν είτε 

συνολικά είτε εν µέρει.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Συνέπειες του ∆ηµοσίου Χρέους 

 

2.1.Ο Ρόλος των Spreads 

 

Το spread µεταξύ ελληνικού δεκαετούς οµολόγου και του αντίστοιχου γερµανικού 

διογκώθηκε πολύ γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κρατικές οµολογιακές εκδόσεις 

ανήλθαν το 2009 σε 20,5% του Α.Ε.Π. όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα 

αντίστοιχα ποσοστά ήταν κάτω από το 10% του Α.Ε.Π. Αυτό εξηγεί ότι το συνεχώς 

διογκούµενο ελληνικό δηµόσιο χρέος έπρεπε να αποπληρωθεί και από τη στιγµή που το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξάνονταν ο µόνος 

τρόπος αποπληρωµής του ήταν ο εκ νέου εξωτερικός δανεισµός µέσω της έκδοσης κρατικών 

οµολόγων. (ΕΕ 2011) 

Σύµφωνα µε τη χρηµατιστηριακή λογική, για να θεωρηθεί επιτυχηµένο ένα 

χρηµατιστηριακό παιχνίδι θα πρέπει να κλείσει οµαλά ο κύκλος του. Αυτό συµβαίνει µέσω 

πώλησης των αξιογράφων στην υψηλότερη δυνατή απόδοση τους προκειµένου να 

δηµιουργηθούν τα µέγιστα κέρδη. Υπό αυτή τη λογική οι τελευταίες αναλύσεις και αναφορές 

(reports) για τα ελληνικά οµόλογα από γνωστούς κερδοσκοπικούς οίκους (Goldman Sachs, 

JP Morgan, Moore Capital κλπ) όταν αναφέρονται σε επαναδιαπραγµάτευση του χρέους της 

Ελλάδας φαίνεται ότι λειτουργούν µε προσωπικές διαθέσεις. Όταν στις αναφορές τους 

καλλιεργούν το σενάριο της χρεοκοπίας, αναφέρονται έµµεσα σε µια διαδικασία στάσης 

πληρωµών και δηµιουργούν στους επενδυτές την προσδοκία ότι τα ελληνικά «παράγωγα 
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ασφάλισης σε περίπτωση πτώχευσης» C.D.S. (Credit Default Swaps) έχουν ακόµα πολύ 

δρόµο µπροστά τους µε αποτέλεσµα να πείθονται πως αν αγοράσουν σήµερα C.D.S. για τα 

ελληνικά οµόλογα µπορούν να ανεβάσουν ακόµα πιο πολύ τις αποδόσεις τους. Από την άλλη 

υπάρχει και η ακριβώς αντίθετη διαδικασία που φαίνεται να είναι και η πιο λογική στην 

περίπτωση της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα είναι πιο πιθανό να αποφύγει τη χρεοκοπία λόγω της ενεργοποίησης του 

µηχανισµού στήριξης, που συνεπάγεται σίγουρα κεφάλαια -πάντα υπό όρους- για την 

εξυπηρέτηση του χρέους. Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, τα C.D.S. για τα ελληνικά οµόλογα 

έχουν ήδη δηµιουργήσει πολύ µεγάλα κέρδη σε αυτούς τους κερδοσκοπικούς οίκους και 

µέσω αυτών των φηµών που διαρρέουν προσπαθήσουν να πείσουν την αγορά προκειµένου 

να καταφέρουν να τα πουλήσουν διατηρώντας αυτές τις υπεραξίες που έχουν δηµιουργηθεί 

(πολύ υψηλές αποδόσεις). (ΕΕ 2011) 

 

∆ιάγραµµα 2.1: Εξέλιξη του δηµόσιου δανεισµού και του spread του δεκαετούς ελληνικού 

οµολόγου (σε σχέση µε το αντίστοιχο γερµανικό) 
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Πηγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 15-2-11 

 
 

Ακόµα ο βασικός λόγος που η Ελλάδα προσέφυγε σε αυτό το µηχανισµό στήριξης 

είναι αυτές οι φήµες περί αναδιάρθρωσης του χρέους που είναι σηµάδι πτώχευσης της 

ελληνικής οικονοµίας. Σε αυτή την περίπτωση δυο πράγµατα θα µπορούσαν να συµβούν. Το 
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ένα είναι επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας εξόφλησης του χρέους που είναι και η πιο 

ελαφριά εκδοχή αναφορικά µε την εξόφληση του χρέους και η άλλη είναι η πιθανότητα να 

χάσουν οι πιστωτές της Ελλάδας σηµαντικό µέρος των δανειακών τους κεφαλαίων, αφού η 

αξία των ελληνικών οµολόγων θα έφτανε στο 80%, 70% ή ακόµα και στο 50% της αξίας των 

οµολόγων. Συνεπώς οι πιστωτές της Ελλάδας διακινδύνευαν να χάσουν ακόµα και τα µισά 

τους κεφάλαια. Προς αυτή την κατεύθυνση ώθησε και ο περιορισµός της ρευστότητας των 

ελληνικών τραπεζών αφού πολλοί επενδυτές απέσυραν τα κεφάλαια τους από τις ελληνικές 

τράπεζες αφού η κεφαλαιακή τους βάση αποτελείται από ελληνικά οµόλογα. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο αν λάβουµε επίσης υπόψη µας ότι µπορεί η Ε.Κ.Τ. να αποδέχεται ως εγγύηση για 

άντληση ρευστού για τις ελληνικές τράπεζες µέχρι και το 2011 τα ελληνικά οµόλογα, όµως 

µε την υπάρχουσα διαµορφωθείσα κατάσταση δίνει µικρότερη ρευστότητα στις τράπεζες 

καθώς κριτήριο είναι το ίδιο ποσοστό, αλλά για χαµηλότερες τιµές πλέον για τους 

ελληνικούς τίτλους (λόγω της µεγάλης µείωσης της αξίας τους).  

Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουµε τη συνεχιζόµενη ραγδαία πτώση της 

χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής τους λόγω του γεγονότος ότι περιλαµβάνουν στα 

χαρτοφυλάκια τους ελληνικά οµόλογα (η κεφαλαιακή τους βάση) που οδηγεί στη διεύρυνση 

των υποαξιών στα χαρτοφυλάκια τους (όσο αυξάνεται το επιτόκιο µειώνεται η αξία του 

οµολόγου και φυσικά αποτιµάται σε χαµηλότερη τιµή). Σε αυτό το γεγονός της ανασφάλειας 

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και η πτώση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών 

τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Συνεπώς ο κίνδυνος ρευστότητας των 

ελληνικών τραπεζών αυξάνεται επικίνδυνα. Αυτό οδηγεί τις τράπεζες να χορηγούν λιγότερα 

δάνεια και να οδηγούν µε τη σειρά τους την αγορά σε οικονοµική αφαίµαξη. 

Η µείωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών είχε ως αποτέλεσµα η Ελλάδα 

να είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το υψηλότερο ποσοστό καθυστερούµενων 

δανείων για όλες τις κατηγορίες χορηγούµενων δανείων - σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιούλιος 2009) 

Μια ακόµα συνέπεια του υψηλού δηµόσιου χρέους αποτελεί ο κίνδυνος να περάσουν 

µεγάλες ελληνικές παραδοσιακές τράπεζες που παίζουν ενεργό ρόλο στη διανοµή κεφαλαίων 

στην ελληνική κοινωνία στα χέρια ξένων επενδυτικών οίκων. Αυτό µπορεί να συµβεί µε δυο 

τρόπους. Ο ένας σχετίζεται µε την άµεση χρηµατοδότηση από ξένους επενδυτές. Πιο 

συγκεκριµένα, προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν τις ελληνικές τράπεζες ενδέχεται να 

ζητήσουν επιπλέον εγγυήσεις και ανταλλάγµατα - όπως πακέτα µετοχών - λόγω του 

αυξανόµενου κινδύνου και της µειούµενης αξίας των ελληνικών οµολόγων τα οποία 

χρησιµοποιούνται σαν εγγύηση στις συναλλαγές. Ο δεύτερος τρόπος είναι µέσω της άµεσης 
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εξαγοράς τραπεζικών µετοχικών πακέτων απευθείας από το χρηµατιστήριο (free floating) 

λόγω της µεγάλης πτώσης της χρηµατιστηριακής τιµής των τραπεζών. Είναι ενδεικτικό το 

γεγονός ότι τους τελευταίους πέντε µήνες οι απώλειες του γενικού δείκτη έχουν φτάσει 

περίπου στο 35%, ενώ οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη έχουν απώλειες της τάξης του 

52%. (Λαδή & Νταλάκου, 2008) 

 

 

2.2. Η επίδραση της Οικονοµικής Κρίσης στη Χρηµατοοικονοµική 

Αποτελεσµατικότητα των Επιχειρήσεων 

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η χρηµατοπιστωτική κρίση έχει επηρεάσει την 

πραγµατική οικονοµία µε αρνητικές συνέπειες σε όλο σχεδόν το φάσµα της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Σε επίπεδο επιχειρήσεων η εν’ λόγω κρίση εκδηλώνεται µε µία σειρά από 

δυσµενείς συνθήκες όπως πτώση της ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών, πίεση για 

χαµηλότερες τιµές και µεγαλύτερη πίστωση, ενώ παρουσιάζονται έντονα προβλήµατα 

είσπραξης απαιτήσεων αλλά και εξόφλησης υποχρεώσεων µε παράλληλη προβληµατική και 

ελλιπή χρηµατοδότηση από τις τράπεζες.  (∆ρ. Ζάρκος, 2011.)  

 

 

2.2.1. Ζητήµατα Ρευστότητας και Προβλήµατα ∆ιαχείρισης Εµπορικής 

Πίστωσης σε Εταιρικούς Πελάτες 

 

Οι κυριότεροι συντελεστές της αλυσίδας αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών (value 

chain) είναι οι προµηθευτές, παραγωγοί, χονδρέµποροι, λιανικοί έµποροι και καταναλωτές. 

Λόγω της οικονοµικής κρίσης ο ένας παράγοντας της αγοράς πιέζει τον άλλον για 

µεγαλύτερη πίστωση σύµφωνα µε τη διαπραγµατευτική δύναµη που διαθέτει στην εκάστοτε 

αγορά (π.χ. κυκλοφορούν µεταχρονολογηµένες επιταγές που φτάνουν και τους δεκαοκτώ 

µήνες). Γενικά µιλώντας, οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να µεταφέρουν στους προµηθευτές 

την πίστωση ή και την έκπτωση που προσφέρουν στους (εταιρικούς) πελάτες τους τότε δεν 

µπορούν να διατηρήσουν την αναγκαία ισορροπία µεταξύ των ταµειακών εισροών και 

εκροών. Με απλά λόγια, όταν οι επιχειρήσεις πληρώνουν µε µετρητά και πουλάνε µε 

πίστωση τότε διατρέχουν τον κίνδυνο ταµειακού ελλείµµατος µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η 

κατάσταση επιβαρύνεται ακόµη περισσότερο εάν προσθέσουµε στα παραπάνω και την 



 
23 

άρνηση δανειοδότησης από τις τράπεζες τόσο προς τους ιδιώτες όσο και τις επιχειρήσεις. Το 

αποτέλεσµα, σε αυτή την περίπτωση είναι διπλά αρνητικό: υποτονική κίνηση της αγοράς µε 

ταυτόχρονη αδυναµία χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (∆ρ. Ζάρκος, 

2011) 

 

 

2.2.3. Αξιολόγηση της Οικονοµικής Επίδοσης και Μέθοδοι Αποτίµησης 

των  Επιχειρήσεων 

 

Η έλλειψη ρευστότητας έχει άµεση επίδραση στις ταµειακές ροές της επιχείρησης. 

Στη χρηµατοοικονοµική θεωρία οι ταµειακές ροές έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού 

θεωρούνται το µέσο µε το οποίο η εταιρία προσπαθεί να µεγιστοποιήσει την αξία της 

επένδυσης των µετόχων της. Ο σκοπός της επιχείρησης είναι να παράγει όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερο πλεόνασµα στις ταµειακές της ροές (free cash flow) οι οποίες ισούται µε τα 

λειτουργικά κέρδη µετά φόρων µείον την απαιτούµενη επένδυση που χρειάστηκε να προβεί 

η επιχείρηση στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για να επιτύχει αυτή την κερδοφορία. ∆εν 

είναι αρκετό για µια επιχείρηση απλά να παράγει κέρδη σε µια συγκεκριµένη περίοδο αλλά 

αυτά τα κέρδη θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα από την επένδυση που πραγµατοποίησε η 

επιχείρηση την ίδια περίοδο. Όταν αναφερόµαστε στο όρο επένδυση δεν εννοούµε µόνο 

εκείνες τις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού που τις θεωρούµε αυτονόητες όπως την 

εγκατάσταση µιας παραγωγικής µονάδας, ή την αγορά ενός µηχανήµατος αλλά και τις 

επενδύσεις στο κεφάλαιο κίνησης όπως αύξηση του αποθέµατος εµπορευµάτων και πρώτων 

υλών ή αύξηση στην πίστωση που δίνεται στους πελάτες της επιχείρησης. Το τελευταίο είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό αφού πολλές φορές η επιχείρηση για να πραγµατοποιήσει πωλήσεις 

προσφέρει πίστωση στους πελάτες της. Αυτό το ποσό που προσφέρει ως πίστωση είναι στην 

ουσία η χρηµατοδότηση που προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της και αποτελεί φυσικά 

µια ταµειακή εκροή αφού όσο µεγαλύτερη πίστωση προσφέρει σε µια συγκεκριµένη περίοδο 

τόσο λιγότερα εισπράττει στο ταµείο της. 

Σε πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το µη κερδοσκοπικό ίδρυµα 

πιστωτικής έρευνας των ΗΠΑ (Credit Research Foundation) σε δείγµα 1,085 µη τραπεζικών 

επιχειρήσεων, το 94% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πελάτες τους χρησιµοποιούν την 

πίστωση που τους προσφέρουν ως µέσο χρηµατοδότησης του δικού τους κεφαλαίου κίνησης 

ενώ το 79% έχει αντιµετωπίσει καθυστερήσεις στην είσπραξη οφειλών από τους πελάτες 
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τους και σχεδόν το ίδιο ποσοστό αναφέρει ότι οι τράπεζες έχουν µειώσει την χρηµατοδότηση 

των πελατών τους (βλέπε CFO.com “Customers Banking on Your Working Capital” By 

Sarah Johnson, March 4, 2009(∆ρ. Ζάρκος Σ 2011) 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι εταιρίες αναγκάζονται εν µέρει να 

αναλάβουν το ρόλο των τραπεζών και να αναπληρώσουν την ελλιπή πίστωση που 

προσφέρεται στους εταιρικούς πελάτες, πραγµατοποιώντας µε αυτό τον τρόπο µια ιδιότυπη, 

ανεπιθύµητη, αλλά συγχρόνως και αναγκαστική, επένδυση.  

Η πρόχειρη ερµηνεία των ταµειακών ροών που παράγουν οι διάφορες επιχειρήσεις 

µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Για παράδειγµα, δύο ξεχωριστές 

επιχειρήσεις µπορεί να έχουν το ίδιο λειτουργικό κέρδος ή ακόµα τις ίδιες καθαρές 

ταµειακές ροές αλλά να διαφέρουν στο είδος της επένδυσης που έχουν κάνει. Η µία 

επιχείρηση µπορεί να έχει επενδύσει σε νέα προϊόντα που θα φέρουν πωλήσεις και 

µεγαλύτερα κέρδη στο µέλλον ενώ η άλλη επιχείρηση µπορεί να έχει επενδύσει κυρίως στην 

πίστωση που προσέφερε στους πελάτες της σε µια προσπάθεια να προστατέψει την 

κερδοφορία της. Μια πρόχειρη σύγκριση των ταµειακών ροών θα οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι οι δύο εταιρίες είναι το ίδιο αποτελεσµατικές στην δηµιουργία χρηµατικού 

πλεονάσµατος (αφού παράγουν ίσες ταµειακές ροές). Όµως, αυτό θα οδηγούσε σε λάθος 

συµπεράσµατα σχετικά µε την  αξιολόγηση των δυο επιχειρήσεων. Παρόλο ότι έχουν τις 

ίδιες ταµειακές ροές, οι προσδοκίες για το µέλλον της κάθε επιχείρησης διαφέρουν 

σηµαντικά λόγω της ποιοτικής διαφοράς των επενδύσεων που πραγµατοποίησαν. Αυτή η 

ποιοτική υποβάθµιση των ταµειακών ροών που συχνά παραβλέπεται από τη βιβλιογραφία 

της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης εντοπίζεται κυρίως σε περιόδους κρίσης. Σε αυτές τις 

περιόδους, η πτώση των πωλήσεων αναγκάζει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν κίνητρα όπως 

εκπτώσεις και ευκολίες πληρωµής, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται πτώση στις ταµειακές 

ροές τόσο σε απόλυτο µέγεθος όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους µιας και οι 

παραγωγικές επενδύσεις σε περίοδο κρίσης λιγοστεύουν σηµαντικά ενώ οι όποιες επενδύσεις 

γίνονται περιορίζονται σε επίπεδο κεφαλαίου κίνησης κυρίως υπό τη µορφή πιστώσεων.  

Ακόµα µια ευρεία γνωστή µέθοδος αξιολόγησης της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης 

των επιχειρήσεων είναι η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία (ΟΠΑ) (Economic Value Added) 

η οποία ισούται µε τα λειτουργικά κέρδη µετά φόρων µείον το κόστος κεφαλαίου, πόσο 

δηλαδή η επιχείρηση πρέπει να αποδώσει στους επενδυτές της, µετόχους και τράπεζες). 

Σηµειώνεται ότι το κόστος κεφαλαίου αποτελεί την απόδοση της επένδυσης που απαιτούν οι 

επενδύτες σύµφωνα µε το ρίσκο που έχουν αναλάβει µέσω τις επένδυσης τους. ∆ηλαδή όσο 

πιο υψηλό ρίσκο έχει µία επένδυση τόσο µεγαλύτερο θα είναι το κόστος κεφαλαίου που θα 
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επιβαρύνει την επιχείρηση και τόσο χαµηλότερη θα είναι η ΟΠΑ. Σε περιόδους κρίσης η 

επιχείρηση προσφέρει πίστωση στους πελάτες της και αυτό το κάνει µε τα λεφτά που έχουν 

επενδύσει οι επενδυτές. Εφόσον λοιπόν οι επενδυτές είναι οι τελικοί αποδέκτες του ρίσκου 

που απορρέει από τις πιστώσεις που προσφέρει η επιχείρηση τότε το κόστος κεφαλαίου θα 

αυξάνεται όσο η επιχείρηση αναλαµβάνει µεγαλύτερο ρίσκο µε το να πιστώνει επισφαλείς 

πελάτες. Αυτό εξηγεί και το δισταγµό των τραπεζών να προσφέρουν κεφάλαιο κίνησης στις 

επιχειρήσεις αφού µε αυτό τον τρόπο εκτίθενται στο ρίσκο της επιχείρησης που δανείζουν 

αλλά και σε εκείνους που χρωστούν στην επιχείρηση (∆ρ. Ζάρκος Σ. 2011) 

 

 

2.2.4. Ζητήµατα Λειτουργικού και Χρηµατοοικονοµικού Ρίσκου των 

Επιχειρήσεων 

 

Η πτώση των πωλήσεων και η πίεση για χαµηλότερες τιµές και µεγαλύτερη πίστωση 

αυξάνουν την ανάγκη για δανεισµό από τις τράπεζες. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω το 

τραπεζικό σύστηµα δεν έχει ανταποκριθεί όσο θα επιθυµούσαν οι παράγοντες της αγοράς και 

δεν είναι ο σκοπός του άρθρου να αναλύσει τους λόγους αυτής της ολιγωρίας. Αυτό που θα 

πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις είναι ότι ο δανεισµός δεν αποτελεί πανάκεια στη κρίση 

που αντιµετωπίζουν εάν δεν συνοδευτεί και µε αντίστοιχη ένεση ρευστότητας στους ιδιώτες 

ώστε να τονωθεί η ζήτηση στην αγορά. Από χρηµατοοικονοµική άποψη ο επιπλέον 

δανεισµός όταν γίνεται απλά για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα και να δοθεί 

µεγαλύτερη πίστωση στους πελάτες αυξάνει το χρηµατοοικονοµικό ρίσκο της επιχείρησης 

και την συνολική µόχλευση αφού τα έξοδα τόκων θα προστεθούν µε τα υπόλοιπα σταθερά 

έξοδα αυξάνοντας το ελάχιστο απαιτούµενο επίπεδο πωλήσεων νεκρού σηµείου (break-even) 

κάτω από το οποίο η επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει ζηµιά. Εάν ο δανεισµός απλά 

χρηµατοδοτεί την ζηµιογόνα κατά τα άλλα λειτουργία της επιχείρησης τότε το πρόβληµα της 

έλλειψης κερδοφορίας δεν επιλύεται αλλά απλά καλύπτεται και µετατίθεται στο µέλλον µε 

ποιο επώδυνες συνέπειες ειδικά όταν η ζήτηση αναµένεται να παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. 

Προτεραιότητα της επιχείρησης πρέπει να είναι η ευελιξία και η ικανότητα να 

λειτουργεί κερδοφόρα σε χαµηλά επίπεδα πωλήσεων. Με άλλα λόγια η επιχείρηση θα πρέπει 

να χαµηλώσει το νεκρό σηµείο πωλήσεων ώστε να επιβιώσει σε περιόδους κρίσης. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την µετατροπή µερικών σταθερών εξόδων σε µεταβλητά έξοδα. Τέτοια 

παραδείγµατα βρίσκουµε στην χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) , outsourcing, και την 
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ευέλικτη απασχόληση. Η χρηµατοδοτική µίσθωση ενδείκνυται όταν το κόστος απόκτησης ή 

συντήρησης του πάγιου στοιχείου είναι ιδιαίτερα υψηλό και η επιχείρηση δεν είναι σίγουρη 

ότι θα το χρησιµοποιήσει στο µέλλον. Το outsourcing προτιµείται στην περίπτωση που το 

κόστος και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι καλύτερα όταν προσφέρονται από µία εταιρία 

εξειδικευµένη στο συγκεκριµένο τοµέα (π.χ. υπηρεσίες logistics). H χρήση της ευέλικτης 

απασχόλησης µπορεί να µειώσει σηµαντικά τα έξοδα της επιχείρησης. Όµως επιφέρει µια 

σειρά από προβλήµατα µερικά από τα οποία σχετίζονται µε θέµατα ποιότητας και 

αξιοπιστίας της παραγωγικής διαδικασίας ενώ άλλα σχετίζονται µε τις αρνητικές επιπτώσεις 

στη ζωή και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων (∆ρ. Ζάρκος Σ. 2011) 

 

 

2.2.5.  Ανταγωνιστικότητα η Μόνη ∆ιέξοδος Ανάπτυξης του 

Επιχειρηµατικού Κλάδου 

 

 

Η ανταγωνιστικότητα σηµαίνει αύξηση της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα 

σηµαίνει περισσότερους µισθούς και αύξηση κυκλοφορίας των χρηµάτων άρα και αύξηση 

ζήτησης των παραγοµένων προϊόντων και υπηρεσιών.  Η τωρινή κατάσταση στην ελληνική 

οικονοµία χαρακτηρίζεται από την µείωση της ζήτησης, άρα και µείωση της παραγωγής. Με 

τις περικοπές σε όλο το φάσµα των δαπανών οι επιχειρήσεις µειώνουν τα βασικά τους 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Πολλές φορές η απερίσκεπτη περικοπή διάφορων δαπανών 

όπως η εκπαίδευση στελεχών, διαφήµιση, ή άλλων δαπανών στο µάρκετινγκ κάνουν 

µεγαλύτερο κακό παρά όφελος αφού η επιχείρηση θα χρειαστεί στο µέλλον να καταβάλει 

πολλή µεγαλύτερη προσπάθεια να ανακτήσει το χαµένο έδαφος στην αγορά.  

Οι σύµβουλοι επιχειρήσεων πρώτων προτείνουν την ευελιξία και την ορθή διαχείριση 

κινδύνου ως τα κύρια χαρακτηριστικά µια πετυχηµένης χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης σε 

περίοδο κρίσεων (∆ρ. Ζάρκος Σ. 2011) 

Μία οικονοµία είναι ανταγωνιστική όταν επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους 

εργαζόµενους να είναι παραγωγικοί. Όταν η παραγωγικότητα είναι υψηλή, οι επιχειρήσεις 

µπορούν να πληρώνουν υψηλούς µισθούς, και έτσι τα εισοδήµατα είναι υψηλά. Επιπλέον, η 

οικονοµία είναι σε θέση να προσελκύσει επενδύσεις από ξένες επιχειρήσεις, γεγονός που 

δηµιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και αυξάνει περαιτέρω τα εισοδήµατα. 
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Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σύνολο των 

κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των αγορών. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να προωθούν τον 

ανταγωνισµό, τις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα. Κανόνες που έχουν σχεδιαστεί 

καλά και εφαρµόζονται αυστηρά µπορούν να καταστήσουν µία χώρα ανταγωνιστική και 

εύπορη. 

Σε συνδυασµό µε τη θέσπιση σωστών κανόνων λειτουργίας των αγορών, απαραίτητο 

συστατικό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι ένα µορφωµένο εργατικό δυναµικό: 

µε αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα των υπαρχουσών επιχειρήσεων και 

προσελκύονται νέες, ιδιαίτερα όσες απασχολούνται στον τοµέα των προηγµένων 

τεχνολογιών και δραστηριοτήτων υψηλής ανάπτυξης.  

Η Ελλάδα Θα πρέπει επίσης να επενδύσει περισσότερο στον τοµέα της έρευνας και 

ανάπτυξης (R&D), για τον οποίο διατίθενται προς το παρόν πολύ περιορισµένοι πόροι. Για 

παράδειγµα, η Ελλάδα επένδυσε µόνο το 0.6% του ΑΕΠ της στον τοµέα της έρευνας και 

ανάπτυξης το 2007. Ο µέσος όρος στις 30 χώρες του ΟΟΣΑ ήταν 2%, και η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην προτελευταία θέση. Μία βελτίωση στην παιδεία θα αποφέρει καρπούς 

µόνο αν συνδυαστεί µε µεταρρύθµιση του ρυθµιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει τη 

λειτουργία επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι επιχειρήσεις 

προηγµένων τεχνολογιών και υψηλής ανάπτυξης δεν θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα 

αλλά αντί αυτού πολλοί Έλληνες που επενδύουν στη µόρφωση τους και στο µέλλον τους θα 

µεταναστεύσουν σε άλλες χώρες να απασχοληθούν σε ξένες επιχειρήσεις. (∆ρ. Ζάρκος Σ. 

2011) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 3. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ 

3.1. Εισαγωγή 

 

Η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση πρωτόγνωρης κρίσεως όσο για τα 

δεδοµένα της ίδιας, της Ευρώπης και της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής ιστορίας. Λόγω 

των ιδιαιτέρως δυσµενών οικονοµικό-πολιτικών συνθηκών και δεδοµένων, η Ελλάδα ως 

κοινοτικός εταίρος στην ζώνη του ευρώ από το 2005-2010 αναγκάστηκε να προβεί στην 

λήψη έκτακτων µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής υπό την µορφή προγράµµατος 

οικονοµικής στήριξης από την ΕΕ, το ∆ΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ), το 

οποίο περιλαµβάνει όχι µόνο µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και µια σειρά από 



 
28 

διαρθρωτικές αλλαγές. Στόχος του προγράµµατος είναι ο περιορισµός των δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων και η σταδιακή αποκλιµάκωση του υψηλού δηµόσιου χρέους, η αποκατάσταση 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των 

αγορών. 

Το 2010 η ελληνική οικονοµία βρέθηκε για δεύτερη χρονιά σε τροχιά συρρίκνωσης 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 4,5% (2009: -2,0%), µε 

βασικότερα χαρακτηριστικά τη σηµαντική πτώση της εγχώριας κατανάλωσης (-4,9%), 

ιδιωτικής και δηµόσιας, την αύξηση του πληθωρισµού (4,7% από 1,3% το 2009) κυρίως 

λόγω της αύξησης των έµµεσων φόρων, αλλά και τη ραγδαία άνοδο του ποσοστού ανεργίας 

στο επίπεδο του 12,6% από 9,5% το 2009, µε επιταχυνόµενη τάση. Στη δύσκολη αυτή 

συγκυρία η υλοποίηση του προγράµµατος οικονοµικής προ-αρµογής έφερε τα πρώτα θετικά 

αποτελέσµατα µε τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης το 

2010 κατά πέντε περίπου ποσοστιαίες µονάδες, στο 10,5% του ΑΕΠ. 

Σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ήρθε αντιµέτωπο 

µε πολλές προκλήσεις. Σε αντίθεση µε τον τραπεζικό τοµέα άλλων χωρών, οι τράπεζες στην 

Ελλάδα δεν υπήρξαν γενεσιουργός αιτία της οικονοµικής κρίσης, αλλά υφίστανται τις 

συνέπειες των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας, τις οποίες µπόρεσαν να 

αντιµετωπίσουν, µε επιτυχία, χάρη στην ικανοποιητική κεφαλαιακή τους βάση, τη χαµηλή 

συγκριτικά µόχλευση και τη συντηρητική πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και ποιότητας 

ενεργητικού. 

Οι συνεχείς υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών, 

αποτέλεσµα των αντίστοιχων υποβαθµίσεων της χώρας, ο αποκλεισµός των ελληνικών 

τραπεζών από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων, αλλά και ο περιορισµός της 

ρευστότητάς τους από την έντονη εκροή καταθέσεων που παρατηρήθηκε στην ελληνική 

αγορά κατά τη διάρκεια του 2010 αντισταθµίστηκαν κυρίως από τα συνδυασµένα µέτρα 

ενίσχυσης της ρευστότητας εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, το 2010 σηµειώθηκε υποχώρηση της αποδοτικότητας των 

ελληνικών τραπεζών, µε σηµαντική άνοδο, της τάξης του 19% σε ετήσια βάση, των 

προβλέψεων λόγω της χειροτέρευσης των δεικτών ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων 

τους. 

Κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, η πρόκληση για το τραπεζικό µας σύστηµα έχει 

τέσσερις πτυχές: 
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(α) Να βελτιωθεί η ποιότητα των συνθηκών ρευστότητας, µε σταδιακή 

αποκλιµάκωση της εξάρτησης από τη ρευστότητα που αντλείται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα.  

(β) Να διατηρηθεί σταθερό, µε διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. 

(γ) Να συγκρατήσει τα λειτουργικά του έξοδα. 

(δ) Να συνεχίσει τη στήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων του, ειδικά σε χώρες όπου 

η οικονοµική συγκυρία βελτιώνεται ή έχει βελτιωθεί σηµαντικά. (Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών 2011) 

 

3.2. Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα 

 

Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, µε την εξαίρεση την Τράπεζα της 

Ελλάδος, στο τέλος του ∆εκεµβρίου 2009 ανερχόταν στα 32,87 δισ. ευρώ, ποσό που 

αντιστοιχούσε στο 39,4% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 

ενώ τα ίδια µεγέθη στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2010 ήταν 21,4 δισ. Ευρώ και 37,09% 

αντίστοιχα. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΚΤ31, ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος παρουσίασε ελαφρά αύξηση συγκριτικά µε το 2007. Στην Ελλάδα το 

µερίδιο αγοράς των πέντε (5) µεγαλύτερων τραπεζών σε όρους ενεργητικού διαµορφώθηκε 

στα τέλη του 2008 σε 69,5% (ενώ το 2007 ήταν στο 67,7%) εµφανίζοντας στο διάστηµα 

2003-2008, ελαφρά αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης (το 2003 ο βαθµός συγκέντρωσης 

ήταν 66,9%). Ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, παρότι 

εµφανίζεται υψηλότερος από το γενικό µέσο όρο του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

παραµένει αρκετά χαµηλότερος από τον αντίστοιχο βαθµό συγκέντρωσης των τραπεζικών 

συστηµάτων κρατών - µελών της ευρωζώνης µε πληθυσµό αντίστοιχο της Ελλάδας, όπως το 

Βέλγιο, η Ολλανδία, η ∆ανία και η Φινλανδία. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Απρίλιο του 2011, ήταν στην Ελλάδα 

εγκατεστηµένα και λειτουργούσαν 62 πιστωτικά ιδρύµατα (έναντι 65 τον Νοέµβριο του 

2010), εκ των οποίων: 

• 34 πιστωτικά ιδρύµατα (18 εµπορικές και 16 συνεταιριστικές τράπεζες) που έχουν 

καταστατική έδρα στην Ελλάδα, έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος και υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας  αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3601/2007, 
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 • 22 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επίσης, υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης 

(κοινοτικό διαβατήριο) του ν. 3601/2007, εποπτευόµενα από τις αρµόδιες αρχές του κράτους 

µέλους καταγωγής των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

• 5 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς δεν υπάγονται στο καθεστώς της 

αµοιβαίας αναγνώρισης, και 

• 1 πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρµογή του ν. 3601/2007, δηλαδή το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Έως το τέλος Απριλίου 2011 αποχώρησαν από τη χώρα µας τρία υποκαταστήµατα 

πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα 

πιστωτικό ίδρυµα άρχισε να λειτουργεί ως υποκατάστηµα πιστωτικού ιδρύµατος µε έδρα σε 

άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών 2011) 

 

 

3.2.1. Ιστορικά Στοιχεία Τραπεζών στην Ελλάδα 

 

Η τάση αύξησης του αριθµού των τραπεζών στην Ελλάδα, συνοδεύτηκε και µε 

αύξηση του αριθµού των καταστηµάτων των τραπεζών κατά την εξαετία 2003-2008, η οποία 

ήταν διαρκής και υπερδιπλάσια έναντι της ευρωζώνης. Η εν λόγω τάση αύξησης των 

καταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων διακόπηκε κατά τη διάρκεια του 2010. Σύµφωνα 

µε τον κατάλογο καταγραφής της παρουσίας του τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα 

(γνωστό ως ευρετήριο HEBIC), στο τέλος ∆εκεµβρίου 2010 ο αριθµός των καταστηµάτων 

των τραπεζών στην Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζονται τα καταστήµατα της Τράπεζας της 

Ελλάδος, ανέρχονταν σε 4.183. Ωστόσο, σε σχέση µε το 2008, η ποσοστιαία µεταβολή στον 

αριθµό των τραπεζικών καταστηµάτων αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες. 

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά εν µέρει την προτίµηση της πελατείας των τραπεζών στην 

Ελλάδα για την πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών κυρίως µέσω των καταστηµάτων 

τους, τις προσπάθειες των εγκατεστηµένων στη χώρα µας τραπεζών να αυξήσουν τα σηµεία 

φυσικής εξυπηρέτησης της πελατείας τους και τη διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων τους 

σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας µε χαµηλά ποσοστά αστικοποίησης (ορεινές περιοχές, 

νησιωτική Ελλάδα, κ.λπ.). Παράλληλα µε τη διαχρονική αύξηση του αριθµού 

καταστηµάτων, σηµαντική και συστηµατική υπήρξε και κατά τη διάρκεια του 2010 η 
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προσπάθεια των εγκατεστηµένων στη χώρα µας τραπεζών να αναπτύξουν εναλλακτικά 

δίκτυα διανοµής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές 

(ΑΤΜ), τηλεφωνική τραπεζική (phone banking) και ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking). 

(Ελληνική Ένωση Τραπεζών 2011) 

 

 

3.2.2. Μετοχολόγιο-Κεφαλαιοποίηση των Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών Εµπορικών Τραπεζών 

 
Το µετοχολόγιο των δεκατριών (13) εισηγµένων (Ένωση Τραπεζών 2010) στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών εµπορικών τραπεζών, συντίθεται από ιδιώτες, έλληνες και ξένους 

θεσµικούς επενδυτές, ασφαλιστικά ταµεία, καθώς και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

χαρακτηρίζεται από έντονη διασπορά, καθώς και από ενισχυµένη διαπραγµατευσιµότητα σε 

καθηµερινή βάση. 

Οι θεσµικοί επενδυτές, Έλληνες και ξένοι, καταλαµβάνουν ποσοστό που προσεγγίζει 

το 45% της µετοχικής σύνθεσης των τραπεζών µε τους ιδιώτες µετόχους να ακολουθούν µε 

37% και το ∆ηµόσιο µαζί µε τα ασφαλιστικά ταµεία να καταλαµβάνουν ποσοστό 18% επί 

της µετοχικής σύνθεσης. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών 2011) 

Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, εξαιρουµένης της Τράπεζας της 

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

26% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, έναντι της αντίστοιχης 

κεφαλαιοποίησης στο τέλος ∆εκεµβρίου 2009 η οποία ανερχόταν στα 28 δισ. ευρώ, ποσό 

που αντιστοιχούσε, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, στο 33% της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών 2011) 

 

3.3. Τραπεζικό σύστηµα και ΑΕΠ 

 

Η άµεση συµµετοχή του τραπεζικού συστήµατος στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

της χώρας παραµένει κατά την περίοδο 2004-2010 σταθερά κοντά στο 5%, παρουσιάζοντας 

την περίοδο 2004-2009 σηµαντική αύξηση της τάξης του 11% (από 4,33% το 2004 σε 4,81% 

το 2009), σε σταθερές τιµές προηγούµενου έτους, ενώ το 2010 επανήλθε κοντά στα επίπεδα 

του 2004 . Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τη σηµαντική συµβολή του τραπεζικού 

συστήµατος στην αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας, ακόµα και σε δυσµενείς 
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περιόδους, όπως αυτή που διανύουµε. Σηµειώνεται ότι η συµβολή αυτή αναφέρεται 

αποκλειστικά στην «άµεση» συµβολή, χωρίς να υπολογίζονται: 

(α) η µε άλλους τρόπους θετική συµβολή σε συνολικά οικονοµικά µεγέθη (π.χ. 

φορολογικά έσοδα, απασχόληση κ.λπ.), και  

(β) τα κάθε τύπου πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα από την «έµµεση» συµβολή του 

τραπεζικού τοµέα στην ελληνική οικονοµία. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών 2011) 

 

 

3.4.Συµβολή του Τραπεζικού συστήµατος στα Φορολογικά έσοδα 

 

Σύµφωνα µε το ισχύον φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα, τα συνολικά κέρδη των 

νοµικών προσώπων φορολογούνται µε συντελεστή 25% για τη χρήση 2009 και 24% για τη 

χρήση 2010. Ο νόµος 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.3.2011) «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, 

στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Οικονοµικών» προβλέπει ότι για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 01.01.2011 και 

µετά, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται σε 20% (από 

24%), ενώ σε περίπτωση διανοµής κερδών που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 

01.01.2011 και µετά διενεργείται παρακράτηση φόρου 25%. Ειδικά για τα κέρδη που 

διανέµονται εντός του 2011, διενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 21%. 

Επίσης, µε το άρθρο 5 του νόµου 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α/6.5.2010) «Μέτρα για την 

εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη Ζώνης 

του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά κοινωνικής 

ευθύνης στο συνολικό καθαρών εισοδηµάτων νοµικών προσώπων, οικονοµικού έτους 2010, 

εφόσον αυτό υπερέβαινε το ποσό των €100.000.Για τις θυγατρικές εταιρείες των τραπεζών 

που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, ο φόρος έχει υπολογιστεί µε τους αντίστοιχους 

ισχύοντες, για τις χρήσεις 2009 και 2010 στις χώρες αυτές, ονοµαστικούς φορολογικούς 

συντελεστές (Ηνωµένο Βασίλειο: 28%, Βουλγαρία: 10%, Ρουµανία: 16%, ΗΠΑ: 35%, 

Σερβία: 10%, Ουκρανία: 25%, Αίγυπτος: 20%, Κύπρος: 10%, FYROM: 10%, 

Λουξεµβούργο:28,59% και Αλβανία: 10%). 

Το σύνολο των φόρων που καταβλήθηκε το 2010, ανήλθε στα €766,3 εκατ. από 

€702,8 εκατ. το 2009, αύξηση κατά 9%. 
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Τέλος, η φορολογική επιβάρυνση που προήλθε από την επιβολή της έκτακτης 

εισφοράς που αναφέρθηκε πιο πάνω ανήλθε, για το συγκεκριµένο δείγµα ελληνικών 

τραπεζικών οµίλων, σε  €223,3 εκατ. 

 

 

3.5.Σχέδιο Ενίσχυσης Ρευστότητας Τραπεζών µέσω Κρατικών Εγγυήσεων 

 

Όπως ανακοινώθηκε, επεκτείνεται κατά €30 δισ. το Σχέδιο Ενίσχυσης Ρευστότητας 

µέσω κρατικών εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) γεγονός που έχει πολύ µεγάλη σηµασία για το µέλλον και την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Η παροχή εγγυήσεων δεν γίνεται µε χρήµατα 

των φορολογουµένων. Οι εγγυήσεις δεν επιβαρύνουν ούτε τον Κρατικό Προϋπολογισµό 

ούτε και καταγράφονται στο δηµόσιο χρέος. Απλώς χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες για 

να εκδώσουν ίδια οµόλογα µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Τα οµόλογα αυτά δεν 

µπορούν να διατεθούν στην αγορά λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης. Κατατίθενται, όµως, 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εξασφάλιση για την παροχή χρηµατοδότησης προς 

τις ελληνικές τράπεζες. Η ΕΚΤ για κάθε €100 ονοµαστικής αξίας οµολόγου αποδίδει στις 

τράπεζες περίπου €80 τα οποία είναι και τελικώς διαθέσιµα στις τράπεζες. Στο παρελθόν, 

επίσης, είχαν δοθεί στις τράπεζες και ειδικά κρατικά οµόλογα µε αποκλειστική χρήση τους 

ως εξασφάλιση για την παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ. Οι κρατικές εγγυήσεις δεν 

παρέχονται δωρεάν στις τράπεζες αλλά µε προµήθεια, ενώ τα ειδικά κρατικά οµόλογα 

δόθηκαν στις τράπεζες επίσης έναντι προµήθειας και εξασφαλίσεων µέσω δέσµευσης υπέρ 

του ∆ηµοσίου τραπεζικών δανείων υψηλής ποιότητος. (∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών 

ALPHA Bank 2011) 

Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν δοθεί στις τράπεζες κρατικές εγγυήσεις ύψους €51,3 

δισ. και ειδικά κρατικά οµόλογα ύψους €7,1 δισ. για λόγους άντλησης ρευστότητας από την 

ΕΚΤ. Έναντι αυτών οι τράπεζες έχουν χρηµατοδοτηθεί µε €46,7 δισ. περίπου από την ΕΚΤ. 

Ταυτόχρονα, το Κράτος έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών µε έκδοση 

και παράδοση στις τράπεζες ειδικών οµολόγων αξίας €3,8 δισ., έναντι των οποίων το Κράτος 

έχει προνοµιούχες µετοχές των τραπεζών µε ετήσιο κόστος 10% για τις τράπεζες. Για την 

κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση, καµία εκταµίευση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δεν έλαβε 

χώρα αλλά ούτε και προέκυψε κάποια επιβάρυνση του ∆ηµόσιου Χρέους καθώς τα ειδικά 
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οµόλογα αντισταθµίζονται από τις προνοµιούχες µετοχές. Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο του 

Σχεδίου Ενίσχυσης Ρευστότητας, οι τράπεζες κατέβαλαν το 2010 €635 εκατ., εκ των οποίων 

τα €380 εκατ. αναφέρονται στο µέρισµα των προνοµιούχων µετοχών και τα υπόλοιπα στις 

προµήθειες που πληρώνουν οι τράπεζες για τις εγγυήσεις. Επιπλέον, οι τράπεζες 

επιβαρύνθηκαν λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε. Μόνον οι τέσσερις 

µεγαλύτερες τράπεζες Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς κατέβαλαν €211 εκατ. σε 

πρόσθετους φόρους το 2010. 

Στο τέλος του 2010 οι καταθέσεις στην Ελλάδα είχαν διαµορφωθεί σε €208,9 δισ. 

(έχοντας µειωθεί κατά € 18,7 δισ. από το τέλος του 2008) και οι χορηγήσεις σε €257,7 δισ. 

(έχοντας αυξηθεί κατά €8 δισ. από το τέλος του 2008). Η διαφορά των χορηγήσεων-

καταθέσεων €48,8 δισ. Ισοφαρίζεται περίπου από τον δανεισµό από την ΕΚΤ στη βάση των 

εξασφαλίσεων µε εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ο συνολικός δανεισµός από την ΕΚΤ 

στο τέλος του 2010 ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος, προσεγγίζοντας τα €98 δισ. (σήµερα έχει 

πέσει στα €94 δισ.) που, βεβαίως, καλύπτει και τη διαφορά χορηγήσεων-καταθέσεων εκτός 

Ελλάδος και διάφορες άλλες επενδύσεις, όπως σε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους 

τουλάχιστον €48 δισ. Από τη χρηµατοδότηση αυτή που έχει εξασφαλισθεί από την ΕΚΤ, 

µόνο η µισή περίπου στηρίζεται σε εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Για τα υπόλοιπα, οι 

τράπεζες χρησιµοποιούν, ως εξασφαλίσεις προς την ΕΚΤ, ίδια οµόλογα που εκδίδουν µέσω 

τιτλοποιήσεων στοιχείων του ενεργητικού ή άλλα περιουσιακά τους στοιχεία. Στους τίτλους 

αυτούς, για κάθε €100 ονοµαστικής αξίας, η ΕΚΤ χρηµατοδοτεί τις τράπεζες µε €65 έως €90 

αναλόγως του τίτλου, λόγω και των συνεχών υποβαθµίσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, και 

κατ’ επέκταση των ελληνικών τραπεζών, από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητος. Παρά την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, οι 

υποβαθµίσεις αυτές είναι το αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής κρίσης και του έντονα 

υφεσιακού περιβάλλοντος λειτουργίας της ελληνικής οικονοµίας. Μάλιστα, τα πρόσθετα €30 

δισ. των εγγυήσεων που προγραµµατίζονται σήµερα προορίζονται για τη στήριξη της αξίας 

των εξασφαλίσεων που δίνουν οι τράπεζες στην ΕΚΤ για τη χρηµατοδότησή τους, καθώς οι 

υποβαθµίσεις από τους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας αποµειώνουν την πραγµατική 

χρηµατική αξία των εξασφαλίσεων που προέρχονται είτε από τιτλοποιήσεις στοιχείων 

ενεργητικού των τραπεζών, είτε από κρατικές εγγυήσεις τραπεζικών οµολόγων. Ως εκ 

τούτου, προκύπτει η ανάγκη αναπλήρωσης των εξασφαλίσεων µε τραπεζικά οµόλογα 

εγγυηµένα από το ∆ηµόσιο, έτσι ώστε να µη µειωθεί η συνολική χρηµατοδότηση των 

τραπεζών από την ΕΚΤ. (∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών ALPHA Bank 2011) 
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Οι τράπεζες διαχειρίζονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια τους πόρους της 

ΕΚΤ. Η κύρια εργασία των τραπεζών είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας. Ωστόσο, όµως, 

η ζήτηση για δάνεια έχει µειωθεί κατακόρυφα. Το πρότυπο αντίδρασης των ελληνικών 

τραπεζών στη βαθιά ύφεση δεν διαφέρει ουσιαστικά από τράπεζες σε άλλες χώρες της 

ευρωζώνης.  

Είναι ευτυχές γεγονός που η κρίση χρέους βρήκε την Ελλάδα στην ευρωζώνη. 

Υπάρχει, συνεπώς, αµέριστη υποστήριξη από τους εταίρους µας. (∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Μελετών ALPHA Bank 2011) 

 

3.6. ∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στον Κλάδο των Τραπεζών ως Μέτρα 

Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας 

 

Σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ήρθε αντιµέτωπο 

µε πολλές προκλήσεις. Σε αντίθεση µε τον τραπεζικό τοµέα άλλων χωρών, οι τράπεζες στην 

Ελλάδα δεν υπήρξαν γενεσιουργός αιτία της οικονοµικής κρίσης, αλλά υφίστανται τις 

συνέπειες των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας, τις οποίες µπόρεσαν να 

αντιµετωπίσουν, µε επιτυχία, χάρη στην ικανοποιητική κεφαλαιακή τους βάση, τη χαµηλή 

συγκριτικά µόχλευση και τη συντηρητική πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και ποιότητας 

ενεργητικού. Οι συνεχείς υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών 

τραπεζών, αποτέλεσµα των αντίστοιχων υποβαθµίσεων της χώρας, ο αποκλεισµός των 

ελληνικών τραπεζών από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων, αλλά και ο περιορισµός 

της ρευστότητάς τους από την έντονη εκροή καταθέσεων που παρατηρήθηκε στην ελληνική 

αγορά κατά τη διάρκεια του 2010 αντισταθµίστηκαν κυρίως από τα συνδυασµένα µέτρα 

ενίσχυσης της ρευστότητας εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, το 2010 σηµειώθηκε υποχώρηση της αποδοτικότητας των 

ελληνικών τραπεζών, µε σηµαντική άνοδο, της τάξης του 19% σε ετήσια βάση, των 

προβλέψεων λόγω της χειροτέρευσης των δεικτών ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων 

τους.  

Το 2011 ήταν δύσκολη χρονιά για τη χώρα µας. Ενώ το διεθνές οικονοµικό 

περιβάλλον παρουσίασε σταδιακή ανάκαµψη, η Ελλάδα βρέθηκε σε φάση ύφεσης για τρίτη 

συνεχόµενη χρονιά. Παρά τα προβλήµατα όµως αυτά οι τράπεζες έδειξαν αξιοσηµείωτη 
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αντοχή. Κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, η πρόκληση για το τραπεζικό σύστηµα έχει 

τέσσερις πτυχές: 

(α) Να βελτιωθεί η ποιότητα των συνθηκών ρευστότητας, µε σταδιακή αποκλιµάκωση της 

εξάρτησης από τη ρευστότητα που αντλείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο 

στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί από τις αρχές του 2011, οπότε και µειώθηκε, κατά 12% σε 

σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2010, η εξάρτηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος από 

τη ρευστότητα της ΕΚΤ. 

(β) Να διατηρηθεί σταθερό, µε διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. 

(γ) Να συγκρατήσει τα λειτουργικά του έξοδα. 

(δ) Να συνεχίσει τη στήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων του, ειδικά σε χώρες όπου η 

οικονοµική συγκυρία βελτιώνεται ή έχει βελτιωθεί σηµαντικά. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

2011) 

 

 

Κεφάλαιο 4.  ΣΚΟΠΟΙ  ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

4.1. Εισαγωγή στην  Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

 

Με βάση τα δεδοµένα των δηµοσιευµένων στοιχείων των επισήµων οικονοµικών 

καταστάσεων δια επιστηµονικών µεθόδων της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης οι µελετητές 

µπορούν να προσδιορίσουν την ευρύτερη οικονοµική πορεία µιας επιχείρησης ή γενικευµένα 

ενός συνόλου επιχειρήσεων ή ενός κλάδου της εθνικής οικονοµίας.  

Άρα µε τον όρο Ανάλυση εννοούµε την κριτική διερεύνηση σε δεδοµένη χρονική 

στιγµή, των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, όπως επίσης και την ερµηνεία 

πρόσθετων πινάκων, δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων της επιχείρησης, τόσο συνολικά 

όσο και  τµηµατικά, συγκρίνοντας πάντα µε την τάση που µπορεί να επικρατεί και µε τα 

ιστορικά στοιχεία των υπαρχόντων ισολογισµών της ίδιας ή οµοειδούς επιχείρησης, µε 

σκοπό την παρακολούθηση της οικονοµικής της κατάστασης 

Με την χρήση µεθόδων χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των οικονοµικών 

καταστάσεων  έχουµε τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε τις παρακάτω  πληροφορίες σε µια 

επιχείρηση: 

� την περιουσιακή της κατάσταση και την κεφαλαιακή διάρθρωσή της 

� την χρηµατοπιστωτική της διάρθρωση 
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� την αποδοτικότητά της 

� τις επενδύσεις που µπορεί να πραγµατοποιήσει 

� τη σύνθεση των δαπανών και των προσόδων της 

� τον κύκλο εργασιών της 

� τις πηγές και τις χρήσεις του κεφαλαίου της 

 

4.2. Γενικοί Σκοποί της Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης 

 

Μέσω των µεθόδων χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη και χρηµατοοικονοµικές ικανότητες: 

Α) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: µε τον όρο αυτό εκφράζεται η δυνατότητα της 

επιχείρησης να εξοφλεί τα βραχυπρόθεσµα χρέη της ή τις υποχρεώσεις της χρησιµοποιώντας 

εύκολα ρευστοποιήσιµα στοιχεία. Γίνεται µελέτη των σχέσεων µεταξύ των κυκλοφοριακών 

στοιχείων και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , της φύσης και του µεγέθους των 

υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους δανειστές και τους µετόχους της, της προστασίας 

που παρέχεται στους δανειστές της και ιδιαίτερα στους µακροπρόθεσµους δανειστές της, µε 

τη µορφή υποθηκών, ενεχύρων, ρητρών στα δανειστικά συµβόλαια, κ.λπ. και της ιστορικής 

εξέλιξης των κερδών, του ύψους αυτών στην τρέχουσα χρήση και της διαγραφόµενης τάσης 

αυτών στο µέλλον. Ακόµη η ρευστότητα της επιχείρησης δεν είναι πάντα ωφέλιµη, αν είναι 

παραπάνω ή λιγότερη από αυτή που χρειάζεται η επιχείρηση. 

Β) ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: µε τον όρο αυτό εκφράζεται η 

δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες µακροχρόνιες υποχρεώσεις 

της, δηλαδή η να καταβάλει τους τόκους και τα χρεολύσια των µακροπρόθεσµων δανείων, 

καθώς και τα µερίσµατα στους κοινούς και τους προνοµιούχους µετόχους. 

Γ) ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Οι δείκτες αποδοτικότητας αποτελούν 

σηµαντικά κριτήρια, βάσει των οποίων εξάγουµε συνολικά συµπεράσµατα για την 

αποτελεσµατική ή όχι άσκηση της διοικήσεως, όπως αυτή κρίνεται εκ του αποτελέσµατος µε 

βάση το επίπεδο των κερδών της, την αποτελεσµατική αξιοποίηση των βασικών 

δραστηριοτήτων της. 

Τους δείκτες αυτούς τους αναλύουµε και τους ερµηνεύουµε διαχρονικά, βάσει των 

οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης για µια συγκεκριµένη περίοδο, ή τους ερµηνεύουµε 

συγκριτικά µε τους αντίστοιχους δείκτες του κλάδου ή άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

για την ίδια χρονική περίοδο. 
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∆) ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Οι δείκτες 

κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι κριτήρια, µε τα οποία µετράµε το βαθµό αποτελεσµατικής 

χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αφού όσο πιο εντατική είναι 

η χρησιµοποίηση των διαθέσιµων επιχειρηµατικών πόρων τόσο πιο αποτελεσµατική 

(κερδοφόρα) είναι η εκµετάλλευση της επιχείρησης. 

Η σηµασία των δεικτών αυτών είναι µεγάλη, αφού βοηθούν στον προσδιορισµό της 

ταχύτητας, µε την οποία κινείται το συνολικό κύκλωµα της επιχείρησης, που αποτελεί και 

τον κύριο αντικειµενικό σκοπό για την µεγιστοποίηση του κέρδους της 

Ε) ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: 

Η διαδικασία προσδιορισµού της οικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης από 

µακροχρόνια σκοπιά, περιλαµβάνει την ανάλυση της διαρθρώσεως των κεφαλαίων της. 

Λέγοντας διάρθρωση των κεφαλαίων µιας επιχείρησης εννοούµε τα διάφορα είδη και τις 

µορφές των κεφαλαίων που χρησιµοποιεί για τη χρηµατοδότηση της. Έτσι έχουµε τα µόνιµα 

(ίδια) κεφάλαια, ως και τις βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. 

Τα ίδια κεφάλαια είναι εκείνα που επωµίζονται τον επιχειρηµατικό κίνδυνο που 

αναπόφευκτα υπάρχει σε κάθε επιχείρηση. Επειδή θεωρούνται µόνιµα, επενδύονται κατά 

κανόνα σε µακροχρόνιες επενδύσεις και εκτίθενται σε περισσότερους κινδύνους από ότι τα 

δανειακά. Αντίθετα, τα δανειακά κεφάλαια πρέπει να εξοφληθούν προσαυξηµένα από τους 

τόκους τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανεξάρτητα από την οικονοµική θέση της 

επιχείρησης. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις µιας επιχείρησης για τη διατήρηση µιας 

διαδεδοµένης διαρθρώσεως κεφαλαίου είναι οι εξής: 

� Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος 

� Η θέση της επιχείρησης από άποψη φορολογίας 

� Η ικανότητα της επιχείρησης ν’ αντλεί κεφάλαια µε επωφελείς γι’ αυτήν όρους, 

ακόµη και κάτω από δύσκολες συνθήκες (Βασιλείου ∆. 2008) 

 

4.3. Σκοποί Αναλυτών 

 

Εκτός από τους παραπάνω βασικούς σκοπούς και τη σηµασία της ανάλυσης, 

µπορούµε να διακρίνουµε και άλλους σκοπούς ανάλογα µε το ποιος διενεργεί την ανάλυση. 

Βασικές κατηγορίες αναλυτών είναι οι ακόλουθες: 
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� Επενδυτές-µέτοχοι: οι οποίοι δίνουν τα επιχειρηµατικά κεφάλαια και αποσκοπούν 

στη λήψη κάποιου µελλοντικού µερίσµατος αλλά και δικαιωµάτων από τη διανοµή 

αποθεµατικών καθώς και στην αύξηση της τιµής των µετοχών στην αγορά, ώστε ν 

πραγµατοποιήσουν κέρδη κεφαλαίου. 

� ∆ανειστές των επιχειρήσεων: οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την επιστροφή 

των τόκων και των κεφαλαίων τους.  ∆ανεισµός µπορεί να γίνει είτε βραχυπρόθεσµα , κατά 

τον οποίο οι δανειστές ενδιαφέρονται κυρίως για τη βραχυχρόνια οικονοµική κατάσταση, το 

βαθµό ρευστότητας των κυκλοφοριακών στοιχείων και την ταχύτητας κυκλοφορίας τους, 

είτε µακροπρόθεσµα ,κατά τον οποίο οι δανειστές επιδιώκουν µια πιο λεπτοµερή ανάλυση, η 

οποία περιλαµβάνει προβλέψεις των µελλοντικών εισροών κεφαλαίων, της οικονοµικής 

θέσης καθώς και την ικανότητα της να διατηρήσει την οικονοµική της κατάσταση. 

� ∆ιοικούντες την επιχείρηση: ενδιαφέρονται κυρίως για τον προσδιορισµό της 

οικονοµικής κατάστασης, της κερδοφόρας δυναµικότητας και τη µελλοντική της εξέλιξη. 

� Αναλυτές σε περίπτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων: εδώ οι σκοποί είναι παρόµοιοι 

µε αυτούς των επενδυτών, όµως είναι απαραίτητο να γίνει ανάλυση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι η φήµη και η πελατεία, αλλά ακόµα να γίνει και 

υπολογισµός των υποχρεώσεων. 

� Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων: έργο των ελεγκτών είναι να γίνει εντοπισµός των 

ηθεληµένων ή µη σφαλµάτων και των ατασθαλιών τα οποία αν δεν επισηµανθούν ή δεν 

αναφερθούν µπορεί να δώσουν εσφαλµένη εικόνα. Γι αυτό το λόγο γίνεται ανάλυση των 

λογιστικών καταστάσεων µε τον υπολογισµό ορισµένων αριθµοδεικτών καθώς και η 

παρακολούθηση µεταβολών των οικονοµικών στοιχείων και των τάσεων τους διαχρονικά. 

� Λοιπές οµάδες ενδιαφερόµενων: ανάλογα µε το σκοπό που επιδιώκουν οι οµάδες, 

δίνουν και ανάλογη έµφαση στα στοιχεία από την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. Οι 

οµάδες των ενδιαφεροµένων µπορεί να είναι, π.χ. εφοριακοί ελεγκτές για τον έλεγχο των 

εσόδων του κράτους από φόρους επιχειρήσεων, συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζοµένων 

για αξιολόγηση της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης ώστε να υπογράψουν συλλογική 

σύµβαση εργασίας, ώστε να πετύχουν καλύτερους όρους αµοιβών και εργασίας, και πελάτες 

επιχειρήσεων που επιθυµούν να προσδιορίσουν τη κερδοφορία, τη δυναµικότητα, την 

απόδοση κεφαλαίων µε σκοπό την παραπάνω συνεργασία, την επίτευξη καλύτερων τιµών 

και όρων συναλλαγής. (Βασιλείου ∆. 2008) 
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4.4. Είδη Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης 

 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων ανάλογα µε την θέση του αναλυτή και µε 

τα στάδια διενέργειας της, διακρίνεται στα εξής είδη: 

Υπάρχουν δύο είδη ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, ανάλογα µε την θέση 

εκείνου ο οποίος τη διενεργεί, η εσωτερική και η εξωτερική ανάλυση. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η εσωτερική ανάλυση γίνεται από πρόσωπα, που βρίσκονται σε άµεση σχέση µε την 

επιχείρηση και που µπορούν να προσφύγουν στα λογιστικά βιβλία για να ελέγξουν τους επί 

µέρους λογαριασµούς και τα λογιστικά έγγραφα. Το κυριότερο πλεονέκτηµα αυτού του 

είδους της ανάλυσης είναι ότι επιτρέπει σ’ αυτόν που την διενεργεί να ελέγξει τις διάφορες 

µεθόδους και διαδικασίες που εφαρµόστηκαν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση αποκτά 

µεγαλύτερη διαύγεια και επιτρέπει στον αναλυτή να εµβαθύνει σ’ αυτήν. 

Η εν λόγω ανάλυση, γίνεται από πρόσωπα της επιχείρησης τα οποία ενδιαφέρονται 

κυρίως να προσδιορίσουν το βαθµό αποδοτικότητας της και να ερµηνεύσουν τις µεταβολές 

της οικονοµικής της θέσεως. Επιπλέον, η εσωτερική ανάλυση προσπαθεί να ερµηνεύσει 

ορισµένα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης, για λογαριασµό της διοίκησης, έτσι ώστε να 

της επιτρέψει να µετρήσει την πρόοδο που πράγµατι επιτελέστηκε, σε σύγκριση µε τα 

υπάρχοντα προγράµµατα. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιταχύνεται ο έλεγχος της λειτουργίας µιας 

επιχείρησης. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η εξωτερική ανάλυση πραγµατοποιείται από πρόσωπα, που βρίσκονται έξω από την 

επιχείρηση και βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στα στοιχεία που δηµοσιεύονται στις 

λογιστικές καταστάσεις και στις εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών. 

Έτσι, ο αναλυτής δεν µπορεί να διεισδύσει βαθύτερα µέσα στην επιχείρηση, το δε έργο του 

είναι  δυσκολότερο όσο πιο συνοπτικά είναι τα στοιχεία που δηµοσιεύονται. Όταν µιλάµε για 

προσδιορισµό της οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης, εννοούµε: 

Ι) Τη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να ανταποκριθεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της στο 

παρόν και στο µέλλον, ακόµη και κάτω από συνθήκες διαφορετικές εκείνων που υπάρχουν 

τη στιγµή που γίνεται η ανάλυση. 

ΙΙ) Τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί τυχόν παρουσιαζόµενες ευκαιρίες µε την 

χρησιµοποίηση κεφαλαίων από ίδιες πηγές, η από έκδοση νέων τίτλων µετοχών η οµολογιών 

ακόµα και µε την άντληση κεφαλαίων από την προσφυγή στον τραπεζικό δανεισµό. 
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ΙΙΙ) Τη δυνατότητα πληρωµής των ληξιπρόθεσµων τόκων και των υποχρεώσεων, και την 

καταβολή µερισµάτων χωρίς διακοπή. 

Για τον προσδιορισµό της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης ερευνάται ιδιαίτερα το 

ύψος και η σταθερότητα των καθαρών κερδών της, καθώς και η τάση βελτίωσης αυτών στο 

µέλλον. Ο τύπος και η διάταξη των στοιχείων του ισολογισµού και της καταστάσεως 

αποτελεσµάτων χρήσης έχουν µεγάλη σηµασία, προκειµένου να προσδιοριστεί η οικονοµική 

θέση και η αποδοτικότητα µιας επιχείρησης. 

Ανάλογα µε τα κύρια στάδια διενέργειας της, διακρίνουµε την ανάλυση σε τυπική και 

ουσιαστική. Η τυπική ανάλυση προηγείται της ουσιαστικής και αποτελεί, κατά κάποιο 

τρόπο, το προπαρασκευαστικό στάδιο αυτής. 

Η τυπική ανάλυση είναι η ποσοστιαία απεικόνιση της επιχείρησης, ελέγχει την 

εξωτερική διάρθρωση του ισολογισµού και του λογαριασµού των αποτελεσµάτων χρήσης, 

προβαίνει στις ενδεικνυόµενες διορθώσεις, στρογγυλοποιήσεις, οµαδοποιήσεις, 

ανακατατάξεις. 

Η ουσιαστική ανάλυση βασίζεται µεν στα δεδοµένα της τυπικής ανάλυσης αλλά 

επεκτείνεται στην εξεύρεση και επεξεργασία διαφόρων αριθµοδεικτών, οι οποίοι δίνουν την 

πραγµατική εικόνα της επιχείρησης. (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008).  

 

 

4.5. Μέθοδοι Ανάλυσης Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 

Όπως ήδη είναι γνωστό, οι δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν την 

πιο σηµαντική «πηγή» πληροφοριών για τους εξωτερικούς αναλυτές. Όµως δεν παρέχουν 

έτοιµες πληροφορίες, αλλά απλά την «πρώτη ύλη», µε τη µορφή απόλυτων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, τα οποία καµία ή πολύ µικρή σηµασία έχουν από µόνα τους. 

Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων διαθέτει µια σειρά από µεθόδους, από τις οποίες 

ο αναλυτής µπορεί να επιλέξει όποια εξυπηρετεί καλύτερα τον επιδιωκόµενο σκοπό του. Στο 

κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζουµε τις πιο κάτω βασικές µεθόδους ανάλυσης: 

Καταστάσεις κοινών µεγεθών. 

� Οριζόντια ανάλυση ή Συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

� Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τάσης 

� Χρήση αριθµοδεικτών 

� Χρήση διάφορων στατιστικών µεθόδων 
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� Ανάλυση του Νεκρού Σηµείου των συναλλαγών 

Κάθε µέθοδος ανάλυσης έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, γι’ αυτό οι 

αναλυτές συχνά επιλέγουν ένα µέσο ανάλυσης ως κύριο, ενώ παράλληλα, χρησιµοποιούν 

επικουρικά και κάποιο άλλο. Γενικά, οι αναλυτές δίνουν ένα σχετικό προβάδισµα στην 

τεχνική της ανάλυσης µε αριθµοδείκτες, γιατί αναγνωρίζουν ότι η τεχνική αυτή προσφέρεται 

περισσότερο από τις άλλες µεθόδους στην ερµηνεία χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. 

(Βασιλείου & Ηρειώτης , 2008).  

 

4.5.1.Κάθετη Ανάλυση 

 

Πρόκειται για µια µέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία ένα σηµαντικό µέγεθος ή 

στοιχείο µιας συγκεκριµένης οικονοµικής κατάστασης (π.χ. για τον ισολογισµό το άθροισµά 

του, για τα αποτελέσµατα χρήσης οι πωλήσεις), χρησιµοποιείται ως βάση υπολογισµού και 

όλα τα άλλα στοιχεία της οικονοµικής κατάστασης συγκρίνονται προς αυτό. Αποτέλεσµα της 

σύγκρισης αυτής, είναι ότι όλα τα στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης 

εκφράζονται πλέον ως ποσοστά του ποσού του µεγέθους που λήφθηκε ως βάση υπολογισµού 

και το οποίο παριστάνεται µε το 100%. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που 

παρουσιάζουν τα στοιχεία τους σε απόλυτους αριθµούς και σε ποσοστά ή µόνο σε ποσοστά, 

λέγονται, είτε καταστάσεις «κοινού µεγέθους», γιατί τα ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε 

κοινή βάση, είτε καταστάσεις του «100%», είτε ακόµα και καταστάσεις «συστατικού 

ποσοστού», γιατί κάθε κατάσταση ανάγεται στο σύνολο του 100 και κάθε στοιχείο της 

εκφράζεται ως ποσοστό στο σύνολο του 100. Η κάθετη ανάλυση ή οι καταστάσεις «κοινού 

µεγέθους» µπορούν να περιγραφούν ως µέσα ανάλυσης της εσωτερικής δοµής των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η µέθοδος αυτή (κάθετη ανάλυση), οφείλει την 

ονοµασία της στο γεγονός ότι εφαρµόζεται σε οικονοµικές καταστάσεις κάθετης παράθεσης 

(µορφής) και η µελέτη, συνεπώς, των ποσοστών που εµφανίζονται σ’ αυτές γίνεται κατά 

κάθετο τρόπο. Η σπουδαιότητα της κάθετης ανάλυσης ή των καταστάσεων «κοινού 

µεγέθους» οφείλεται στους εξής λόγους:  

 Με την απλή έκφραση των απόλυτων µεγεθών των οικονοµικών στοιχείων µιας 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης ως ποσοστών πάνω στο απόλυτο µέγεθος του στοιχείου 

που λήφθηκε ως βάση υπολογισµού, αποκαλύπτεται το σχετικό µέγεθος ή η βαρύτητα κάθε 

στοιχείου σε σχέση µε το ποσό της βάσης υπολογισµού. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο 

αναλυτής, γιατί έχει µια ταχύτερη και ακριβέστερη αντίληψη της πραγµατικής 
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σπουδαιότητας κάθε χρηµατοοικονοµικού στοιχείου.  Καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση 

των µεταβολών των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από έτος 

σε έτος, σε σχέση µε το εκάστοτε ποσό της βάσης υπολογισµού. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ 

δύσκολο, αν όχι αδύνατο, στην περίπτωση που οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν τα οικονοµικά τους στοιχεία µόνο ως απόλυτα µεγέθη. 

 Καθίσταται δυνατή η σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µεταξύ 

επιχειρήσεων διαφορετικού µεγέθους, γιατί µε τη µετατροπή των στοιχείων τους σε  

ποσοστά των συνολικών τους µεγεθών, π.χ. σε ποσοστά του συνολικού ενεργητικού ή 

παθητικού, αν πρόκειται για ισολογισµούς, ή των συνολικών πωλήσεων, αν πρόκειται για 

αποτελέσµατα χρήσης, δηµιουργείται µια κοινή βάση σύγκρισης µεταξύ τους. (Βασιλείου ∆. 

& Ηρειώτης Ν. 2008).  

 

 

4.5.2.Οριζόντια ανάλυση 

 

Πρόκειται για µια µέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία συγκρίνονται και αξιολογούνται 

οι µεταβολές των διαφόρων οµάδων - στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων και των 

µεταβολών της χρηµατοοικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης, δύο ή περισσοτέρων ετών. Σ’ 

αυτήν, αντιπαρατίθενται τα κονδύλια διαδοχικών ισολογισµών ή αποτελεσµάτων χρήσης, 

δύο ή περισσοτέρων χρήσεων και παρακολουθείται και µελετάται η διαχρονική εξέλιξή τους, 

διότι έτσι οι πληροφορίες που προκύπτουν απ’ αυτές είναι πιο αποκαλυπτικές για τον 

αναλυτή. Η ονοµασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και µελετώνται οι οριζόντιες 

µεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι διαδοχικές 

δε αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Έτσι, ετήσια, 

εξαµηνιαία, τριµηνιαία ή και µηνιαία στοιχεία, µπορούν εύκολα να συγκριθούν µε τα 

αντίστοιχα προηγουµένων χρήσεων και να οδηγήσουν σε συµπεράσµατα, σχετικά µε την 

τάση και το ρυθµό τους διαχρονικά. Για να είναι όµως δυνατή η σύγκριση των λογιστικών 

στοιχείων διαχρονικά, πρέπει οι συγκριτικές καταστάσεις να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

• Η ταξινόµηση των στοιχείων να είναι οµοιόµορφη σε όλες τις περιόδους, στις οποίες 

αναφέρονται. 

• Τα στοιχεία να είναι ενταγµένα στις ίδιες επί µέρους οµάδες στοιχείων.  
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• Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ’ όλη την υπό κρίση περίοδο. Σε περίπτωση 

που υπάρχει κάποια αλλαγή αυτών, θα πρέπει να σηµειώνεται, ώστε να λαµβάνεται 

υπόψη από τον αναλυτή. 

• Να σηµειώνονται τυχόν µεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των στοιχείων. Στην 

έκταση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι συγκρίσεις µπορεί να 

δώσουν παραπλανητική εικόνα και να οδηγήσουν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. 

(Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν. 2008).  

 

4.5.3.Ανάλυση µε Αριθµοδείκτες Τάσης  

 

Ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών τάσης, από τεχνική άποψη, δεν παρουσιάζει 

καµία δυσκολία: επιλέγεται ένα έτος (ή κάποιο άλλο χρονικό σηµείο) ως βάση των 

υπολογισµών, για αυτό λέγεται και έτος βάσης. Στη συνέχεια, τα ποσά των επιλεγµένων 

στοιχείων των επόµενων ετών υπολογίζονται ως ποσοστά πάνω στο ποσό του έτους βάσης 

(το έτος βάσης είναι ίσο µε 100% ή απλά µε το 100). Για τον υπολογισµό της σειράς των 

αριθµοδεικτών τάσης ενός οικονοµικού στοιχείου, για καθένα από τα επόµενα έτη της υπό 

εξέταση χρονικής περιόδου, χρησιµοποιείται ο τύπος: 

 

Αριθµοδείκτης τάσης έτους (ν) = Αξία µεγέθους έτους (ν) x 100  

                                                        Αξία µεγέθους   έτους βάσης 

 

Κρίνουµε σκόπιµο να σηµειώσουµε ότι επειδή το έτος βάσης αποτελεί την αφετηρία 

για όλους τους υπολογισµούς και όλες τις µετέπειτα συγκρίσεις, θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο τυπικό ή κανονικό, από την άποψη των συνθηκών λειτουργίας και των 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης ή αλλιώς να αντιπροσωπεύει την καλούµενη «τυπική» ή 

«οµαλή» δραστηριότητα της επιχείρησης. Γενικά, κατά την ανάλυση των οικονοµικών 

καταστάσεων µε αριθµοδείκτες τάσης, ως έτος βάσης λαµβάνεται το πρώτο έτος της 

χρονικής περιόδου που καλύπτει η ανάλυση, εκτός και αν το έτος αυτό δεν εκπληρώνει τις 

πιο πάνω προϋποθέσεις του έτους βάσης, οπότε θα πρέπει να επιλεγεί από τον αναλυτή ένα 

άλλο, πιο αντιπροσωπευτικό έτος. (Βασιλείου & Ηρειώτης ,2008).  
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4.5.4.Ανάλυση µε Αριθµοδείκτες 

 

Οι µέχρι τώρα αναπτυχθείσες µέθοδοι ανάλυσης συµπληρώνονται µε τη 

χρησιµοποίηση των αριθµοδεικτών, οι οποίοι παρέχουν στις επιχειρήσεις χρήσιµες 

πληροφορίες, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να οδηγηθούν σε σωστές αποφάσεις. Η 

ανάλυση µε αριθµοδείκτες θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά µέσα ανάλυσης, αξιολόγησης 

και ερµηνείας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι αριθµοδείκτες εκφράζουν λογικές 

σχέσεις των οικονοµικών µεγεθών, ενδεικτικές της αξίας των δύο βασικών επιχειρηµατικών 

λειτουργιών: της διαχείρισης και της εκµετάλλευσης. Η σύγκριση των µεγεθών εκφράζεται 

µε τη λατινική λέξη Ratio που σηµαίνει σχέση-λόγο. Στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση, 

αριθµοδείκτης θεωρείται η απλή µαθηµατική έκφραση της σχέσης ανάµεσα σε δύο 

λογιστικά µεγέθη (στοιχεία ή σύνολα στοιχείων), που λαµβάνονται από την ίδια (π.χ. τον 

ισολογισµό) ή από διαφορετικές οικονοµικές καταστάσεις (π.χ. τον ισολογισµό και τα 

αποτελέσµατα χρήσης). Ο αριθµοδείκτης, λοιπόν, δεν είναι παρά ένα κλάσµα και µπορεί να 

εκφραστεί, είτε ως πηλίκο, είτε ως λόγος ή τέλος ως ποσοστό επί τοις εκατό. (Βασιλείου & 

Ηρειώτης , 2008).  

 

 

4.5.4.1. Ανάλυση Κατηγοριών Αριθµοδεικτών 

 
 «Οι 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 οικονοµικής µονάδας 

και, σε τελική ανάλυση, της πραγµατικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας 

ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η µονάδα αυτή. Με τους αριθµοδείκτες 

προσδιορίζεται η σχέση µεταξύ βασικών επιχειρηµατικών µεγεθών, διευκολύνεται η 

επιχειρηµατική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν απ' αυτή.» Με το 

σύστηµα των αριθµοδεικτών προσδιορίζεται, επίσης, ο βαθµός αποδόσεως των διάφορων 

δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό την ορθολογικότερη εκµετάλλευση των 

µέσων δράσεώς της. 

Για την κατάρτιση των αριθµοδεικτών τα λογιστικά µεγέθη λαµβάνονται από: 

- τον ισολογισµό 

- το λογαριασµό γενικής εκµεταλλεύσεως 

- το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως 
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- τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής 

- τους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής 

- τα λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της οικονοµικής 

µονάδας 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται κατά την παρούσα εργασία 

οµαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες: ∆είκτες Απόδοσης, ∆είκτες ∆ραστηριότητας και 

∆είκτες Μόχλευσης. Παρακάτω παρουσιάζονται  οι  επιστηµονικοί  ορισµοί των εκλεγµένων 

για  τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρηµατοοικονοµικών δεικτών.   (Βασιλείου ∆. & 

Ηρειώτης Ν. 2008).  

 

4.5.4.2. Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 

Μια επιχείρηση οφείλει να διατηρεί επαρκείς χρηµατικούς πόρους για να πληρώνει 

όλους τους νόµιµους λογαριασµούς όταν εµφανίζονται. Όταν όµως δεν τα καταφέρνει, 

σηµαίνει ότι έχει εξαντλήσει τη ρευστότητά της και βρίσκεται σε πολύ σοβαρή 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Οι δείκτες ρευστότητας είναι µια οµάδα κριτηρίων που 

σκοπό έχουν την µέτρηση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της και γενικότερα στις τρέχουσες βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. Τα µέσα που χρησιµοποιεί για αυτό το σκοπό είναι µετρητά, καταθέσεις σε 

τράπεζες, επιταγές και ακόµη απαιτήσεις από λογαριασµούς χρεωστών, πελατών και 

γραµµατίων εισπρακτέων. Οι δείκτες Ρευστότητας είναι οι ακόλουθοι: 

 

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικού /  Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις (φορές) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το µέτρο ρευστότητας µιας επιχείρησης και το 

περιθώριο ασφαλείας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πληρωµή των 

καθηµερινών απαιτητών υποχρεώσεων. Όσο πιο προβλέψιµες είναι οι εισροές χρηµάτων 

µιας επιχείρησης τόσο είναι γενικότερα αποδεκτός ένας πιο χαµηλός δείκτης, αν και αυτό 

είναι συνάρτηση κυρίως του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

αντιµετωπίζει τις τρέχουσες (βραχυπρόθεσµες) υποχρεώσεις της.  ∆ηλαδή αποτελεί δείκτη, ο 

οποίος χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του βαθµού ασφαλείας των βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης. 
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Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό µε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και µας δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει 

σε µια διαδεδοµένη χρονική στιγµή, τις υποχρεώσεις της µε την ρευστοποίηση των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων. Όµως υπάρχει περίπτωση µια επιχείρηση ενώ 

παρουσιάζει ισχυρό δείκτη να παρουσιάζει ταµειακά προβλήµατα και αυτό οφείλεται στο ότι 

δεν έχει γίνει διάκριση µεταξύ διαφόρων τύπων κυκλοφορούντος ενεργητικού και έτσι 

ορισµένοι να έχουν µεγαλύτερη ρευστότητα από άλλους. Επίσης ενδέχεται κατά την 

διάρκεια ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης να προκύψουν 

ζηµίες, δηλ. να ρευστοποιηθούν στοιχειά του ενεργητικού σε τιµές µικρότερες των 

λογιστικών αξιών. Σε αυτήν την περίπτωση η παρουσία υψηλού κυκλοφορούντος 

ενεργητικού παρέχει εγγύηση στους πιστωτές για την κάλυψη αυτών των ζηµιών. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας, τόσο καλύτερη είναι η θέση της 

επιχείρησης από άποψη ρευστότητας. 

Συνοπτικά : 

 Μια χαµηλή τιµή του δείκτη δείχνει την ύπαρξη αδυναµίας κάλυψης των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

 Αντιθέτως, όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη τόσο καλύτερη θεωρείται η 

επιχείρηση από άποψη ρευστότητας. 

 Συνήθως ένας αριθµοδείκτης που κυµαίνεται γύρο στο 2 θεωρείτε ιδανικός δείκτης για την 

εταιρία. 

 Το αποτέλεσµα του κλάσµατος µας υποδεικνύει πόσες φορές εάν ρευστοποιήσουµε τα 

κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

 ∆είκτης «Ειδικής» ή «Άµεσης» Ρευστότητας= (Κυκλοφορούν ενεργητικό –

Αποθέµατα)/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (φορές) 

 

∆εν περιλαµβάνονται: τα αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών, 

ηµικατεργασµένων και ετοίµων προϊόντων και οι προκαταβληθείσες δαπάνες. Ο δείκτης 

αυτός είναι ένα αυστηρότερο κριτήριο ρευστότητας της επιχείρησης. Σύµφωνα µε αυτήν την 

άποψη, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τις επιχείρησης πρέπει να καλύπτονται εξ 

ολοκλήρου από τα σχετικά εύκολα ρευστοποιηµένα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα της απαιτήσεις κ τους πελάτες. Μας δείχνει 

πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιµα στοιχειά της επιχείρησης είναι σε θέση να καλύψουν 

τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας υπολογίζεται αν από το 
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κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρεθούν τα αποθέµατα και το υπόλοιπο διαιρεθεί µε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

Εάν ο δείκτης κυµαίνεται γύρω στη µονάδα είναι καλή ένδειξη για την επιχείρηση 

µόνο αν δεν παρουσιάζει στις απαιτήσεις της επισφαλείς ή ανεπίδεκτες εισπράξεις  

απαιτήσεις και αν η περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων και εξόφλησης των υποχρεώσεων 

της επιχείρησης είναι περίπου ίσες. Επειδή όµως, αυτό είναι δύσκολο πρακτικά κρίνεται 

σκόπιµο οι απαιτήσεις να παρουσιάζονται µειωµένες ώστε να υπολογιστεί ο αριθµοδείκτης 

ειδικής ρευστότητας. 

Αντίθετα, ένας αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας, ο όποιος παρουσιάζει 

αποτέλεσµα µικρότερο της µονάδας, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα ταχέως  

ρευστοποιήσιµα στοιχειά της επιχείρησης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η επιχείρηση να βασίζεται στις µελλοντικές της 

πωλήσεις, ώστε να µπορέσει να εξασφαλίσει έναν ικανοποιητικό βαθµό ρευστότητας. Εάν 

όµως, για οποιονδήποτε λόγο προβλέπεται µείωση των µελλοντικών πωλήσεων, τότε η 

επιχείρηση µπορεί, είτε να δανειστεί χρήµατα είτε να εκδώσει µετοχές. 

 

∆είκτης Ταµειακής Ρευστότητας  = Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα/Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις (φορές) 

 

Ο δείκτης ταµειακής ρευστότητας προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της µε τα διαθέσιµα της. Προσδιορίζει, δηλαδή, την 

ικανότητα να εξοφλεί µε µετρητά τις υποχρεώσεις της αυτές. Στα ταµιακά διαθέσιµα 

περιλαµβάνονται και οι καταθέσεις όψεως τα τοκοµερίδια που έληξαν, οι επιταγές και το 

συνάλλαγµα.  δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης 

καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Η χρήση του µας βοηθάει στο να 

υπολογίσουµε εάν τα µετρητά µιας επιχείρησης είναι επαρκή ή όχι ώστε να µπορέσει να 

εξοφλήσει τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες ανάγκες της. Ο δείκτης µπορεί να χαρακτηριστεί 

επαρκής όταν κυµαίνεται ανάµεσα στο 35% - 45%. Ένας πολύ χαµηλός αριθµοδείκτης δεν 

σηµαίνει πως υπάρχει απαραίτητα πρόβληµα ρευστότητας µπορεί όµως να σχετίζεται µε 

κάποιο επενδυτικό πρόγραµµα εξαιρετικά επωφελές για την επιχείρηση ή µπορεί να αποτελεί 

ένδειξη µιας προεγκριθείσας δυνατότητα δανεισµού της επιχείρησης ανά πάσα χρήση. 

(Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν. 2008).  
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4.5.4.3. Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

 

Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι κριτήρια, µε τα οποία µετράµε το βαθµό 

αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αφού όσο 

πιο εντατική είναι η χρησιµοποίηση των διαθέσιµων επιχειρηµατικών πόρων τόσο πιο 

αποτελεσµατική ( κερδοφόρα ) είναι η εκµετάλλευση της επιχείρησης. Η σηµασία των 

δεικτών αυτών είναι µεγάλη, αφού βοηθούν στον προσδιορισµό της ταχύτητας, µε την οποία 

κινείται το συνολικό κύκλωµα της επιχείρησης, που αποτελεί και τον κύριο αντικειµενικό 

σκοπό για την µεγιστοποίηση του κέρδους της. 

Οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι : 

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού = Κύκλος Εργασιών / γενικό Σύνολο 

Ενεργητικού (φορές) 

Ο εν λόγω αριθµοδείκτης παρέχει ενδείξεις για το πόσο η επιχείρηση χρησιµοποιεί 

εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να πραγµατοποιεί τις πωλήσεις της. Από 

αυτό φαίνεται αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση µε το ύψος 

των πωλήσεών της. Βέβαια, τα στοιχεία αυτού του δείκτη επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό 

από τη µέθοδο των αποσβέσεων που ακολουθεί η διοίκηση της εταιρείας, δηλαδή από το αν 

ακολουθείται πολιτική αυξανόµενης ή σταθερής απόσβεσης. Γενικότερα, όσο υψηλότερος 

είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο αποτελεσµατικά έχουν χρησιµοποιηθεί τα περιουσιακά της 

στοιχεία. Επίσης, είναι χρήσιµο να γίνεται σύγκριση αυτού του δείκτη µε τις ισορροπίες του 

κλάδου. 

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων = Κύκλος Εργασιών / Απαιτήσεις 

(φορές) 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως των απαιτήσεων βρίσκεται αν διαιρέσουµε 

την αξία των πιστωτικών πωλήσεων µιας επιχείρησης µέσα στη χρήση, µε το µέσο όρο των 

απαιτήσεών της. Επειδή όµως συνήθως δεν υπάρχουν στοιχεία για τις πιστωτικές πωλήσεις, 

καθώς και στοιχεία που να αναφέρονται στο µέσο όρο χορηγούµενων πιστώσεων, 

λαµβάνονται υπόψη οι καθαρές πωλήσεις της χρήσεως όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό 

στο τέλος της χρήσεως. Ειδικότερα, για την περίπτωση των απαιτήσεων είναι προτιµότερο 

να πάρουµε το µέσο όρο των απαιτήσεων αρχής και τέλους της χρήσης, διότι οι απαιτήσεις 
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όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό, δηλ. στο τέλος της χρήσης, δεν δίνουν 

αντιπροσωπευτική εικόνα για το ύψος αυτών κατά τη διάρκεια της χρήσης.  

Ο δείκτης αυτός καταδεικνύει αν οι απαιτήσεις µιας επιχείρησης είναι πολύ µεγάλες 

σε σύγκριση µε τις πωλήσεις της. Ανάλογος µε την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων 

είναι ο χρόνος δέσµευσης των απαιτήσεων. Μεγάλη ταχύτητα στην είσπραξη των 

απαιτήσεων σηµαίνει µικρότερη πιθανότητα ζηµιών από επισφαλείς πελάτες. Η 

παρακολούθηση της τάσης είναι διαχρονικά χρήσιµη για την αξιολόγηση της ποιότητας και 

της ρευστότητας των απαιτήσεων. (Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν. 2008).  

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων = Κόστος Πωλήσεων / 

Αποθέµατα (φορές) 

 

Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων δείχνει πόσες φορές κατά 

µέσο όρο έχουν πωληθεί τα αποθέµατα µέσα στη χρήση. Γενικά, όσο µεγαλύτερο 

αποτέλεσµα παρουσιάζει αυτός ο αριθµοδείκτης, τόσο πιο αποτελεσµατικά λειτουργεί η 

επιχείρηση. Ενώ µία µείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων µπορεί να 

σηµαίνει ότι σε αυτά περιλαµβάνονται αποθέµατα που είναι δύσκολο να πωληθούν ή ότι έχει 

µειωθεί η ζήτηση καθώς επίσης και σε υπερβολικές αγορές αποθεµάτων εξαιτίας πιθανών 

ελλείψεων ή αυξήσεων των τιµών στην αγορά. 

Ο αριθµοδείκτης αυτός επιτρέπει να δούµε πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέµατα 

της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της µέσα στη χρήση. Χρησιµοποιείται δηλαδή για 

να διαπιστωθεί η ταχύτητα µε την οποία τα αποθέµατα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν 

κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αν διαιρέσουµε το 365 (συνολικές ηµέρες του έτους) µε τον 

αριθµό αυτόν διαπιστώνουµε τον αριθµό των ηµερών που παρέµειναν τα αποθέµατα στην 

επιχείρηση ώσπου να πωληθούν. 

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων = Κύκλος Εργασιών/ Ίδια 

Κεφάλαια (φορές) 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το βαθµό 

χρησιµοποιήσεως των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Με 

άλλα λόγια δείχνει τις πωλήσεις που πραγµατοποίησε η επιχείρηση µε κάθε µονάδα ιδίων 
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κεφαλαίων. Ο αριθµοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών πωλήσεων 

της χρήσεως µε τα ίδια κεφάλαια. (Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν. 2008).  

 

4.5.4.4. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας αποτελούν σηµαντικά κριτήρια, βάσει των οποίων  

εξάγουµε συνολικά συµπεράσµατα για την αποτελεσµατική ή όχι άσκηση της διοικήσεως, 

όπως αυτή κρίνεται εκ του αποτελέσµατος µε βάση το επίπεδο των κερδών της, την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των βασικών δραστηριοτήτων της. Τους δείκτες αυτούς τους 

αναλύουµε και τους ερµηνεύουµε διαχρονικά, βάσει των οικονοµικών στοιχείων της 

επιχείρησης για µια συγκεκριµένη περίοδο, ή τους ερµηνεύουµε συγκριτικά µε τους 

αντίστοιχους δείκτες του κλάδου ή άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων για την ίδια 

χρονική περίοδο. Η έννοια της αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα µιας επιχείρησης 

να δηµιουργεί κέρδη. Η διοίκηση µιας επιχείρησης συνήθως αµείβεται µε βάση τις επιτεύξεις 

της και την καλύτερη ένδειξη για τις επιτεύξεις της παρέχουν οι αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας, αµοιβής. 

Οι δείκτες αποδοτικότητας είναι οι ακόλουθοι: 

 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρά Κέρδη χρήσης / Σύνολο 

Ιδίων Κεφαλαίων (%) 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναµικότητα µιας επιχείρησης 

και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγµατοποίησης ενός 

ικανοποιητικού αποτελέσµατος από τη χρήση των κεφαλαίων του µετόχου. Με άλλα λόγια, 

µετρά την αποτελεσµατικότητα µε την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης 

απασχολούνται σε αυτήν. Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση µιας εταιρείας 

σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος τείνει να προβάλει µε τον πιο επιφανή τρόπο στον 

ετήσιο απολογισµό χρήσης. 

Ο δείκτης αυτός είναι ένας ακόµη σπουδαίος δείκτης που απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναµικότητα µιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος 

πραγµατοποιήσεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Αφορά άµεσα τον επιχειρηµατία 

και τους µετόχους αφού παρέχει πληροφορίες για επιτυχή ή όχι τοποθέτηση και απόδοση 

των κεφαλαίων τους. Εκφράζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών λειτουργικών 

κερδών της χρήσης, µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχειρήσεως. 
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πολλαπλασιαζόµενος επί 100, µας δίνει το ποσοστό των καθαρών κερδών πάνω στα ίδια 

κεφάλαια της επιχείρησης, απεικονίζοντας έτσι, τη δυναµική της ικανότητα να 

πραγµατοποιεί κέρδη. 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο δείκτης αυτός συναρτάται από το ύψος των ξένων 

κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί µέσα στην επιχείρηση. Όταν αυξάνουν κατά τρόπο 

ανορθόδοξο και δεν αξιοποιούνται ορθολογικά, έχουν ως αποτέλεσµα τις αλυσιδωτές 

αυξήσεις σε τόκους, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ. και την µείωση του καθαρού κέρδους. 

Ακόµη, η είσπραξη νέων ιδίων κεφαλαίων (µετοχικού κεφαλαίου και καταθέσεων των 

µετόχων) µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της ιδιωφελούς αποδοτικότητας, όταν τα κεφάλαια 

ή µέρος αυτών παραµένουν αχρησιµοποίητα για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τη 

διάρκεια της χρήσης. 

 

∆είκτης Μεικτού Κέρδους = Μεικτά Κέρδη Εκµετάλλευσης / Κύκλος Εργασιών (%) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός, γνωστός και ως µεικτό περιθώριο κέρδους, είναι πολύ 

σηµαντικός διότι παρέχει ένα µέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. 

∆είχνει δηλαδή τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης και την πολιτική τιµών 

αυτής. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης µεικτού κέρδους τόσο καλύτερη από 

απόψεως κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι µπορεί να αντιµετωπίσει, χωρίς 

δυσκολία, µια ενδεχόµενη αύξηση του κόστους των πωλούµενων προϊόντων της. Ένας 

υψηλός δείκτης µεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης µιας επιχείρησης να 

επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιµές. 

∆είκτης Καθαρού Κέρδους= Καθαρά Κέρδη Χρήσης / Κύκλος Εργασιών (%) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός, γνωστός και ως καθαρό περιθώριο κέρδους, προσδιορίζει το 

κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που µένει στην 

επιχείρηση µετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των 

λοιπών εξόδων. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. 

∆είκτης Απόδοσης Ενεργητικού =  Καθαρά Κέρδη Χρήσης/ Σύνολο Ενεργητικού (%) 

 Η απόδοση ενεργητικού µιας επιχείρησης αντανακλά την ικανότητα της διοίκησης 

να χρησιµοποιεί τους οικονοµικούς πόρους της επιχείρησης για να δηµιουργεί καθαρά 

κέρδη. ∆ηλαδή ο δείκτης αυτό µετρά την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων (ιδίων και 



 
53 

ξένων) µιας επιχείρησης (Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν. 2008). Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης 

µετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης και επιτρέπει 

την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την 

ικανότητά της να µπορεί να επιζήσει οικονοµικά και να προσελκύσει κεφάλαια που 

προσφέρονται για επένδυση, «ανταµείβοντάς» τα ανάλογα. ∆εν περιλαµβάνονται οι 

συµµετοχές. 

 

 

Αποδοτικότητας  Συνολικών  Κεφαλαίων = (Καθαρά Κέρδη Εκµετάλλευσης + Χρηµ/κα 

έξοδα)/Σύνολο Ενεργητικού 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως ανεξάρτητα από 

τις πηγές προελεύσεως των κεφαλαίων της. Επίσης δείχνει: α)Την ικανότητα της για την 

πραγµατοποίηση των κερδών και β)το βαθµό επιτυχίας και διοικήσεως της στη 

χρησιµοποίηση των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων. (Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν. 2008). 

 

 

4.5.4.5.Αριθµοδείκτες Χρηµατοοικονοµικής ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίου και Βιωσιµότητας 

ή Αριθµοδείκτες Οικονοµικής Μοχλεύσεως 

 

Η διαδικασία προσδιορισµού της οικονοµικής καταστάσεως µιας επιχείρησης από 

µακροχρόνια σκοπιά, περιλαµβάνει την ανάλυση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της.  

∆είχνουν την ποσοστιαία συµµετοχή των διαφόρων µορφών κεφαλαίων στο συνολικό 

κεφάλαιο της επιχείρησης και τη δυνατότητα επιβίωσης της µακροχρόνια. Είναι φανερό ότι 

οι διάφορες µορφές δανειακών κεφαλαίων µιας επιχείρησης περικλείουν και διαφορετικά 

ποσοστά κινδύνου για τους πιστωτές της. Η σπουδαιότητα της διάρθρωσης των κεφαλαίων 

απορρέει από την ουσιαστική διαφορά που υπάρχει µεταξύ των ίδιων και των δανειακών 

κεφαλαίων. 

Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη µιας επιχείρησης είναι θετική και 

επωφελής, αν από η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι µεγαλύτερη από την 

αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούµενων κεφαλαίων. 

Η διαφορά αυτή δείχνει την επίδραση που ασκεί η χρησιµοποίηση των δανειακών 

κεφαλαίων επάνω στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχειρήσεως. Η επίδραση 
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αυτή µπορεί να µετρηθεί µε τον υπολογισµό του αριθµοδείκτη οικονοµικής µοχλεύσεως, ο 

οποίος βρίσκεται αν διαιρέσουµε την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

µε την αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούµενων κεφαλαίων της. (Βασιλείου ∆. & 

Ηρειώτης Ν. 2008) 

Οι δείκτες χρέους ή µόχλευσης δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο µια επιχείρηση 

χρηµατοδοτεί τις συνολικές της επενδύσεις (δηλαδή το ενεργητικό της) 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις µιας επιχείρησης για τη διατήρηση 

µιας διαδεδοµένης διαρθρώσεως κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος 

 Η θέση της επιχείρησης από άποψη φορολογίας 

 Η ικανότητα της επιχείρησης ν’ αντλεί κεφάλαια µε επωφελείς γι’ αυτήν όρους, 

ακόµη και κάτω από δύσκολες συνθήκες. 

 

∆είκτης Συνολικής ∆ανειακής Επιβάρυνσης = Ξένα Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού (%) 

 

Οι δανειστές της επιχείρησης προτιµούν χαµηλά επίπεδα συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, 

διότι όσο µικρότερος είναι ο δείκτης τόσο περισσότερα ίδια κεφάλαια υπάρχουν για να 

ικανοποιηθούν οι δανειστές σε περίπτωση χρεωκοπίας της επιχείρησης.  

Η διαφορά αυτού του δείκτη από το 100 δείχνει το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων, που 

προσφέρθηκαν από τους πιστωτές για τη χρηµατοδότηση του ενεργητικού. Οι µέτοχοι 

προτιµούν ψηλά σχετικά επίπεδα του δείκτη αυτού, διότι µε τον τρόπο αυτό µεγεθύνονται τα 

κέρδη τους 

    

Αριθµοδείκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης =    Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια  (%) 

 

Ο αριθµοδείκτης ξένων προς ιδία  κεφάλαια χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

η όχι υπερδανεισµός σε µια επιχείρηση και εκφράζει τη σχέση µεταξύ των ίδιων κεφαλαίων 

(µετοχικό κεφάλαιο + αποθεµατικά) προς το σύνολο των ξένων κεφαλαίων 

(µακροπρόθεσµες + βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις).  ∆είχνει την ασφάλεια που παρέχει η 

επιχείρηση στους δανειστές της. Αν είναι µεγαλύτερος της µονάδας, µας δείχνει ότι οι φορείς 

της επιχείρηση συµµετέχουν σ’ αυτήν µε περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές. 

Αντίθετα, ένας αριθµοδείκτης 0,5 δείχνει ότι µια µονάδα υποχρεώσεων καλύπτεται από 0,5 

της µονάδας ίδιων κεφαλαίων και ως εκ τούτου υπάρχει πολύ περιορισµένη εξασφάλιση των 

πιστωτών της επιχείρησης.  
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Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια= Ίδια Κεφάλαια /Καθαρά Πάγια(%) 

 

Με τον υπολογισµό του αριθµοδείκτη αυτού σκοπός είναι η εύρεση του τρόπου 

χρηµατοδότησης των παγίων επενδύσεων µιας επιχείρησης. Έτσι όταν τα ίδια κεφάλαια µιας 

επιχείρησης είναι µεγαλύτερα των επενδύσεων της σε πάγια, τότε ένα µέρος των κεφαλαίων 

κίνησης αυτής προέρχεται από τους µετόχους της. Αντίθετα, όταν τα ίδια κεφάλαια είναι 

µικρότερα των επενδύσεων σε πάγια, τότε για τη χρηµατοδότηση των παγίων στοιχείων 

έχουν χρησιµοποιηθεί, εκτός από τα ίδια, και ξένα κεφάλαια. 

Η πορεία του αριθµοδείκτη µας δείχνει την πολιτική που ακολουθεί µια επιχείρηση 

ως προς τον τρόπο χρηµατοδότησης των παγίων της στοιχείων. 

 

Αριθµοδείκτης Κάλυψης Χρηµατοοικονοµικών ∆απανών = Καθαρά Κέρδη προ Τόκων 

και  προ Φόρων / Χρεωστικοί Τόκοι (%) 

 

Ο αριθµοδείκτης κάλυψης των τόκων εκφράζει τη σχέση µεταξύ των καθαρών 

κερδών µιας επιχείρησης και των τόκων µε τους οποίους αυτή επιβαρύνεται µέσα στη χρήση 

για τα ξένα µακροπρόθεσµα κεφάλαια, δηλαδή, δείχνει πόσες φορές αυτοί οι τόκοι 

καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της. Ο δείκτης αυτός παρέχει ένδειξη για το περιθώριο 

ασφαλείας, που απολαµβάνουν οι µακροχρόνιοι πιστωτές και παρουσιάζει ιδιαίτερη 

σπουδαιότητα γι’ αυτούς, εφόσον εµφανίζει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί τους 

τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα κέρδη της. 

Ο αριθµοδείκτης αυτός φανερώνει τη σχέση µεταξύ των καθαρών κερδών µιας 

επιχείρησης και των τόκων µε τους οποίους αυτή επιβαρύνεται µέσα στη χρήση για τα ξένα 

κεφάλαια. Αποτελεί δηλαδή ένα µέτρο της δανειακής κατάστασής της σε σχέση µε τη 

δυναµικότητά της να επιτυγχάνει κέρδη, καθώς εµφανίζει την ικανότητά της να εξοφλεί τους 

τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα κέρδη της. (Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν. 2008). 

 

4.5.4.6. Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

 

Οι αριθµοδείκτες αυτοί χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές όταν πρόκειται να 

αποφασίσουν αν θα πρέπει να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να διατηρήσουν την επένδυση 
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τους σε µετοχικούς τίτλους µιας επιχείρησης.  Κυρίως συσχετίζουν την τρέχουσα 

χρηµατιστηριακή τιµή µε τα κατά µετοχή µεγέθη του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων 

χρήσης.  

Οι Επενδυτικοί αριθµοδείκτες είναι οι ακόλουθοι : 

Κέρδη ανά Μετοχή= Σύνολο Καθαρών Κερδών Χρήσεως/Μέσος αριθµός µετοχών σε 

κυκλοφορία 

Ο συγκεκριµένος δείκτης δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε 

κάθε µετοχή.  εν είναι συγκρίσιµος µεταξύ επιχειρήσεων διότι όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

τον ίδιο αριθµό µετοχών. 

 

Μέρισµα ανά Μετοχή= Σύνολο µερισµάτων /Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία (ευρώ) 

Ο δείκτης Μέρισµα ανά Μετοχή µας δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί 

σε κάθε µετοχή, δηλ. το ποσοστό των κερδών που µοιράζονται στους µετόχους Όπως και ο 

δείκτης Κέρδη ανά µετοχή δεν είναι συγκρίσιµος µεταξύ επιχειρήσεων διότι όλες οι 

επιχειρήσεις δεν έχουν τον ίδιο αριθµό µετοχών. Ακόµα θα πρέπει να γίνεται προσαρµογή 

των µερισµάτων προηγουµένων χρήσεων µε βάση τον αριθµό των µετοχών της τελευταίας 

χρήσης.  

 

Μερισµατική Απόδοση= Μέρισµα ανά Μετοχή/Τρέχουσα Τιµή Μετοχής στο 

Χρηµατιστήριο (%) 

Η τρέχουσα µερισµατική απόδοση δείχνει την απόδοση που απολαµβάνουν οι επενδυτές από 

τα µερίσµατα των µετοχών που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους . Όσο µεγαλύτερη είναι η 

µερισµατική απόδοση µιας µετοχής τόσο πιο ελκυστική είναι η µετοχή για τους επενδυτές. 

Γενικότερα η αγορά δεν εκτιµά συνεχείς αυξοµειώσεις στην Μερισµατική πολιτική. Επίσης 

είναι προτιµότερη µία αυξητική τάση στα µερίσµατα, ιδιαίτερα όταν η εταιρεία δεν έχει 

ιδιαίτερα αποδοτικές ευκαιρίες επανατοποθέτησης των κερδών και επίσης δεν βρίσκεται σε 

κρίση ρευστότητας. 

 

Κάλυψη Μερίσµατος= Κέρδη ανά Μετοχή/Μέρισµα ανά Μετοχή (φορές) 

Προσδιορίζει πόσες φορές καλύπτουν τα κέρδη το µέρισµα που διανέµεται, Εάν ο 

δείκτης είναι αρκετά υψηλός παρέχεται µια εξασφάλιση στους επενδυτές που ενδιαφέρονται 

για άµεσες µερισµατικές αποδόσεις, ότι δηλ. δεν θα κινδυνεύσει το µέρισµα µε µία ελάχιστη 

πτώση της κερδοφορίας. 
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Ποσοστό ∆ιανεµοµένων Κερδών= Σύνολο Μερισµάτων Χρήσης/Σύνολο Καθαρών 

Κερδών Χρήσεως (%) 

Ο δείκτης διανεµόµενων κερδών µας δείχνει ποιο είναι το ποσοστό των Κερδών που 

διανέµεται στους µετόχους και ποιο παρακρατείτε για επανεπένδυση µέσα στην επιχείρηση . 

Χαµηλό δείκτη µπορούµε να διακρίνουµε σε νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις που 

έχουν ανάγκη κεφαλαίων για την ανάπτυξη σε προσοδοφόρες επενδύσεις. Ενώ υψηλό δείκτη 

διακρίνουµε συνήθως σε παλαιές και ελάχιστα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις µε χαµηλές 

ανάγκες επιπλέον κεφαλαίων για ανάπτυξη. 

 

 

Χρηµατοοικονοµική Τιµή Μετοχής (Εσωτερική Αξία)= Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/ 

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 

Αυτός ο δείκτης µας δείχνει το κατώτατο αποδεκτό επίπεδο της αξίας της µετοχής 

επειδή η αξία των περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται σε ιστορικές τιµές και δεν 

ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τιµές των, και η συνολική αξία της επιχείρησης 

προσδιορίζεται όχι µόνο από τα υλικά περιουσιακά της στοιχεία αλλά και από τα άυλα ή 

αφανή περιουσιακά της στοιχεία (φήµη & πελατεία, τεχνογνωσία, κλπ.), τα οποία 

καθορίζουν και την µελλοντική της κερδοφορία. 

 

Λόγος Τιµής προς Κέρδη ανά Μετοχή 

T/K = Χρηµατιστηριακή Τιµή Μετοχής/Κέρδη ανά Μετοχή 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει: 

 Πόσες φορές διαπραγµατεύεται µια µετοχή τα κέρδη του προηγούµενου έτος στο 

Χρηµατιστήριο ή 

 Πόσα Ευρώ είναι διατεθειµένος να καταβάλει ένας επενδυτής για κάθε Ευρώ κέρδους της 

επιχείρησης ή ακόµα σηµαντικότερο 

 Πόσα έτη θα χρειασθούν (αν τα κέρδη παραµείνουν περίπου σταθερά διαχρονικά) για να 

πάρει πίσω τα λεφτά της επένδυσης ο επενδυτής. Επίσης είναι πάντα θετικός , ενώ σε 

περιπτώσεις ζηµιών ή µηδενικών κερδών δεν υπολογίζεται . Είναι πιο σηµαντικό να γίνει 

προσπάθεια να εκτιµηθούν τα µελλοντικά κέρδη και να χρησιµοποιηθούν αντί τα κέρδη της 

προηγούµενης χρήσης, διότι οι επενδυτές αγοράζουν τις µετοχές προσβλέποντας σε 

µελλοντικά κέρδη διότι τα κέρδη προηγουµένων χρήσεων έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην 

τιµή. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να εκτιµήσουµε την µελλοντική τιµή της µετοχής. Όσο 

υψηλότερος είναι ο δείκτης µιας επιχείρησης σε σύγκριση µε το δείκτη του κλάδου και του 



 
58 

συνόλου της αγοράς , τόσο µεγαλύτερη η εµπιστοσύνη των επενδυτών προς τις δυνατότητες 

της συγκεκριµένης επιχείρησης να διατηρήσει ή να αυξήσει τα κέρδη της. 

 

Λόγος Χρηµ/κής Τιµής προς Εσ/κή Αξία µετοχής= Χρηµατιστηριακή Τιµή µετοχής/ Λογιστική 

Αξία µετοχής (φορές) 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει πόσες φορές διαπραγµατεύεται η τιµή των µετοχών 

επιχείρησης την εσωτερική της αξία στη χρηµατιστηριακή αγορά .Από την εξέταση αυτού 

του δείκτη µπορούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για το εάν η µετοχή είναι υποτιµηµένη ή 

υπερτιµηµένη στην αγορά σε σχέση µε την εσωτερική της αξία. Η ερµηνεία αυτής της 

σχέσης θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή γιατί η εσωτερική αξία δίνεται σε ιστορικές τιµές 

(εκτός αν έχει γίνει αναπροσαρµογή) ενώ η τιµή στο χρηµατιστήριο εκφράζει την τρέχουσα 

αξία όπως αυτή αποτιµάται από τους επενδυτές στην αγορά. (Βασιλείου ∆. 2008) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2010 

5.1. Παρουσίαση του Τραπεζικού Κλάδου κατά την περίοδο 2007-2010 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονοµικών εξελίξεων το 2007 ήταν η διεθνής 

χρηµατοπιστωτική αναταραχή και η άνοδος των τιµών του πετρελαίου και των τροφίµων. Τα 

φαινόµενα αυτά εκδηλώθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του έτους και συνεχίζονται το 2008, 

οδηγώντας σε ένταση των πληθωριστικών πιέσεων και επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου της 

οικονοµικής δραστηριότητας.  

Παρά τη συνεχιζόµενη διεθνή χρηµατοπιστωτική αναταραχή, το ελληνικό πιστωτικό 

σύστηµα χαρακτηρίστηκε  από υψηλό βαθµό σταθερότητας, µεταξύ άλλων επειδή η 

αποδοτικότητα και  η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας των ελληνικών τραπεζικών οµίλων 

διαµορφώθηκε στο 11,2% στο τέλος του 2007. Το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες είχαν 

ελάχιστη έκθεση σε επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται µε τα στεγαστικά δάνεια προς 

νοικοκυριά χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ εξηγεί σε µεγάλο βαθµό γιατί η 

επίπτωση της διεθνούς αναταραχής ήταν περιορισµένη και έµµεση. (Τράπεζα της Ελλάδος  

2008)  
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Στις 15 Νοεµβρίου 2008 οι ηγέτες των χωρών του G-20 µε γνώµονα τη διασφάλιση 

της παγκόσµιας ανάπτυξης και την αποκατάσταση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος στο πλαίσιο της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, συµφώνησαν επί ενός 

σχεδίου δράσης για τις ενέργειες που θα έπρεπε να αναληφθούν προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν τα αίτια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

Στις 25 Σεπτεµβρίου 2008 εκδόθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας) κείµενο Κατευθυντήριων Γραµµών αναφορικά 

µε τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (“Principles for Sound Liquidity Management 

and Supervision”). 

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές αποσκοπούν στην ενίσχυση αφενός µεν των διαδικασιών 

µέτρησης και της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και αφετέρου στην παροχή 

καθοδήγησης τόσο στις τράπεζες όσο και στις αρµόδιες εποπτικές αρχές σε ότι αφορά ιδίως 

τα ακόλουθα: 

■ καθορισµός από το διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας κατάλληλων επιπέδων ανοχής στον 

κίνδυνο ρευστότητας ανάλογα µε την επιχειρησιακή στρατηγική που έχει χαράξει και το 

ρόλο της στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 

■ διατήρηση από την τράπεζα αποθεµατικού (cushion) µε υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιµα 

περιουσιακά στοιχεία απαλλαγµένα από βάρη για την αντιµετώπιση παρατεταµένων 

περιόδων κρίσεων ρευστότητας, 

■ κατανοµή του κόστους/κέρδους και των αναλαµβανόµενων κινδύνων ρευστότητας σε όλες 

τις κατηγορίες σηµαντικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

■ αποτελεσµατικές διαδικασίες αναφορικά µε τον εντοπισµό, τη µέτρηση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου ρευστότητας, 

■ σχεδιασµός και χρήση ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, 

■ κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση καταστάσεων 

κρίσεως, 

■ ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης του ενδο-ηµερήσιου κινδύνου ρευστότητας, ώστε η 

τράπεζα να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις υποχρεώσεις πληρωµών και 

διακανονισµού, 

■ ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης των καλυµµένων µε εξασφαλίσεις θέσεων, και 

■ ενίσχυση των γνωστοποιήσεων για την προώθηση της πειθαρχίας στην αγορά. 

Στις Κατευθυντήριες Γραµµές υπογραµµίζεται επίσης η σηµασία της αξιολόγησης από τις 

εποπτικές αρχές της επάρκειας του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και του 

επιπέδου ρευστότητας µιας τράπεζας, και προτείνονται τα µέτρα που οι εποπτικές αρχές 
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πρέπει να λαµβάνουν σε περίπτωση που αυτά κρίνονται ανεπαρκή (Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών 2009) 

Σύµφωνα µε το επίσηµο ανακοινωθέν της Συνόδου G-20 στο Λονδίνο (2009), θεµελιώδεις 

αιτίες της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης αποτέλεσαν οι αστοχίες αφενός µεν στο 

ίδιο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και αφετέρου στο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο που 

διέπουν τη λειτουργία του. 

Μετά το α’ τρίµηνο του 2009, αποδυναµώθηκαν σταδιακά οι πιέσεις στη 

σταθερότητα του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από τις εξελίξεις στις διεθνείς 

αγορές χρήµατος και κεφαλαίων. Η τάση βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά χρήµατος, 

που είχαν διαφανεί κατά το β’ τρίµηνο του 2009, ενισχύθηκε στο διάστηµα Ιουλίου-

Νοεµβρίου. Μολονότι οι γενικευµένες εντάσεις στις αγορές είχαν υποχωρήσει, οι πιέσεις 

κατά χώρα και κατά περίσταση δεν έχουν εξαλειφθεί. Για την υποχώρηση των εντάσεων στη 

ζώνη του ευρώ καταλυτική ήταν η επίδραση από τις µη συµβατικές παρεµβάσεις του 

Ευρωσυστήµατος για την παροχή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2009 επικράτησαν ανάµικτές τάσεις στην 

αποδοτικότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών εµπορικών τραπεζών και 

οµίλων, δηλαδή στα βασικά µεγέθη που προσδιορίζουν την ικανότητα των τραπεζών να 

απορροφούν χωρίς κλυδωνισµούς τις απροσδόκητες διαταράξεις του οικονοµικού 

περιβάλλοντος. Η κερδοφορία των τραπεζών υποχώρησε σηµαντικά, σε αντίθεση µε την 

κεφαλαιακή επάρκεια η οποία ενισχύθηκε. Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών 

τραπεζικών οµίλων παραµένει σε επίπεδο υψηλότερο του µέσου όρου των ευρωπαϊκών 

τραπεζικών οµίλων. Όσον αφορά τους κινδύνους, αυξηµένη ήταν η έκθεση στον πιστωτικό 

και τον κίνδυνο αγοράς, ενώ βελτίωση εµφάνισε ο κίνδυνος ρευστότητας. (Τράπεζα της 

Ελλάδος  2010) 

Θετική συµβολή στα βασικά µεγέθη των εµπορικών τραπεζών και των οµίλων τους 

είχαν η υποχώρηση του κόστους άντλησης κεφαλαίων τους, οι ευνοϊκές συνθήκες που 

επικράτησαν στις αγορές κεφαλαίων και η αξιοποίηση των µέτρων ενίσχυσης της 

ρευστότητας της οικονοµίας (Ν. 3723/2008). Αντίθετα, αρνητικά επέδρασε η επιδείνωση του 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, η οποία µε τη σειρά της οδήγησε σε χειροτέρευση της 

ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται στην 

αυξητική τάση του λόγου των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων. 

Επίσης, παρατηρήθηκε αισθητή υποχώρηση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε 

καθυστέρηση από συσσωρευµένες προβλέψεις. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Τράπεζα 

της Ελλάδος έχει συστήσει στις τράπεζες το σχηµατισµό αυξηµένων προβλέψεων. Εκτός από 
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τις εµπορικές τράπεζες, σηµαντικές προκλήσεις, ιδίως σε ζητήµατα που συνδέονται µε τον 

πιστωτικό κίνδυνο και την κεφαλαιακή επάρκεια, αντιµετωπίζουν και οι συνεταιριστικές 

τράπεζες, οι δυσχέρειες των οποίων δεν µπορούν να αποδοθούν εξ ολοκλήρου στη σηµερινή 

κρίση.(Τράπεζα της Ελλάδος  2010) 

Το µεγαλύτερο µέρος των πιέσεων εκδηλώθηκε το τελευταίο τρίµηνο του 2009, καθώς η 

δηµοσιονοµική κρίση οδήγησε σε υποβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και, αναπόφευκτα, και των ελληνικών τραπεζών, των θυγατρικών τους 

και των εκδόσεων τίτλων τους (π.χ. τιτλοποιήσεων, καλυµµένων οµολογιών κ.λπ.). Στο 

πλαίσιο των εντεινόµενων ανησυχιών για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της Ελλάδος,1 η 

άντληση κεφαλαίων από τη διεθνή διατραπεζική αγορά και τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων 

κατέστη σταδιακά αδύνατη, µε αποτέλεσµα οι ελληνικές τράπεζες να στηριχθούν 

αποκλειστικά στο Ευρωσύστηµα για τη χρηµατοδότησή τους. Όπως ήταν αναµενόµενο, 

αρνητικά επηρεάστηκαν οι κίνδυνοι ρευστότητας και αγοράς. .(Τράπεζα της Ελλάδος  2010) 

Παράλληλα, η επιδείνωση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

επιβάρυνε τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, µε 

αποτέλεσµα να αυξηθεί ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων. 

Επιπροσθέτως, παρά το σχηµατισµό αυξηµένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, το 

ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευµένες προβλέψεις 

υποχώρησε. Όσον αφορά την ευρωστία του τραπεζικού συστήµατος το 2009, η προ φόρων 

κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και των οµίλων τους υποχώρησε µεν σηµαντικά, αλλά 

παρέµεινε σε θετικά επίπεδα, ενώ η κεφαλαιακή τους επάρκεια ενισχύθηκε τόσο ποσοτικά 

όσο και ποιοτικά. Αρνητικά επέδρασαν στην κερδοφορία η υποχώρηση των εσόδων από 

τόκους και προµήθειες και ο σχηµατισµός αυξηµένων προβλέψεων έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου. 

Αντίθετα, θετική συµβολή στην κερδοφορία είχαν τα κέρδη από χρηµατοοικονοµικές 

πράξεις και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η κεφαλαιακή επάρκεια ενισχύθηκε από την 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ορισµένων τραπεζών µε την καταβολή µετρητών και την 

αύξηση της εσωτερικής χρηµατοδότησης µε κεφάλαια προερχόµενα από την κερδοφορία 

του 2009 και την έκδοση προνοµιούχων µετοχών που διατέθηκαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 

βάσει του Ν. 3723/2008..(Τράπεζα της Ελλάδος  2010) 

Στην Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (2011) αναφέρεται  ότι, οι πιέσεις στα 

θεµελιώδη µεγέθη των ελληνικών τραπεζών συνεχίστηκαν µε εντεινόµενο ρυθµό το 2010. Οι 

ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να αντιµετωπίζουν σηµαντικού ύψους εκροή καταθέσεων από 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά (ύψους περίπου 35 δισ. ευρώ συνολικά για το έτος), ενώ και οι 
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εξασφαλίσεις µέσω των οποίων αντλούν χρηµατοδότηση από το Ευρωσύστηµα συνέχισαν να 

υφίστανται αποµείωση της αξίας τους ή και (κάποιες εξ αυτών) να µη γίνονται αποδεκτές 

µετά τις υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος σε πρώτη φάση και των 

τραπεζών σε δεύτερη. Στήριξη εν όψει αυτών των πιέσεων παρεχόταν µέσω των πράξεων 

νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος, αλλά και µέσω της χορήγησης έκτακτης 

χρηµατοδότησης µε ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Παράλληλα, η ένταση της ύφεσης το 

2010 επέτεινε τη δυσκολία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να εκπληρώνουν µε 

συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, εξέλιξη που επιδείνωσε την ποιότητα των δανείων 

σε όλες τις κατηγορίες, ιδίως στα καταναλωτικά δάνεια.(Τράπεζα της Ελλάδος  2011) 

Οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν το 2010 σηµαντική µείωση των προ φόρων 

κερδών. Ειδικότερα, οι τραπεζικοί όµιλοι το 2010 εµφάνισαν ζηµίες της τάξης των €800 

εκατ. έναντι κερδών της τάξης των €1,3 δισ. περίπου για το προηγούµενο έτος. Η µεγάλη 

αυτή µείωση ήταν το αποτέλεσµα µιας σειράς παραγόντων, όπως, µεταξύ άλλων: 

• της πολιτικής σχηµατισµού αυξηµένων προβλέψεων που ακολουθήθηκε και το 2010, µε 

αποτέλεσµα το ποσό των προβλέψεων να αγγίζει περίπου τα €7 δισ., 

• της µείωσης των λειτουργικών εσόδων, τα οποία µειώθηκαν σε σύγκριση µε το 2009 κατά 

10,7% σε επίπεδο τραπεζών και κατά 7,5% σε επίπεδο οµίλων,19 

• της καταγραφής ζηµιών από χρηµατοοικονοµικές πράξεις. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

2011) 

 

5.2. Σύνοψη Πρόσφατων Εξελίξεων στον Τραπεζικό Κλάδο κατά το 

2011 

 
 

Τρεις κυρίως παράγοντες επηρέασαν την εξέλιξη των µεγεθών του ισολογισµού και 

των αποτελεσµάτων χρήσεως των τραπεζών το α’ εξάµηνο του 2011: οι συνθήκες 

συρρικνωµένης ρευστότητας, η εθελοντική συµµετοχή των τραπεζών στο πρόγραµµα 

ανταλλαγής κρατικών οµολόγων και η χειροτέρευση της ποιότητας των δανειακών 

χαρτοφυλακίων ως συνέπεια της µακροοικονοµικής ύφεσης. Οι αυξηµένες προβλέψεις για 

την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και την αποµείωση της αξίας των διακρατούµενων 

οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου συνετέλεσαν ώστε να καταγραφούν από το σύνολο του 

κλάδου ζηµίες τόσο σε επίπεδο τραπεζών όσο και σε επίπεδο τραπεζικών οµίλων. Μικρή 

υποχώρηση εµφάνισε το α’ εξάµηνο 2011 η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και καθώς 

οι µακροοικονοµικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, κρίνεται επιβεβληµένη η περαιτέρω  
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κεφαλαιακή ενίσχυση του τραπεζικού τοµέα. Όσον αφορά τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα 

µετά το τέλος του εξαµήνου, οι πλέον σηµαντικές αφορούσαν τις εντεινόµενες πιέσεις στη 

ρευστότητα, τη θέσπιση ενισχυµένων µέτρων εποπτείας και εξυγίανσης των τραπεζών. 

(Τράπεζα της Ελλάδος 2011) 

 

Κερδοφορία – Αποδοτικότητα 

Το α’ εξάµηνο του 2011 τα λειτουργικά έσοδα του τραπεζικού τοµέα αυξήθηκαν σε 

σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κατά 9,1% σε επίπεδο τραπεζών, ενώ 

παρέµειναν στάσιµα σε επίπεδο τραπεζικών οµίλων Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από 

τόκους υποχώρησαν κατά 2,8% και 3,7% σε επίπεδο τραπεζών και τραπεζικών οµίλων, 

αντίστοιχα, µολονότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο. 

Ακόµη µεγαλύτερη υποχώρηση (κατά 28,2% και 19,1% αντίστοιχα) κατέγραψαν τα καθαρά 

έσοδα από προµήθειες. Αντίθετα, βελτίωση παρατηρήθηκε στα “λοιπά έσοδα”, λόγω της 

καταγραφής κερδών από την πώληση δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα µειώθηκαν οι ζηµίες 

από χρηµατοοικονοµικές πράξεις εξελίξεις που επηρέασαν περισσότερο τα µεγέθη σε 

ατοµική βάση. Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν το πρώτο εξάµηνο του 2011 σε σύγκριση 

µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 κατά 6,7% και 5,2% σε επίπεδο τραπεζών και 

τραπεζικών οµίλων, αντίστοιχα. Λόγω των ανωτέρω εξελίξεων, τα συνολικά καθαρά έσοδα 

αυξήθηκαν σηµαντικά σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους σε 

επίπεδο τραπεζών (40,2%) και ελαφρά σε επίπεδο οµίλων (7,5%), και διαµορφώθηκαν σε 

περίπου 2 και 3 δις ευρώ αντίστοιχα. Στην περίπτωση των τραπεζών, η αύξηση των 

συνολικών καθαρών εσόδων οφείλεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι τα έξοδα µειώθηκαν 

σηµαντικά περισσότερο από ότι τα έσοδα. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα χρήσεως του 

εξαµήνου, µετά τις σχηµατισθείσες προβλέψεις, εµφανίζουν ζηµίες ύψους 5,6 και 5,7 δις  

ευρώ για τις τράπεζες και τους οµίλους αντίστοιχα. Στην εξέλιξη αυτή συνέτειναν δύο 

κυρίως παράγοντες: Πρώτον, οι προβλέψεις αποµείωσης εν όψει της συµµετοχής του 

ιδιωτικού τοµέα στην ανταλλαγή οµολόγων, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 5,4 και 5,8 δις 

ευρώ για τις τράπεζες και τους οµίλους αντίστοιχα. ∆εύτερον, το δυσµενές εγχώριο 

µακροοικονοµικό περιβάλλον και η συνακόλουθη επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, η οποία κατέστησε απολύτως αναγκαίο 

το σχηµατισµό υψηλότερων προβλέψεων για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Οι 

παράγοντες αυτοί επέδρασαν αρνητικά στην εξέλιξη των δεικτών αποδοτικότητας 

ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, οι οποίοι υποχώρησαν σηµαντικά σε σχέση µε το 

αντίστοιχο εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Αξιοσηµείωτη ήταν ωστόσο η βελτίωση του 
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δείκτη αποτελεσµατικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα), ο οποίος 

καλυτέρευσε κατά περίπου 10 και 3 ποσοστιαίες µονάδες σε επίπεδο τραπεζών και 

τραπεζικών οµίλων, αντίστοιχα, κυρίως λόγω της σηµαντικής συρρίκνωσης των 

λειτουργικών εξόδων. Η εξέλιξη αυτή είναι κατ' αρχάς θετική, αλλά η τάση µείωσης των 

εσόδων από κύριες τραπεζικές εργασίες (εξαιτίας των δυσµενών µακροοικονοµικών 

συνθηκών) καταδεικνύει την αναγκαιότητα της περαιτέρω συρρίκνωσης του λειτουργικού 

κόστους των τραπεζών µέσω του εξορθολογισµού δαπανών, της απεµπλοκής τους από 

δραστηριότητες αµιγώς τραπεζικού χαρακτήρα, αλλά και της αναζήτησης συνεργασιών. 

Η δηµιουργία µεγαλύτερων και ισχυρότερων σχηµάτων αποτελεί µονόδροµο στη 

διαδικασία ισχυροποίησης του τραπεζικού συστήµατος. Επίσης, οι φιλικές συνενώσεις 

δυνάµεων και οι συµµαχίες µε ξένους στρατηγικούς επενδυτές προσδίδουν σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα, όπως συνέργειες και αυξηµένο µέγεθος, κεφαλαιακή ευρωστία, διεθνή 

ανταγωνιστικότητα, προοπτική. Τα πλεονεκτήµατα αυτά δηµιουργούν τα απαραίτητα 

εχέγγυα στις ελληνικές τράπεζες ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσµατικότερα στις µεγάλες 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν. 

Οι διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζικών οµίλων συνέχισαν να 

αντισταθµίζουν µερικώς την αρνητική επίδραση των εγχώριων δραστηριοτήτων. Από τα 

επιµέρους στοιχεία των δραστηριοτήτων εξωτερικού, τα λειτουργικά έσοδα υποχώρησαν, σε 

ετήσια βάση, κατά 6,7% το πρώτο εξάµηνο του 2011, ενώ οι προβλέψεις για τον πιστωτικό 

κίνδυνο µειώθηκαν κατά 8,4%, εξέλιξη που αντανακλά τη βελτίωση του µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος σε ορισµένες από τις χώρες όπου δρα. (Τράπεζα της Ελλάδος 2011) 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, αύξηση παρατηρήθηκε στο λόγο των δανείων σε 

καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων (Ιούνιος 2011: 12,8%, ∆εκέµβριος 2010: 10,5%) 

και µάλιστα µε επιταχυνόµενο ρυθµό σε σύγκριση µε την εξέλιξη του εν λόγω δείκτη το 

2010, καθώς η προαναφερθείσα σηµαντική επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης 

των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών επηρέασε περαιτέρω, αν και µε χρονική υστέρηση, 

τη δυνατότητα συνεπούς εκπλήρωσης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Αυξητική 

επίδραση στο λόγο των δανείων σε καθυστέρηση ασκεί και η µείωση του υπολοίπου των 

δανείων (του παρονοµαστή του λόγου). Αρνητική εξέλιξη αποτελεί και η µικρή µείωση του 

ποσοστού κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις (Ιούνιος 2011: 45,5%, 

∆εκέµβριος 2010: 46,2%), παρά τη σηµαντική ενίσχυση του αποθέµατος των προβλέψεων 

κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση (δηλαδή επιδείνωση) του 
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λόγου των ‘‘ καθαρών’’ καθυστερήσεων (δηλαδή της διαφοράς µεταξύ των δανείων σε 

καθυστέρηση και των συσσωρευµένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο) προς το 

σύνολο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (κατά 14 περίπου εκατοστιαίες µονάδες). (Τράπεζα 

της Ελλάδος 2011) 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνέχισε να αποτελεί τη σηµαντικότερη πρόκληση για τις 

ελληνικές τράπεζες, οι οποίες, εκτός του ότι παρέµειναν αποκλεισµένες από τις διεθνείς 

αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, είχαν να αντιµετωπίσουν και τη σηµαντική εκροή 

καταθέσεων και την αποµείωση της αξίας του ενεχύρου µέσω του οποίου αντλούν 

χρηµατοδότηση από το Ευρωσύστηµα. Το πρώτο εξάµηνο του 2011 η επίδραση των δύο 

αυτών παραγόντων µείωσε τη ρευστότητα των τραπεζών κατά περίπου 40 δισ ευρώ. Η 

διατήρηση των µέτρων παροχής ρευστότητας από το Ευρωσύστηµα και τα µέτρα για την 

ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας συνέβαλαν και το 2011 αποφασιστικά 

στο µετριασµό των πιέσεων επί της ρευστότητας και στην αποφυγή φαινοµένων πιστωτικής 

ασφυξίας. Χωρίς τα µέτρα αυτά, οι τράπεζες θα αναγκάζονταν να προβούν σε ραγδαία 

συρρίκνωση του ενεργητικού τους, µε συνέπεια τη σηµαντική υποχώρηση της 

χρηµατοδότησης της οικονοµίας και ακολούθως τη δηµιουργία συνθηκών που θα οδηγούσαν 

σε ακόµη µεγαλύτερης έκτασης ύφεση από αυτήν που καταγράφεται µέχρι στιγµής. 

Επιπροσθέτως, η αποµόχλευση θα επηρέαζε περαιτέρω αρνητικά τις καταθέσεις, καθώς η 

µείωση των δανείων, µέσω της αλληλεπίδρασης που υπάρχει µεταξύ χορηγήσεων και 

καταθέσεων, έχει αρνητική επίπτωση στις καταθέσεις που τηρούν επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά. Έτσι, και µέσω του ανατροφοδοτικού µηχανισµού καταθέσεων-δανείων θα 

γινόταν ακόµη πιο δυσχερής η χρηµατοδότηση της οικονοµίας καθώς θα επιδεινωνόταν και η 

ρευστότητα των τραπεζών. 

Είναι σηµαντικό ότι το πρώτο εξάµηνο του έτους, παρά τις προαναφερθείσες 

πρωτόγνωρες πιέσεις στη ρευστότητα των τραπεζών, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής 

χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα διαµορφώθηκε σε επίπεδο (-1,2%) κατά πολύ 

καλύτερο του ρυθµού µεταβολής του ονοµαστικού ΑΕΠ (-6,2%). Επίσης, χωρίς τα µέτρα 

στήριξης για την αντιµετώπιση των πιέσεων επί της ρευστότητάς τους, οι τράπεζες θα 

αναγκάζονταν να µην ανανεώσουν ακόµη και επικερδή δάνεια, µε αρνητικές συνέπειες για 

την κερδοφορία και ακολούθως την κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

Στο άµεσο µέλλον εκτιµάται ότι θα έχει θετική επίδραση στη ρευστότητα των 

τραπεζών η ενεργοποίηση, αν χρειαστεί, της δέσµευσης των αρχηγών κρατών και 
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κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ να παράσχουν 

πιστωτική ενίσχυση προκειµένου να καταστεί δυνατή η χρήση της για την πρόσβαση των 

ελληνικών τραπεζών στις πράξεις παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήµατος. Στήριξη στη 

ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος, παρέχει όποτε 

παραστεί ανάγκη και η Τράπεζα της Ελλάδος. Πέραν των συνήθων πράξεων του 

Ευρωσυστήµατος, από τον Αύγουστο του 2011 η Τράπεζα της Ελλάδος έχει παράσχει επίσης 

έκτακτη χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση αυτή δόθηκε για να αντισταθµιστεί η απόσυρση 

καταθέσεων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα αλλά και η αποµείωση της αξίας του 

αποδεκτού για πράξεις νοµισµατικής πολιτικής ενεχύρου εν µέσω συνθηκών αδυναµίας των 

τραπεζών να προσφύγουν στις αγορές για την άντληση ρευστότητας. Τέτοιου είδους στήριξη 

εξάλλου παρέχεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήµατος σε φερέγγυα 

πιστωτικά ιδρύµατα έναντι ενεχύρου και µε την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΕΚΤ. (Τράπεζα της Ελλάδος 2011) 

 

Κεφαλαιακή επάρκεια 

Στο τέλος Ιουνίου 2011, µικρή υποχώρηση εµφάνισε η κεφαλαιακή επάρκεια των 

ελληνικών τραπεζών και των οµίλων τους έναντι του 2010. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

κυρίως στην επίδραση επί των εποπτικών κεφαλαίων από την προβλεπόµενη συµµετοχή του 

ιδιωτικού τοµέα στην ανταλλαγή οµολόγων βάσει της αρχικής συµφωνίας της 21ης Ιουλίου. 

Στο τέλος Ιουνίου του 2011, ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (∆ΚΕ) και ο ∆είκτης 

Βασικών Κεφαλαίων (∆ΒΚ) διαµορφώθηκαν για µεν τις τράπεζες σε 12,0% και 10,9% 

αντίστοιχα, για δε τους τραπεζικούς οµίλους σε 10,6% και 9,6% αντίστοιχα. Μείωση 

εµφάνισε και ο ∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, ο οποίος διαµορφώθηκε σε 9,2% και 

8,6% για τις τράπεζες και τους οµίλους αντίστοιχα. 

Όµως, λόγω της συνεχούς επιδείνωσης του οικονοµικού κλίµατος και του νέου 

―αυστηρότερου― διεθνούς εποπτικού πλαισίου, απαιτείται περαιτέρω κεφαλαιακή 

θωράκιση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Άλλωστε, όπως προβλέπεται στην 

τελευταία επικαιροποίηση του Μνηµονίου, οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν από την 1η 

Ιανουαρίου 2012 το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) σε επίπεδο άνω του 10%. 

Πέραν τούτου, ενδέχεται οι τράπεζες να απαιτηθεί να προχωρήσουν σε ενίσχυση των 

κεφαλαίων τους όταν ολοκληρωθεί η διενέργεια της διαγνωστικής µελέτης για τα 

χαρτοφυλάκια δανείων τους. (Τράπεζα της Ελλάδος 2011) 
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5.3.Παρουσίαση ∆είγµατος Έρευνας 

 
 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν τον κύριο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό σε κάθε 

οικονοµία. Τράπεζα είναι ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα του οποίου η βασική λειτουργία 

είναι να δέχεται καταθέσεις αποταµιευτών και να δανείζει κεφάλαια µε τόκο. Η έννοια, η 

ίδρυση, η λειτουργία και οι εργασίες των πιστωτικών ιδρυµάτων στη χώρα µας, ρυθµίζονται 

από την πρώτη τραπεζική οδηγία 77/1980, καθώς και από τη δεύτερη 89/646 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στη ελληνική τραπεζική νοµοθεσία µε το 

νόµο 2076/1992. Το πρώτο πιστωτικό ίδρυµα στην Ελλάδα ήταν η Ιονική Τράπεζα το 1834 

και στη συνέχεια έκανε την εµφάνισή της η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 1841.( 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών 2011) 

Η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση πρωτόγνωρης κρίσεως τόσο για τα 

δεδοµένα της ίδιας, της Ευρώπης όσο της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής ιστορίας. Λόγω 

των ιδιαιτέρως δυσµενών οικονοµικό-πολιτικών συνθηκών και δεδοµένων, η Ελλάδα ως 

κοινοτικός εταίρος στην ζώνη του ευρώ από το 05-2010 αναγκάστηκε λήψη έκτακτων 

µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής υπό την µορφή προγράµµατος οικονοµικής στήριξης 

από την ΕΕ, το ∆ΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ), το οποίο περιλαµβάνει 

όχι µόνο µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και µια σειρά από διαρθρωτικές 

αλλαγές. Στόχος του προγράµµατος είναι ο περιορισµός των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων 

και η σταδιακή αποκλιµάκωση του υψηλού δηµόσιου χρέους, η αποκατάσταση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των 

αγορών. 

Σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ήρθε αντιµέτωπο 

µε πολλές προκλήσεις. Σε αντίθεση µε τον τραπεζικό τοµέα άλλων χωρών, οι τράπεζες στην 

Ελλάδα δεν υπήρξαν γενεσιουργός αιτία της οικονοµικής κρίσης, αλλά υφίστανται τις 

συνέπειες των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας, τις οποίες µπόρεσαν να 

αντιµετωπίσουν, µε επιτυχία, χάρη στην ικανοποιητική κεφαλαιακή τους βάση, τη χαµηλή 

συγκριτικά µόχλευση και τη συντηρητική πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και ποιότητας 

ενεργητικού. 

Η περιορισµένη ρευστότητα και ένα αυξανόµενο µερίδιο µη εξυπηρετούµενων 

δανείων ασκούν πιέσεις στο τραπεζικό σύστηµα. Οι συνεχείς υποβαθµίσεις της 

πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών, αποτέλεσµα των αντίστοιχων 

υποβαθµίσεων της χώρας, ο αποκλεισµός των ελληνικών τραπεζών από τις διεθνείς αγορές 
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άντλησης κεφαλαίων, αλλά και ο περιορισµός της ρευστότητάς τους από την έντονη εκροή 

καταθέσεων που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια του 2010 

αντισταθµίστηκαν κυρίως από τα συνδυασµένα µέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας εκ µέρους 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να αναδείξει τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 

στην χρηµατοοικονοµική πορεία  των τραπεζών. 

 

5.3.1.Η Οµάδα των  Εµπορικών Τραπεζών Εισηγµένων στο ΧΑΑ 

 

Οι εµπορικές τράπεζες αποτελούν σήµερα τη σηµαντικότερη µορφή 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού προσφέροντας ολοένα και περισσότερα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα. Η εµπειρία τους σε συνδυασµό µε το µέγεθός τους, τις ξεχωρίζει από τους 

υπόλοιπους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, µετατρέποντας τες σε πάροχο σύγχρονων, 

πολύπλοκων και εναλλακτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Στις κυριότερες εργασίες τους περιλαµβάνονται οι εργασίες που αποτελούν στοιχεία 

του παθητικού της τράπεζας, όπως είναι οι καταθέσεις, οι εργασίες που αποτελούν στοιχεία 

του ενεργητικού της τράπεζας, όπως είναι οι χρηµατοδοτήσεις κάθε µορφής, καθώς και οι 

µεσολαβητικές εργασίες, όπως είναι η κίνηση κεφαλαίων, η µεσολάβηση σε εισαγωγές – 

εξαγωγές, η φύλαξη τίτλων, η αγοραπωλησίες συναλλάγµατος. Οι βασικότερες εµπορικές 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο είναι και είναι εισηγµένες και στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και συµπεριλαµβάνονται στην µελέτη της παρούσας 

εργασίας είναι οι εξής 10 τράπεζες: Αγροτική Τράπεζα, Alpha Bank, Attica Bank, Γενική 

Τράπεζα (Geniki Bank), Proton Bank, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (TT Hellenic Post Bank), 

Marfin Bank, Eurobank, Τράπεζα Κύπρου και Τράπεζα Πειραιώς. Στις οποίες έγινε µελέτη 

µε βάση τους ισολογισµούς και τις οικονοµικές καταστάσεις που εκµαιεύσαµε από την βάση 

δεδοµένων THOMSON ONE REYTERS σε συνδυασµό µε την ιστοσελίδα του capital.gr . 

Οι εισηγµένες στο ΧΑΑ τράπεζες είναι 12. Ο δείκτης των τραπεζών εκφράζει την 

χρηµατιστηριακή πορεία των εισηγµένων τραπεζών.   Οι χρηµατιστηριακές  δείκτες 

χρησιµοποιούν τις τελευταίες τιµές κλεισίµατος των µετοχών. Οι δείκτες υπολογίζονται κάθε 

λεπτό κατά τις ώρες λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών χρησιµοποιώντας την 

τρέχουσα τιµή (real time). Η τιµή των δεικτών θα απεικονίζεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Οι 

δείκτες υπολογίζονται µε βάση τον παρακάτω µαθηµατικό τύπο : 
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1/d Sum(xi*wi*fi) 

όπου : 

i =1, 2,…..,20 

xi = Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής την προηγούµενη ηµέρα. 

n = Ο αριθµός των αξιών που συµπεριλαµβάνονται στον ∆είκτη 

wi = Το ποσοστό συµµετοχής για κάθε συµµετέχουσα αξία. (Κάθε αξία αντιστοιχεί σε ποσό 

κεφαλαίου κοινών µετοχών που έχουν εκδοθεί από την εταιρία) 

d = Ο παρονοµαστής (ένας αριθµός ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του εκδοθέντος 

κεφαλαίου του ∆είκτη κατά την ηµεροµηνία βάσης και ο οποίος µπορεί να προσαρµοστεί για 

να ενσωµατώσει αλλαγές στο εκδοθέν κεφάλαιο συµµετεχουσών µετοχών χωρίς να 

τροποποιείται η τιµή του ∆είκτη. 

fi = Παράγοντας που εφαρµόζεται σε κάθε αξία ώστε να παρέχει µετατροπή στο 

ποσοστό συµµετοχής (αυτός ο παράγοντας είναι συνήθως 1) 

Στον Πίνακα 5.1. παρουσιάζεται η πορεία των τιµών κλεισίµατος του ∆είκτη των 

Τραπεζών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο από το 2007 έως 2010. 

 

Πίνακας 5.1.: Η χρηµατιστηριακή πορεία του δείκτη των τραπεζών για τα έτη 2007-2010 

 
Πηγή: capital.gr 
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5.3.2.Η Οµάδα των  Συνεταιριστικών Τραπεζών 

 
Η δεύτερη οµάδα τραπεζών που µελετάει η παρούσα εργασία ανήκει στο χώρο των 

συνεταιριστικών τραπεζών.  

Ο θεσµός των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι πολύ διαδεδοµένος στο εξωτερικό 

και µετράει τουλάχιστον 150 χρόνια στην Ευρώπη, ενώ υπολογίζονται περίπου 11.000 

Συνεταιριστικές Τράπεζες σε 22 ευρωπαϊκές χώρες, µε 50.000 καταστήµατα. Οι 

Συνεταιριστικές τράπεζες διατηρούν ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 20% της τραπεζικής 

αγοράς και των προσφερόµενων τραπεζικών προϊόντων. Οι τράπεζες αυτές προσφέρουν 

υπηρεσίες στα µέλη τους, σύµφωνα µε τις συνεταιριστικές µερίδες που κατέχουν. 

∆ραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, όπου και αντλούν τα 

κεφάλαια τους, συνήθως από τις αποταµιεύσεις της περιοχής τους και µε τη χρηµατοδότηση 

των µελών τους αξιοποιούν τα κεφάλαια αυτά για την ανάπτυξή τους. Σκοπός των τραπεζών 

αυτών είναι η εξυπηρέτηση και προώθηση των µελών τους. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες 

άρχισαν να αναπτύσσονται στον ελλαδικό χώρο τη δεκαετία του 1990 υπό τη νοµική µορφή 

Πιστωτικού Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύνης. (Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 

2012) 

Στην παρούσα εργασία θα µελετηθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην χρηµατοοικονοµική 

αποτελεσµατικότητα των εξής συνεταιριστικών τραπεζών 

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα 

Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας 

Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Ευβοίας 

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Καρδίτσας 

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας 

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου 

Συνεταιριστική Τράπεζα Κρήτης (Παγκρήτια)   

 

 

 



 
71 

5.3.2.1.Θεσµικό και Λειτουργικό Πλαίσιο Συνεταιριστικών Τραπεζών 

 

Η Συνεταιριστική Πίστη στη χώρα µας άρχισε ουσιαστικά ν’ αναπτύσσεται την 

τελευταία 10ετία µε βάση το Νόµο 2076/92 µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν στην Ελληνική 

Τραπεζική Νοµοθεσία οι διατάξεις της Β΄ Τραπεζικής Οδηγίας του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας 77/78 και την Π∆/ΤΕ 2258/2.11.1993. 

Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και το θεσµικό πλαίσιο τα Συνεταιριστικά 

Πιστωτικά Ιδρύµατα είναι Αστικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί Ν.1667/86 οι οποίοι αφού 

συγκεντρώσουν το ελάχιστο κεφάλαιο και εκπληρώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

λαµβάνουν άδεια λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύµατος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ύστερα 

από αίτηµά τους και διενεργούν όλες τις τραπεζικές εργασίες που αποτελούν αντικείµενο 

δραστηριότητας των Εµπορικών Τραπεζών, µόνο σε επίπεδο του Νοµού που 

δραστηριοποιούνται. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ύψος του απαιτούµενου ελάχιστου κεφαλαίου έχει 

αναπροσαρµοσθεί 3 φορές τα τελευταία χρόνια σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στα 

οικονοµικά και πληθυσµιακά δεδοµένα πολλών Νοµών της χώρας µας, δυσχεραίνοντας στην 

πράξη τόσο τη δηµιουργία όσο και τη µετεξέλιξη των Πιστωτικών Συνεταιρισµών σε 

Τράπεζες. Έτσι τα 1,76 εκατ. € (Π∆/ΤΕ 2258/2.11.93) που προβλέπονταν αρχικά έγιναν, 

σύµφωνα µε τις Π∆/ΤΕ 2413/9.7.97 και 2420/12/9/97 από 1/1/98 2,64  εκατ. € και από 

1/7/98 3,52 εκατ. €. Στη συνέχεια µε την Π∆/ΤΕ 2471/10.4.2001 το ελάχιστο κεφάλαιο 

αυξήθηκε σε 6,0 εκατ. €. (Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 2012) 

Ο αστικός συνεταιρισµός έχει κατά ρητή διάταξη του νόµου (αρθ.1 παρ.7 

ν.1667/1986) νοµική προσωπικότητα. Ο αστικός συνεταιρισµός είναι νοµικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου. (Σταυρός Κ.Α. 2004) 

Μέλη του αστικού πιστωτικού συνεταιρισµού µπορούν να γίνουν κατ’ αρχήν φυσικά 

πρόσωπα. Νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µπορούν να γίνουν µέλη του 

συνεταιρισµού αν το προβλέπει το καταστατικό. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι 

ενήλικες, να έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Τα ενήλικα φυσικά 

πρόσωπα µπορούν να γίνουν µέλη πιστωτικού συνεταιρισµού, αν δεν έχουν κανένα από τα 

προβλεπόµενα από νόµο κωλύµατα. Το σηµαντικότερο δικαίωµα του συνεταίρου/µέλους 

είναι το δικαίωµα συµµετοχής στις συνεταιρικές συναλλαγές . Το δικαίωµα συµµετοχής στις 

συνεταιρικές συναλλαγές δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται ρητά από το νόµο ή το 

καταστατικό, προκύπτει άµεσα και αναγκαστικά από το σκοπό του συνεταιρισµού και 
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πηγάζει απ’ ευθείας από την διάταξη που το καθορίζει. Χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής δεν 

είναι καν νοητή η συνεταιριστική σχέση. Έτσι τα µέλη ενός πιστωτικού συνεταιρισµού ή 

µιας συνεταιριστικής τράπεζας έχουν δικαίωµα να ζητούν από το συνεταιρισµό τους δάνεια, 

να καταθέτουν έντοκα χρήµατα ή άλλες άξιες κλπ. Το καταστατικό και πολύ περισσότερο η 

γενική συνέλευση ή το διοικητικό συµβούλιο δεν µπορεί να αφαιρέσει από κάποιο µέλος το 

δικαίωµα συµµετοχής στις συνεταιρικές συναλλαγές. Τέλος δεν υπερέχει δυνατότητα να 

αποκλειστεί κάποιος συνεταίρος από τις συνεταιρικές συναλλαγές, ο µόνος τρόπος 

αποκλεισµού του είναι η διαγραφή, αν βέβαια υπάρχει λόγος διαγραφής. (Σταυρός 

Κ.Α.2004) 

Το δικαίωµα συµµετοχής του συνεταίρου στα «κέρδη» δεν παρουσιάζει τη ίδια  

σηµασία που έχει το δικαίωµα στα κέρδη των εταίρων στις άλλες εµπορικές εταιρείες, στις 

οποίες πως ξέρουµε είναι το σηµαντικότερο δικαίωµα. Στους συνεταιρισµούς το σηµαντικό 

δικαίωµα, είναι το δικαίωµα συµµετοχής στις συνεταιριστικές  συναλλαγές. Οι 

συνεταιρισµοί είναι εταιρείες αυτούσιας οικονοµικής προαγωγής. Οι οικονοµίες των µελών 

µπορούν να προάγονται και χωρίς τη διανοµή των κερδών. Άλλωστε ο συνεταιρισµός δεν 

µπορεί να επιδιώκει κέρδη, κατά τις συναλλαγές µε τα µέλη του, ούτε από τη φύση των 

πραγµάτων προκύπτει, ότι στο τέλος της εταιρικής χρήσης πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν 

πλεονάσµατα. ∆ιαφορετικά έχουν τα πράγµατα µόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα 

έσοδα προέρχονται από συναλλαγές του συνεταιρισµού µε µη µέλη. Στην περίπτωση αυτή, 

πρόκειται για κέρδη, µε τη συνήθη οικονοµική έννοια του όρου. Ο ν.1667/1986 προβλέπει 

ότι τα εναποµείναντα κέρδη µετά την αφαίρεση των αποθεµατικών πλεονασµάτων 

διανέµονται στα µέλη: τα µισά ανάλογα µε τις συνεταιριστικές µερίδες και τα αλλά µισά 

ανάλογα µε την ποσοστιαία συµµετοχή στις συνεταιρικές συναλλαγές. Η διανοµή 

πλεονασµάτων µε βάση τη συµµετοχή των µελών στις συνεταιρικές συναλλαγές αποτελεί 

σηµαντική ιδιαιτερότητα του συνεταιριστικού θεσµού, πρόκειται για επιστροφή ενός µέρους 

των πλεονασµάτων στους συνεταίρους, οι οποίοι δηµιούργησαν τα εν λόγω ποσά µε τις 

συναλλαγές µε το συνεταιρισµό. (Σταυρός Κ.Α.2004) 

 

 

5.3.2.2.∆ιάρθρωση – Λειτουργία 

Σήµερα λειτουργούν 16 συνολικά Συνεταιριστικές Τράπεζες από τις οποίες 7 

δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική τους περιφέρεια, 6 ασκούν την δραστηριότητά τους σε 

επίπεδο Νοµού και 3 Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν άδεια λειτουργίας σ’ επίπεδο 
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Επικράτειας. Παράλληλα λειτουργούν 8 Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί οι οποίοι εκτός των 

προσπαθειών για µετεξέλιξη τους σε Συνεταιριστικές Τράπεζες, δραστηριοποιούνται µε τη 

χορήγηση δανείων ή άλλων οικονοµικών διευκολύνσεων στα µέλη τους. 

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στο µικρό χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους έχουν 

διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο παρεµβαίνοντας συµπληρωµατικά και 

βελτιωτικά στο τραπεζικό σύστηµα µε την καθιέρωση ενός νέου τύπου Τράπεζας που 

διακρίνεται για την πελατοκεντρική της αντίληψη, που στηρίζει και στηρίζεται από τις 

τοπικές παραγωγικές δυνάµεις και ενισχύει την τοπική ανάπτυξη. 

Απευθύνονται κύρια στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στα φυσικά 

πρόσωπα, µε ανταγωνιστικά τραπεζικά προϊόντα προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες και 

µε  χαρακτηριστικά λειτουργίας που τις καθιερώνουν ως αξιόπιστες, φιλικές, ευέλικτες και 

µε κοινωνικό πρόσωπο, Τράπεζες. 

Οι πελάτες - µέλη των Συνεταιριστικών Τραπεζών αντιµετωπίζονται σε µια βάση 

εµπιστοσύνης και µακροχρόνιας προοπτικής συνεργασίας, στοιχεία που συµβάλουν στη 

συνεχή αναβάθµιση των παρεχόµενων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων. 

Η αποκεντρωµένη δοµή των Συνεταιριστικών Τραπεζών ενισχύει την προσωπική 

σχέση πελάτη και Τράπεζας, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα και σε συνδυασµό µε το 

µικρό λειτουργικό κόστος, τα σύγχρονα µηχανογραφικά συστήµατα, τα θετικά οικονοµικά 

αποτελέσµατα και οφέλη που αυτές επιτυγχάνουν για τα µέλη τους (µέρισµα, υπεραξία 

µερίδας, κέρδος συναλλαγών) αποκτούν την εµπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών και 

δηµιουργούν προϋποθέσεις δυναµικής ανάπτυξης και προοπτικής. (Ένωση Συνεταιριστικών 

Τραπεζών 2012) 

 

5.3.2.3.Εξέλιξη οικονοµικών και λοιπών µεγεθών 

Το 2007 αποτέλεσε σηµαντική χρόνια για το ελληνικό συνεταιριστικό τραπεζικό 

περιβάλλον. Σε ενοποιηµένη βάση η Πανελλήνια τράπεζα αλλά και το σύνολο των 16 

Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών παρουσίασαν σηµαντική εξέλιξη των µεγεθών τους 

και καταφέρουν να υπερβούν το 1,20% του συνολικού µεριδίου της εγχώριας τραπεζικής 

αγοράς και όσο αφορά το σύνολο του ενεργητικού, των καταθέσεων αλλά και των ίδιων 

κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό δείχνει το νηπιακό στάδιο που βρίσκεται ο πιστωτικός 

συνεταιρισµός στην Ελλάδα αλλά και την αυξανόµενη συνεχή ανάπτυξη του πιστωτικού 

συνεταιρισµού από την άλλη. Χαρακτηριστικό γεγονός της όλο και αυξανόµενης 
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στρατηγικής σηµασίας του πιστωτικού συνεταιρισµού είναι η πρόσφατη εξαγορά του 12% 

της Πανελλήνιας Τράπεζας από την µεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα της Γερµανίας την 

DZ BANK. Σύµφωνα µε τα στοιχεία από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος 

αλλά κα της ΕΣΤΕ, ο όµιλος των συνεταιριστικών τραπεζών συµµετέχει στο εγχώριο 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα µε αυξανόµενο ετήσιο ρυθµό όσο αφορά τα προηγούµενα έτη. 

 

  Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα τόσο ο κοινωνικός όσο και ο αναπτυξιακός ρόλος 

των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Η ευχερέστερη πρόσβαση των ΜΜΕ στο τραπεζικό 

σύστηµα, η δηµιουργία τραπεζικών προϊόντων προσαρµοσµένων στις τοπικές ανάγκες, η 

φιλική αντιµετώπιση, η άµεση εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων, η στήριξη και η 

συµµετοχή στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, συνθέτουν συνοπτικά τον 

πολυδιάστατο ρόλο και τη διαφοροποιηµένη λειτουργία των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε 

σχέση µε άλλα Πιστωτικά Ιδρύµατα. (Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 2012) 

 

5.3.2.4.Νέο περιβάλλον – Πορεία – Προοπτικές 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα, κατ’ εξοχή θεσµός των τοπικών κοινωνιών, µε 

πιστοποιηµένο πια τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα, την ευελιξία και την αποκεντρωµένη 

λειτουργία, αποτελεί ένα εν’ δυνάµει µοντέλο τραπεζικού Ιδρύµατος που µπορεί να 

ανταποκριθεί µε τις κατάλληλες προσαρµογές στις νέες ανάγκες των συναλλασσόµενων. 

Ήδη οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και οι Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί έχουν προχωρήσει στην 

υλοποίηση µιας στρατηγικής για την αύξηση του µεγέθους, την εξεύρεση κεφαλαίων, την 

ανάπτυξη του δικτύου τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης.  

Το πρώτο βήµα έγινε µε την ίδρυση της Πανελλήνιας Τράπεζας ΑΕ στην οποία συµµετέχουν 

οι 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες και 13 Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί της χώρας µας. Η Τράπεζα  

αυτή, παράλληλα µε τις δραστηριότητές της παρέχει στις Συνεταιριστικές Τράπεζες  και 

στους Πιστωτικούς Συνεταιρισµούς, υποστήριξη, τεχνογνωσία και υπηρεσίες που λόγω 

µεγέθους και κόστους δεν µπορεί από µόνη της η κάθε Τράπεζα ν’ αναπτύξει. 

Μ’ αυτή τη στρατηγική οι Συνεταιριστικές Τράπεζες αποκτούν τα πλεονεκτήµατα 

ενός µεγάλου τραπεζικού οµίλου και αποτελούν µια ανερχόµενη τραπεζική δύναµη στη 

χώρα µας. 
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5.4. Περιγραφή Μεθοδολογίας Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης. 
Παρουσίαση Μεταβλητών της Έρευνας 

 

Οι δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν την πιο σηµαντική πηγή 

πληροφοριών για τους εξωτερικούς αναλυτές. Όµως, δεν παρέχουν έτοιµες πληροφορίες, 

αλλά τα πρωταρχικά δεδοµένα µε τη µορφή απόλυτων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, τα 

οποία για τον προσδιορισµό χρηµατοοικονοµικής αποδοτικότητας δεν παρέχουν πρωτογενές 

πληροφορίες.  Όπως παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας εργασίας η  ανάλυση των 

οικονοµικών καταστάσεων διαθέτει µια σειρά από µεθόδους, από τις οποίες ο αναλυτής 

επιλέγει  όποια εξυπηρετεί καλύτερα τον επιδιωκόµενο σκοπό του. 

Για τους ακαδηµαϊκούς σκοπούς της παρούσας επιλέγονται  δύο βασικοί µέθοδοι 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης: 

 Μέθοδος ανάλυσης µε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες τάσης 

 Μέθοδος ανάλυσης µε χρήση χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών 

 

5.4.1. Ανάλυση µε Αριθµοδείκτες Τάσης 

 

Η Ανάλυση Αριθµοδεικτών  Τάσης των επιλεγµένων για τους σκοπούς της έρευνας 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ισολογισµών   προσφέρει την δυνατότητα  άµεσων 

διαχρονικών συγκρίσεων των ίδιων πρωταρχικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών  παρέχοντας 

ορισµένες πληροφορίες που δεν είναι φανερές από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναλύονται είναι οι ετήσιες Πωλήσεις,  

Συνολικές Υποχρεώσεις, Ενεργητικό, Κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, Κέρδη 

προ τόκων και φόρων, Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις/Ίδια κεφάλαια, Ίδια Κεφάλαια 

Για τον υπολογισµό των αριθµοδεικτών τάσης των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων 

του δείγµατος έρευνας τραπεζών  επιλέγεται το έτος 2007 ως βάση των υπολογισµών. Στην 

συνέχεια προσδιορίζονται τα οικονοµικά µεγέθη κατά την κρίση του ερευνητή που θα 

συµπεριληφθούν στην παρούσα ανάλυση για τον προσδιορισµό των τάσεων (θετικών και 

αρνητικών) των µεγεθών κατά την περίοδο 2007-2008, 2007-2009, 2007-2010. 

Με τη µέθοδο αυτή γίνεται άµεσα φανερό η διαχρονική εξέλιξη των τιµών τους σε 

σχέση µε το προεπιλεγµένο έτος βάσης.  
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5.4.2. Ανάλυση µε Χρηµατοοικονοµικούς Αριθµοδείκτες  

 

  Οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες είναι σχέσεις µεταξύ λογιστικών µεγεθών που 

καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσης ή της αποδοτικότητας των 

τραπεζών  και γενικότερα του ερευνητικού δείγµατος των δυο οµάδων  του κλάδου.  

Οι µαθηµατικοί συνδυασµοί των αρχικών µεταβλητών αποκτούν µεγαλύτερη ερµηνευτική 

σηµασία κατά την χρηµατοοικονοµική ανάλυση του τραπεζικού κλάδου, παρέχοντας τη 

δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών συµπερασµάτων µεταξύ των δύο ερευνηµένων  οµάδων 

(Ζαφειρόπουλος Κ. 2005). 

Καθώς η παρούσα εργασία µελετά τις επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης στον κλάδο 

των τραπεζών θα αναλύσουµε και  τις  µεταβολές στα βασικά µεγέθη ενεργητικού και 

παθητικού, όπως την πορεία από έτη σε έτη της Χρηµατιστηριακής αξίας των τραπεζών, τις 

µεταβολές των πωλήσεων, συνολικών υποχρεώσεων, ενεργητικού, κερδών προ φόρων, 

µερισµάτων. Οι µαθηµατικοί συνδυασµοί των αρχικών µεταβλητών αποκτούν µεγαλύτερη 

ερµηνευτική σηµασία κατά την χρηµατοοικονοµική ανάλυση του τραπεζικού κλάδου, 

παρέχοντας τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών συµπερασµάτων µεταξύ των δύο 

ερευνηµένων  οµάδων (Ζαφειρόπουλος Κ. 2005). 

Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των τραπεζών θα κρίνεται µε βάση των 

ετησιοποιηµένων µέσων όρων τιµών περιόδου 2007-2010 των εξής 

- βασικών οικονοµικών µεγεθών: Χρηµατιστηριακή αξία Τραπεζών, Πωλήσεις, 

Συνολικές Υποχρεώσεις, Ενεργητικό για τις εισηγµένες στο ΧΑΑ τράπεζες, Χορηγήσεις, 

Καταθέσεις, Ίδια Κεφάλαια. Κέρδη προ φόρων Αρ. Μελών για τις συνεταιριστικές 

  και χρηµατοοικονοµικών δεικτών:  

-Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης µέσω: ∆είκτη Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  προς 

Ίδια Κεφάλαια, ∆είκτη Συνολικών Υποχρεώσεων  προς Ίδια Κεφάλαια, ∆είκτη 

Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  προς Συνολική Κεφαλαιοποίηση. 

-Αποδοτικότητας- Αποτελεσµατικότητας µέσω: ∆είκτη Σύνολο ∆άνειων/Καταθέσεις, 

∆είκτη Σύνολο ∆άνειων/Ενεργητικό, ∆είκτη Απόδοσης Ίδιων Κεφαλαίων (ROE), ∆είκτη 

Απόδοσης Ενεργητικού (ROA), ∆είκτη Απόδοσης Συνολικών Κεφαλαίων (ROIC) 

Έχοντας υπόψη τον διαφορετικό τρόπο δραστηριοποίησης και επιχειρηµατικού 

οράµατος των συνεταιριστικών τραπεζών σε σχέση µε εκείνο των εισηγµένων, και  τους 

περιορισµούς που συναντήσαµε στην συλλογή των δηµοσιευµένων στοιχείων των 

υποχρεώσεων τους για την ερµηνεία και ανάλυση δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης θα 
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αναφερθούµε σε στοιχεία που έδωσε στην δηµοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος στην 

Έκθεση για την Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα (2010) 

Τα 2 δείγµατα οµάδων τραπεζών παρουσιάστηκαν  σε πάνελ δεδοµένων, τα οποία  

περιλαµβάνουν τα πρωταρχικά ανά διαχειριστικά έτη οικονοµικά/ποσοτικά δεδοµένα για 

την περίοδο 2007-2010, τα οποία έχουν συλλεχτεί από τους επίσηµους ισολογισµούς των 

τραπεζών. Η παρούσα έρευνα βασίζεται κυρίως στην ανάλυση δευτερογενών ποσοτικών 

µεταβλητών, που είναι οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Οι δευτερογενές ποσοτικές 

µεταβλητές παίρνουν τις πρωταρχικές τους τιµές από τις δηµοσιευµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αντιπροσωπεύοντας αριθµητικές νοµισµατικές αξίες σε 

Ευρώ. Οι παραπάνω µεταβλητές της παρούσας ανάλυσης  µπορούν να προσφέρουν 

στατιστικά αποτελέσµατα δια των  διαστάσεων της Αποτελεσµατικότητας, Βιωσιµότητας 

και Ανάπτυξης των δύο οµάδων της έρευνας.  

Τα εξετασµένα αποτελέσµατα των µεταβλητών της έρευνας συγκρίνονται  ως προς 

τα γενικά σύνολα  των δύο ξεχωριστών οµάδων.  

Όλες οι παραπάνω µεταβλητές της έρευνας παρουσιάζονται προς ανάλυση 

χρησιµοποιώντας µεθόδους Περιγραφικής Στατιστικής. Σκοπός της Περιγραφικής 

Στατιστικής  είναι, «η ανάπτυξη µεθόδων για τη συνοπτική και την αποτελεσµατική 

παρουσίαση των δεδοµένων». Οι µεταβλητές της παρούσας δια Μεθόδου Πινακοποιήσης 

∆εδοµένων  συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους Πίνακες της 

παρούσας εργασίας στο Κεφάλαιο 5.  

 

 

5.5.  Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση  Εισηγµένων στο ΧΑΑ Τραπεζών 

 

Κατόπιν καταγραφής των επιλεγµένων προς ανάλυση βασικών οικονοµικών µεγεθών 

των επιλεγµένων 10 εισηγµένων στο ΧΑΑ  τραπεζών (Πωλήσεις, Συνολικές Υποχρεώσεις, 

Ενεργητικό)  υπολογίστηκαν  οι τιµές των µέσων όρων των ετησίων µεγεθών τους. (Πίνακας 

5.5.1) 
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Πίνακας 5.5.1.: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εισηγµένων στο ΧΑΑ Τραπεζών 2007-2010 

ΜΟ 2007 ΜΟ 2008 ΜΟ 2009 ΜΟ 2010 

 Σύνολο Εσόδων  2.374,43 2.780,41 2.459,98 2.070,85 

Συνολικές Υποχρεώσεις 7.485,39 9.584,89 10.685,52 12.791,93 

Ενεργητικό 29.101,13 33.905,92 36.530,57 36.849,95 
Πηγή: Ισολογισµοί Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 

 

 

Οι πωλήσεις, δηλαδή τα έσοδα από τόκους και λοιπές προµήθειες, παρουσιάζονται 

ενισχυµένες κατά 17,1% το 2008  σε σχέση µε το 2007. Ακολούθησε µια πορεία µείωση των 

εσόδων κατά 12% περίπου το 2009 σε σχέση µε τα έσοδα του 2008 και κατά 16% το 2010 σε 

σχέση µε τα έσοδα του 2009. 

Αντίθετα οι συνολικές υποχρεώσεις που εκφράζουν την ενίσχυση ρευστότητας τους 

παρουσιάζουν συνεχόµενη αυξητική τάση, συγκεκριµένα κατά 28% το 2008 σε σχέση µε το 

2007, κατά 11,15% το 2009 σε σχέση µε 2008 και 19,71% το 2010 σε σχέση µε το 2009. 

Το ενεργητικό των τραπεζών παρουσιάζει πολύ οµαλή αύξηση της τάξης του 16,51% 

το 2008 σε σχέση µε το 2007, του 7,74% το 2009 σε σχέση µε 2008 και παρέµεινε 

αµετάβλητο το 2010 σε σχέση µε το 2009. 

Μερίσµατα προς τους µετόχους δόθηκαν κατά µέσο όρο 0,27 ευρώ µόνο το 2007 και 

έκτοτε λόγω χαµηλής κερδοφορίας και ζηµιών δεν δόθηκαν. 

 

Πίνακας 5.5.2.: Λόγος ∆ανείων προς Καταθέσεις 2007-2010 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΜΟ 2007 ΜΟ 2008 ΜΟ 2009 ΜΟ 2010 
Σύνολο ∆ανείων/Καταθέσεις 81,88 82,29 28,95 79,92 

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 

 
 

Ειδικότερα, ο λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις και συµφωνίες επαναγοράς το 

2007 ανήλθε σε 81,88 παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος το 2008, και ακoλούθησε µια µεγάλη 

πτώση στο 28,95 το 2009 για να εξισορροπήσει στα προηγούµενα επίπεδα του 2007 και 

2008. 
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∆ιάγραµµα 5.5.1: Λόγος ∆ανείων προς Καταθέσεις Εισηγµένων στο ΧΑΑ 

 
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 

 

Πίνακας 5.5.3.: Κεφαλαιακή επάρκεια και διάρθρωση Εισηγµένων στο ΧΑΑ Τραπεζών 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΜΟ 2007 ΜΟ 2008 ΜΟ 2009 ΜΟ 2010 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις/Ιδια 

Κεφάλαια 
128,62 525,75 291,82 301,75 

Συνολικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 
367,45 977,04 709,35 4.986,59 

Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις/ΙΜακροπροθεσµες 

Υποχρεώσεις +Ίδια κεφάλαια 
42,88 39,09 53,38 43,68 

Πηγή: Ισολογισµοί Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 

 
 

Όπως για κάθε επιχείρηση, έτσι και για κάθε πιστωτικό ίδρυµα, το κεφάλαιο είναι η 

κύρια πηγή χρηµατοδότησης για τις επενδύσεις του αλλά και για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων του. Ωστόσο, το κεφάλαιο χρησιµοποιείται επίσης για την κάλυψη των 

κινδύνων που το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει στο χαρτοφυλάκιό του.  

Σε περιόδους χρηµατοπιστωτικών αναταραχών, όπως η περίοδος που διανύουµε, τα 

πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να έχουν διαθέσιµα επιπλέον κεφάλαια, πέρα από τα ελάχιστα 

προβλεπόµενα, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν τους µη αναµενόµενους κίνδυνους µε 
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ασφαλέστερο τρόπο. Η συσχέτιση εποµένως του ύψους των κεφαλαίων προς τους κινδύνους 

που αναλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα (κεφαλαιακή επάρκεια) είναι πρώτιστης 

σηµασίας για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Τα κεφάλαια αυτά µπορεί να είναι ίδια 

κεφάλαια ή δανειακά κεφάλαια. Το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε το σύνολο 

των κεφαλαίων (κεφαλαιακή διάρθρωση) παίζει σηµαντικό ρόλο για την αντιµετώπιση των 

κινδύνων, καθώς η προστασία από τους κινδύνους δεν έγκειται µόνο στο ύψος των 

κεφαλαίων αλλά και στην ποιότητά τους. Είναι γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια είναι καλύτερης 

ποιότητας από τα δανειακά, γιατί µειώνουν τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου και πληρούν το 

κριτήριο της µονιµότητας. Αντίθετα, τα δανειακά κεφάλαια δεν έχουν τα ανωτέρω ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και επιπλέον αυξάνουν τον κίνδυνο µόχλευσης (leverage risk), δηλαδή τον 

κίνδυνο που προκύπτει από τον αυξηµένο λόγο χρέους προς ίδια κεφάλαια. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 5.5.2: ∆είκτες Μόχλευσης Εισηγµένων στο ΧΑΑ Τραπεζών 

 
Πηγή: Ισολογισµοί Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 
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Πίνακας 5.5.4.: ∆είκτες Αποδοτικότητας και Αποτελεσµατικότητας Εισηγµένων στο ΧΑΑ 

Τραπεζών 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΜΟ 2007 ΜΟ 2008 
ΜΟ 
2009 ΜΟ 2010 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους  9,75% ‐6,36% ‐11,96% ‐35,49% 

∆είκτης Απόδοσης Ίδιων Κεφαλαίων (ROE) 12,27% ‐8,69% ‐22,36% ‐62,49% 

∆είκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) 1,18% 0,09% ‐0,39% ‐1,52% 

∆είκτης Απόδοσης Συνολικών Κεφαλαίων 
(ROIC) 4,51% 0,37% ‐1,36% ‐3,77% 

Πηγή: Ισολογισµοί Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 

 

Ο ∆είκτης Περιθωρίου Κέρδους δείχνει το ποσοστό των εσόδων τα οποία µένουν στην 

τράπεζα ως καθαρά κέρδη. Μόνο το 2007 ήταν κερδοφόρα η χρονιά για το κλάδο των 

εισηγµένων εκφράζοντας το µε απόδοση του δείκτη 9,75%.  Ακολούθησε µια πορεία 

αύξησης ζηµιών από το -6,36% το 2008, -11,96% το 2009 έως -35,49% το 2010. 

Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) µετράει το βαθµό αξιοποίησης του 

ενεργητικού, την ικανότητα δηλαδή της τράπεζας να «µετατρέπει» το ενεργητικό της – της 

καταθέσεις των πελατών της σε καθαρά κέρδη.  Η πορεία της απόδοσης του δείκτη αυτού 

ακολουθεί καθοδική πορεία ωστόσο παραµένοντας θετικός το 2007, 1,18% και το 2008 

0,09% το 2008. Όµως λόγω των αρνητικών συνεπειών της ελληνικής δηµοσιονοµικής κρίσης 

γύρισε σε ζηµιά -0,39% το 2009 και -1,52% το 2010 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) µετράει το βαθµό αξιοποίησης των 

ιδίων κεφαλαίων, την ικανότητα δηλαδή της τράπεζας να χρησιµοποιεί τα ίδια κεφάλαια 

(κεφάλαια µετόχων) µε τρόπο τέτοιον ώστε να παράγει από αυτά καθαρά κέρδη. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο δείκτης (σε σχέση µε τις άλλες τράπεζες), τόσο µεγαλύτερη είναι η 

ικανότητα άντλησης από την τράπεζα νέων κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά (µέσω 

αύξησης µετοχικού κεφαλαίου π.χ.), τα οποία θα εκµεταλλευτεί για την επέκταση και τη 

διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της. Παρατηρούµε πώς µόνο το 2007 είχε θετικό 

πρόσηµο ο δείκτης  12,27% , ενώ από το 2008 εξέφραζε ζηµίες. Η ζηµιές του κλάδου είχαν 

τριπλασιαστεί σχεδόν το 2010 σε σχέση µε το 2009, καταγράφοντας -22,36% το 2009 και -

62,49% το 2010. 
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∆ιάγραµµα 5.5.3: ∆είκτες Αποδοτικότητας και Αποτελεσµατικότητας 

 

                   Πηγή: Ισολογισµοί Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 

 

∆ιάγραµµα 5.5.4: ∆είκτες Αποδοτικότητας και Αποτελεσµατικότητας Εισηγµένων στο ΧΑΑ 

Τραπεζών 

 
Πηγή: Ισολογισµοί Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 
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5.6.Ανάλυση µε Αριθµοδείκτες Τάσης Εισηγµένων στο ΧΑΑ Τραπεζών 

 

Αναλύοντας τις διαχρονικές εξελίξεις των βασικών οικονοµικών στοιχείων της 

ανάλυσης συµπεραίνουµε την πτωτική πορεία των αποδόσεων του κλάδου των εισηγµένων 

στο ΧΑΑ τραπεζών ως εξής: 

 

Πίνακας 5.6.1.: Αριθµοδείκτες Τάσης Εισηγµένων στο ΧΑΑ Τραπεζών 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΜΟ 2007 ΜΟ 2008 ΜΟ 2009 ΜΟ 2010 

 Πωλήσεις 100,00% 117,10% 103,60% 87,21% 

Συνολικές Υποχρεώσεις 100,00% 128,05% 142,75% 170,89% 

Ενεργητικό 100,00% 116,51% 125,53% 126,63% 

Πηγή: Ισολογισµοί Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 

 

Οι πωλήσεις που αναφέρονται στα συνολικά έσοδα από τόκους, προµήθειες και 

λοιπά έσοδα καταγράφουν αύξηση κατά 17,1% το 2008 σε σχέση µε το 2007, πέφτουν στο 

επίπεδο του επιπλέον 3.6% το 2009 σε σχέση µε το 2007, και το 2010 καταγράφουν µείωση 

κατά 12,79% σε σχέση µε το 2007. 

Αντίθετα οι συνολικές Υποχρεώσεις  αυξήθηκαν κατά 28,05% το 2008, κατά 42,75% 

και κατά 70,88% το 2010 σε σχέση µε το 2007.  
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Πίνακας 5.6.1.: Αριθµοδείκτες Τάσης Εισηγµένων στο ΧΑΑ Τραπεζών 

 
Πηγή: Ισολογισµοί Τραπεζών 2007-2010- www.thomsonone.com 

 

 

5.7.  Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση  Συνεταιριστικών Τραπεζών 

 

Η παρούσα εργασία µελετά και αναλύει τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην 

χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα κατά την περίοδο 2007-2010 των εξής 10 

συνεταιριστικών τραπεζών : 

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα 

Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας 

Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Ευβοίας 

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Καρδίτσας 

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας 

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου 

Συνεταιριστική Τράπεζα Κρήτης (Παγκρήτια)  

Επιλέχθηκαν τα εξής βασικά ετήσια οικονοµικά στοιχεία των τραπεζών  (Πίνακας 5.7.1.) 

βάση των οποίων υπολογίστηκαν οι ετησιοποιηµένες τιµές µέσων όρων τους. Η σύγκριση 

των µέσων όρων τιµών αυτών των ετησίων βασικών µεγεθών, µας επέτρεψαν την διαχρονική 

ανάλυση της πορείας τους.  
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Πίνακας 5.7.1.: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Συνεταιριστικών Τραπεζών 
  MO 2007 MO 2008 MO 2009 MO 2010 

Ενεργητικό 262.937 297.246 349.306 337.323 

Χορηγήσεις 207.443 245.823 263.520 273.170 

Καταθέσεις 213.001 234.141 274.126 257.353 

Ίδια Κεφάλαια 33.637 37.258 39.585 40.053 

Κέρδη προ φόρων 4.721 4.271 3.962 2.571 

Αρ. Μελών 14.810 15.481 16.099 14.435 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 5.7.1.: ∆ιαχρονική εξέλιξη Συνόλου Ενεργητικού των Συνεταιριστικών 

Τραπεζών  

 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012) 
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Πίνακας 5.7.2.: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Συνόλων Ενεργητικού  των Συνεταιριστικών Τραπεζών  

  

% Μεταβολής 
2007-2008 

% Μεταβολής 
2008-2009 

% Μεταβολής 
2009-2010 

Ετήσια Μεταβολή Ενεργητικού 13,05% 17,51% -3,43% 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)-  http://www.este.gr/index.asp 

 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 5.7.2. προκύπτει  η αυξητική τάση που έχουν συνολικά τα 

µεγέθη των Ενεργητικών των συνεταιριστικών τραπεζών τα έτη 2008,  2009, και η πτώση 

της πορείας τους το 2010. Συγκεκριµένα η αύξηση του Ενεργητικού του συνόλου είναι 

13,05% το 2008 σε σχέση µε το 2007, 17,51% το 2009 σε σχέση µε το 2008 και 

καταγράφεται µείωση κατά 3,43% το 2010 σε σχέση µε το 2009. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 5.7.2.: ∆ιαχρονική εξέλιξη των Καταθέσεων και Χορηγήσεων  των 

Συνεταιριστικών Τραπεζών  

 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 

 

 

Οι χορηγήσεις χαρακτηρίζονται από µια συνεχή ανοδική πορεία. Προκύπτει η προσπάθεια 

του κλάδου να εκµεταλλευτεί το µέγιστο την δυναµική πορεία των καταθέσεων. Λόγω της 
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πρόσφατης οικονοµικής κρίσης που παρέσυρε και την θετική πορεία της εγχώριας 

επιχειρηµατικότητας παρατηρούµε πτώση καταθέσεων το 2010, γεγονός που ερµηνεύεται 

από την περιορισµένη κερδοφορία του κλάδου το 2010.  

 

 

Πίνακας 5.7.3.: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Συνόλων Χορηγήσεων και Καταθέσεων των 

Συνεταιριστικών Τραπεζών  

  

% Μεταβολής 

2007‐2008 

% Μεταβολής 

2008‐2009 

% Μεταβολής 

2009‐2010 

Ετήσια Μεταβολή Χορηγήσεων  18,50% 7,20% 3,66% 

Ετήσια Μεταβολή Καταθέσεων 9,93% 17,08% ‐6,12% 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 

 

 

Η διαχρονική εξέλιξη Συνόλων Χορηγήσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών κατά 

την περίοδο 2007-2010 καταγράφει µια θετική πορεία που αποδυναµώνεται από το 2007 έως 

το 2010. Συγκεκεριµένα το 2008 οι χορηγησεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 18,5% σε σχέση 

µε το 2007, το 2009 παρουσιάζουν αύξηση κατά 7,2% σε σχέση µε το 2008, και το 2010 

παρουσιαζουν αυξηση µόλις 3,66% σχέση µε το 2009.  Η πορεία των χορηγησεων 

καταγράφει την αποδυναµωση  τοπικής επιχειρηµατικότητας της ελληνικής περιφέρειας.   

Παρατηρούµε την δυναµική αποταµίευση κατά 17,08% το 2009 σε σχέση µε το 2008 

και την αλλαγή της συµπεριφοράς των µελών µε την απόσυρση µέρους των καταθέσεων 

τους στο 2010 µειώνοντας το συνολο καταθέσεων του 2009 κατά 6,12%.   
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∆ιάγραµµα 5.7.3.: ∆ιαχρονική εξέλιξη Καθαρών Κερδών προ Φόρων και Ιδιων Κεφαλαιων 

των Συνεταιριστικών Τραπεζών  

 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 

 

 

Τα Ίδια Κεφάλαια  αυξάνονται κατά την διάρκεια όλης της εξεταζόµενης χρονικής 

περιόδου 2007-2010, ωστόσο όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.7.4. η δυναµικότητα της 

αυξητικής πορείας µειώνεται σταδιακά από το 2007 προς το 2010, συγκεκριµένα η αύξηση 

των Ιδίων Κεφαλαίων το 2008 σε σχέση µε το 2007 είναι 10,76%, 6,25% το 2009 σε σχέση 

µε το 2008 και µόλις 1,18% το 2010 σε σχέση µε το 2009.  

Παρόλο που καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο διατηρούν την κερδοφορία τους οι 

συνεταιριστικές τράπεζες ωστόσο όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.7.3. εντείνεται η 

συνεχής µείωση της πορείας αυτής µε την µεγαλύτερη πτώση της κατά το 2010. 

 

 

Πίνακας 5.7.4.: ∆ιαχρονική εξέλιξη Καθαρών Κερδών και Ιδίων Κεφαλαίων 

Συνεταιριστικών Τραπεζών  

% Μεταβολής 
2007-2008 

% Μεταβολής 
2008-2009 

% Μεταβολής 
2009-2010 

Ετήσια Μεταβολή Καθαρών Κερδών προ 
Φόρων -9,53% -7,22% -35,11% 
Ετήσια Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 10,76% 6,25% 1,18% 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)-  http://www.este.gr/index.asp 
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Παρατηρείται µείωση κερδών προ φόρων κατά 9,53% το 2008 σε σχέση µε το 2007, 

µείωση 7,22% το 2009 σε σχέση µε το 2008 και µείωση 35,11% το 2010 σε σχέση µε το 

2009. 

Η Έκθεση για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα της Τράπεζας της Ελλάδος (2010) 

αναφέρει πώς η λόγω της  επιδείνωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος οι 

συνεταιριστικές τράπεζες ενίσχυσαν τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων τους, 

προσάρµοσαν την πολιτική πιστοδοτήσεών τους στις νέες συνθήκες και προέβηκαν  στο 

σχηµατισµό αυξηµένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η ανάγκη για σχηµατισµό 

προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο συνέβαλε και στη µικρή υποχώρηση των κερδών προ 

φόρων των συνεταιριστικών τραπεζών.  

 

 

∆ιάγραµµα 5.7.4.: ∆ιαχρονική εξέλιξη αριθµών µελών  των Συνεταιριστικών Τραπεζών  

 

 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 

 

 

Πίνακας 5.7.5.: ∆ιαχρονική εξέλιξη Αριθµών Μελών  Συνεταιριστικών Τραπεζών 

  

% Μεταβολής 

2007‐2008 

% Μεταβολής 

2008‐2009 

% Μεταβολής 

2009‐2010 

Ετήσια Μεταβολή Αριθμών Μελών 

  4,53% 4,00% ‐10,34% 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 
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Το 2008 και παρατηρείται µια σταθερή αύξηση νέων µελών κατά 4% ετήσια, όµως το 

2010 παρατηρούµε αποχώρηση µελών κατά 10,34% σε σχέση µε το 2009, γεγονός που 

εξηγεί και την µείωση των καταθέσεων κατά 6,12% το 2010 σε σχέση µε το 2009. 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε µια διαχρονική εξέλιξη των επιλεγοµένων αριθµοδεικτών για 

όλη την διάρκεια του δείγµατος. 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναµικότητα των τραπεζών  και 

παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγµατοποίησης ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσµατος από τη χρήση των κεφαλαίων των µελών. 

 

Πίνακας 5.7.6.: ∆ιαχρονική εξέλιξη Ίδιων Κεφαλαίων  Συνεταιριστικών Τραπεζών  

  2007 2008 2009 2010 
Αριθµοδείκτης Απόδοσης Ίδιων Κεφαλαίων  14,03% 11,46% 10,01% 6,42% 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 

 

 

Παρατηρούµε µια καθοδική πορεία απόδοσης Ίδιων Κεφαλαίων από το 2007 προς το 2010.  

∆εδοµένου ότι ο σκοπός µια τράπεζας είναι να µεγιστοποιήσει τον πλούτο των µετοχών, ο 

δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. 
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∆ιάγραµµα 5.7.5.: ∆ιαχρονική εξέλιξη Αριθµοδείκτη Απόδοσης Ίδιων Κεφαλαίων 

Συνεταιριστικών Τραπεζών 

 

 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012) 

 

 Η απόδοση ενεργητικού των τραπεζών  αντανακλά την ικανότητα των διοικήσεων 

τους να χρησιµοποιούν τους οικονοµικούς πόρους των τραπεζών για να δηµιουργούν καθαρά 

κέρδη. ∆ηλαδή ο δείκτης αυτός µετρά την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων (ιδίων και 

ξένων) µιας επιχείρησης (Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν. 2008). 

 

Πίνακας 5.7.7.: ∆ιαχρονική εξέλιξη Απόδοσης Ενεργητικού των  Συνεταιριστικών Τραπεζών  

  2007 2008 2009 2010 
Αριθµοδείκτης Απόδοσης Ενεργητικού  1,80% 1,44% 1,13% 0,76% 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 

 

 

Παρατηρούµε µια καθοδική πορεία απόδοσης Ενεργητικού από το 2007 προς το 

2010. 
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∆ιάγραµµα 5.7.6.: ∆ιαχρονική εξέλιξη Αριθµοδείκτη Απόδοσης Ενεργητικού 

Συνεταιριστικών Τραπεζών 

 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012) 

 

 Η Έκθεση για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα της Τράπεζας της Ελλάδος (2010) 

αναφέρει πως το 2009 οι συνεταιριστικές τράπεζες αύξησαν τα δάνειά τους προς τους 

πελάτες και αυξήθηκαν και οι απατήσεις τους έναντι των πιστωτικών ιδρυµάτων, γεγονός 

που οδήγησε στην αύξηση του ενεργητικού τους και στην µείωση απόδοσης του ενεργητικού 

έναντι των καθαρών κερδών.   

Η επιδείνωση του εγχώριου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος το 2009 επηρέασε και 

τις συνεταιριστικές τράπεζες, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική χειροτέρευση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου δανείων τους και τη µικρή υποχώρηση της κερδοφορίας τους. Η κεφαλαιακή 

τους επάρκεια µειώθηκε οριακά, παραµένοντας ωστόσο σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Η επιδείνωση του εγχώριου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος οδήγησε σε 

σηµαντική επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων των συνεταιριστικών 

τραπεζών. Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων αυξήθηκε σε 

10,7% το 2009 (∆εκέµβριος 2008: 6,7%,), ως αποτέλεσµα κυρίως της σηµαντικής αύξησης 

των επιχειρηµατικών δανείων σε καθυστέρηση, τα οποία αποτελούν περίπου το 80% του 

χαρτοφυλακίου δανείων των συνεταιριστικών τραπεζών. Παράλληλα, η κάλυψη των δανείων 

σε καθυστέρηση µειώθηκε σε 45,2% το 2009 (∆εκέµβριος 2008: 59,9%), καθώς οι 

συσσωρευµένες προβλέψεις αυξήθηκαν µε βραδύτερο ρυθµό (32,3%) από ότι τα δάνεια σε 

καθυστέρηση (58,9%). Σηµειώνεται επίσης ότι οι καθαρές καθυστερήσεις το σύνολο των 

δανείων διαµορφώθηκε σε 5,9% (∆εκέµβριος 2008: 2,7%), ενώ προς το σύνολο των 
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εποπτικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 37,9% (∆εκέµβριος 2008: 17,4%). Επίσης, οι 

συνεταιριστικές τράπεζες προέβησαν το 2009 σε λιγότερες διαγραφές δανείων σε σύγκριση 

µε το 2008, γεγονός που δεν συνάδει µε την αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση και την 

επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων.  Το 2010 Τα 

λειτουργικά τους έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών 

εσόδων από τόκους και προµήθειες, σε αντίθεση µε ότι παρατηρήθηκε για τις εγχώριες 

δραστηριότητες των εµπορικών τραπεζών. Ωστόσο, τα λειτουργικά έξοδα των 

συνεταιριστικών τραπεζών αυξήθηκαν µε ταχύτερο ρυθµό από ότι τα λειτουργικά έσοδα, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση (δηλαδή την επιδείνωση) του δείκτη αποτελεσµατικότητας (2009: 

49%, 2008: 43,2%). 

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, οριακή µείωση παρουσίασαν οι αντίστοιχοι 

δείκτες κατά το 2009. Ειδικότερα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαµορφώθηκε σε 

15,1% (∆εκέµβριος 2008: 15,6%) και ο δείκτης βασικών κεφαλαίων σε 14,7% 

(∆εκέµβριος 2008: 15,1%). Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο 

και η οριακή µείωση των δεικτών οφείλεται στο ότι ο ρυθµός αύξησης του σταθµισµένου µε 

βάση τον κίνδυνο ενεργητικού (13,3%) ήταν ταχύτερος από τον αντίστοιχο των εποπτικών 

ιδίων κεφαλαίων (9,7%). Επισηµαίνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των συνεταιριστικών τραπεζών, έχει ορίσει ως ελάχιστο επιτρεπτό όριο για το 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας το 10%, ενώ το αντίστοιχο όριο για τις εµπορικές τράπεζες 

είναι 8%. Εντούτοις, δεδοµένης της µετοχικής σύνθεσης των συνεταιριστικών τραπεζών, η 

διαδικασία αύξησης του µετοχικού τους κεφαλαίου, αν απαιτηθεί, είναι χρονοβόρα και 

δυσχερής. Γι’ αυτό οφείλουν να στοχεύουν στην ενίσχυση των κεφαλαίων τους και να 

υιοθετούν συνετή πολιτική διανοµής µερίσµατος στους συνεταίρους τους. (Τράπεζα της 

Ελλάδος , 2010) .  

 

5.8.Ανάλυση µε Αριθµοδείκτες Τάσης Συνεταιριστικών Τραπεζών 

 

Αναλύοντας τις διαχρονικές εξελίξεις των βασικών οικονοµικών στοιχείων της 

ανάλυσης συµπεραίνουµε την γενικότερη θετική πορεία της κεφαλαιακής επάρκειας  και τις 

χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας των χορηγήσεων και καταθέσεων.  Σε σταθερά 

ενισχυµένο επίπεδο διατηρήθηκε το ενεργητικού του δείγµατος των συνεταιριστικών 

τραπεζών σε όλη την περίοδο 2007-2010.  
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Πίνακας 5.8.1. Αριθµοδείκτες Τάσης Συνεταιριστικών Τραπεζών 

  2007 2008 2009 2010 

Ενεργητικό 100,00% 113,05% 132,85% 128,29% 

Χορηγήσεις 100,00% 118,50% 127,03% 131,68% 

Καταθέσεις 100,00% 109,93% 128,70% 120,82% 

Ίδια Κεφάλαια 100,00% 110,76% 117,68% 119,07% 
Κέρδη προ 
φόρων 100,00% 90,47% 83,93% 54,46% 

Αρ. Μελών 100,00% 104,53% 108,70% 97,47% 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (2012)- http://www.este.gr/index.asp 

 

Η πτώση της κερδοφορίας τους είναι φανερή και από την ανάλυση του δείκτη των Ιδίων 

Κεφαλαίων σε σχέση µε το έτος βάσης 2007.  Αυτό που µπορούµε να υπογραµµίσουµε είναι 

η τάση εξισορρόπησης των κερδών στο ίδιο επίπεδο και η πολιτική εξασφάλισης της 

εξυπηρέτησης των µελών. 
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Συµπεράσµατα 

 

Η πρόσφατη παγκοσµιοποιηµένη  χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 και η κρίση 

χρέους του ελληνικού δηµοσίου έχουν επηρεάσει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα από όλες 

τις πλευρές. Αρχικά, οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε µικρό µόνο βαθµό εκτεθειµένες σε 

τοξικά οµόλογα που είχαν σχέση µε την αγορά κατοικίας των ΗΠΑ και έτσι είχαν 

περιορισµένες απώλειες. Ωστόσο, η επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα είχε ως 

αποτέλεσµα τη δραµατική µείωση των κερδών των τραπεζών και τελικά το 2010 όλα τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κατέγραφαν σηµαντικές ζηµίες. 

Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι η κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά και σε πολύ 

µεγάλο βαθµό όλες τις τράπεζες εισηγµένες στο ΧΑΑ προς όλες τις κατευθύνσεις. Όσο 

συνεχίζεται η επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης στην Ελλάδα τόσο πιο πολύ θα 

δυσκολεύει και η κατάσταση των τραπεζών θέτοντας πλέον θέµα επιβίωσης, και πιθανών θα 

απαντήσουν µε συγχωνεύσεως και επεκτάσεις σε νέες αγορές 

Αναγκαία κρίνεται η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, η βελτίωση 

της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η συνετότερη διαχείριση των κινδύνων των ελληνικών 

τραπεζικών οµίλων, για τη σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και την 

επιπλέον ενίσχυση των αντιστάσεων των ελληνικών τραπεζών. Αναµφίβολα, το µεγαλύτερο 

πρόβληµα των ελληνικών τραπεζών είναι η ρευστότητά τους. Η ικανότητα του εγχώριου 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να αντλεί φθηνή ρευστότητα από τις αγορές χρήµατος και 

κεφαλαίου έχει υποστεί σοβαρά πλήγµατα τα τελευταία δύο έτη. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο 

λόγο, στη δυσµενή κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, µε τα γνωστά σε όλους 

δηµοσιονοµικά και διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα, καθώς και στον 

προβληµατισµό των διεθνών επενδυτικών αγορών για τη µελλοντική πορεία της Ελλάδας 

στην Ευρωζώνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας να 

υφίσταται σοβαρές συνέπειες. Με την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων των τραπεζών να προσελκύσουν αποταµιευτικούς πόρους και να αντλήσουν 

ρευστά διαθέσιµα από τις αγορές είναι εύλογο να υπάρξει ευνοϊκότερη εξέλιξη της 

προσφοράς τραπεζικών πιστώσεων. Γενικότερα, η βελτίωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας και η µείωση του δηµοσιονοµικού κινδύνου θα ενθάρρυνε τις τράπεζες να 

αυξήσουν την προσφορά δανείων, ενώ ταυτόχρονα θα ενίσχυε τη ζήτηση εκ µέρους του 

ιδιωτικού τοµέα.  
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Οι διαφορετικοί τοµείς εξειδίκευσης αλλά και η καθηµερινή επαφή µε τις 

πραγµατικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιούνται οι συνεταιριστικές 

τράπεζες εξασφάλισαν µεγαλύτερη προστασία από τις αρνητικές επιδράσεις των πρόσφατων 

χρηµατοοικονοµικών κρίσεων, (παγκόσµιας και εγχώριας).  Οι βασικές προτεραιότητες των 

συνεταιριστικών τραπεζών  συµπεραίνεται πως είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η 

συνδροµή της στην εξυπηρέτηση των αυξηµένων υποχρεώσεων της πελατείας και στον 

έλεγχο του λειτουργικού κόστους µε σκοπό τη διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτή τη διαφορετική προσέγγιση της αγοράς τους και των 

δοµικών χαρακτηριστικών τους, οι Συνεταιριστικές τράπεζες είναι σε θέση να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, διατηρώντας δίκαιη 

τιµολόγηση. Εξ ‘αιτίας της εγγύτητας τους στα µέλη τους και της σταθερής καθιέρωσης τους 

τοπικά, οι Συνεταιριστικές τράπεζες λειτουργούν αποτελεσµατικά στη συγκέντρωση εκτενών 

πληροφοριών για τους πελάτες τους, µε το χαµηλότερο κόστος. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα 

να αξιολογούν τις ανάγκες και τη φερεγγυότητα των πελατών τους µε µεγαλύτερη 

λεπτοµέρεια από άλλες τράπεζες. Συνεπώς, οι Συνεταιριστικές τράπεζες είναι σε θέση, 

αφενός, να επιτύχουν µια ανώτερη πιστωτική πολιτική και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα 

και υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις πραγµατικές ανάγκες των πελατών και στις καλύτερες 

τιµές. Με αυτόν τον τρόπο εντείνεται ο ανταγωνισµός µε άλλους φορείς, ο οποίος έχει ως 

αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας ολόκληρου του 

τραπεζικού τοµέα και κατ’ επέκταση της οικονοµίας. Οι Συνεταιριστικές τράπεζες µπορούν 

να συµβάλλουν επίσης, στην αποτελεσµατικότητα της ελληνικής  οικονοµίας, µε την 

οικονοµική ενίσχυση που προσφέρουν σε όλες τις οικονοµικές µονάδες. Ειδικότερα οι 

ΜΜΕ, αγρότες, οικογένειες, επαγγελµατίες, και κάτοικοι αγροτικών και αποµακρυσµένων 

περιοχών, λόγω της παρουσίας Συνεταιριστικών τραπεζών, έχουν πλήρη πρόσβαση στον 

τραπεζικό τοµέα. Λόγω των στενών δεσµών τους µε τις ΜΜΕ , για τις οποίες 

αντιπροσωπεύουν τη σηµαντικότερη πηγή χρηµατοδότησης, οι Συνεταιριστικές τράπεζες 

βοηθούν και στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, συµβάλλοντας κατά συνέπεια σε µια 

ανταγωνιστική και αυξανόµενη οικονοµία. Εν συντοµία µπορούµε να πούµε ότι οι 

Συνεταιριστικές τράπεζες, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο νοµικό καθεστώς που τις διέπει και 

το οργανωτικό σύστηµα τους, αντιπροσωπειών µια µοναδική µορφή τραπεζικής επιχείρησης 

που συνυπάρχει µε τις άλλες µορφές των εµπορικών και επενδυτικών  τραπεζών  ή  

Ταµιευτήριων. 

Οι Συνεταιριστικές τράπεζες χαρακτηρίζονται από ισχυρή κεφαλαιοποίηση και  

υψηλός δείκτη φερεγγυότητας, από τα µέτρια επίπεδα κίνδυνου, και τα σταθερά επίπεδα 
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κέρδους (Κιντής Α. Σταυρός, 2004). Όσο αφορά τη νέα συµφωνία µε τη κεφαλαιακή επάρκεια 

ή τη Βασιλεία ΙΙ, οι Συνεταιριστικές τράπεζες περιόρισαν τα λανθασµένα αποτελέσµατα των 

εσωτερικών εκτιµήσεων, λόγω του υψηλού δείκτη φερεγγυότητας τους. Το σηµαντικότερο 

είναι ότι, λόγω της αποκεντρωµένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων προωθούν την 

αποτελεσµατική και υγιή διαχείριση κίνδυνου.  Οι λόγοι αυτοί έχουν συµβάλλει στο να 

υποστούν µικρότερες και ηπιότερες αρνητικές επιδράσεις λόγω της παγκόσµιας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008  και της εγχώριας δηµοσιονοµικής κρίσης που ξεκίνησε 

το 2010 σε σχέση µε τις τράπεζες που είναι εκτεθειµένες και στην κεφαλαιαγορά του 

Χρηµατιστήριου Αξιών Αθηνών.  
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