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6. Σραπεζικός Σομέας –Υρημαηοδοηήζεις - Υρημαηιζηήριο 

Σηε Γεξκαλία δελ πθίζηαηαη ηππηθή δηαθνξά ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

εκπνξηθέο ή νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο 

δύλαληαη λα έρνπλ εκπνξηθό, αλαπηπμηαθό ή κεηθηό ραξαθηήξα. Η εμωζηξέθεηα ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ν κεγάινο όγθνο ηωλ δηεζλώλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

θαζεκεξηλά έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξω αλάπηπμε θαη δηεζλνπνίεζε ηωλ γεξκαληθώλ 

ηξαπεδώλ, πνιιέο εθ ηωλ νπνίωλ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ηωλ θνξπθαίωλ ηξαπεδώλ 

παγθνζκίωο. 

Επί ηε βάζεη ζηνηρείωλ ηεο Έλωζεο Γεξκαληθώλ Τξαπεδώλ ζηε ρώξα ιεηηνπξγνύλ 1.989 

ηξαπεδηθά ηδξύκαηα (ζηνηρεία 2015). Τν κέγεζνο απηό, ηόζν ζε απόιπην αξηζκό, όζν θαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκό ηεο ρώξαο, είλαη αλάινγν εθείλνπ αληηζηνίρωλ επξωπαϊθώλ ρωξώλ. Η 

ηδηνκνξθία ηνπ γεξκαληθνύ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη θπξίωο ζην κεγάιν αξηζκό δεκόζηωλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Απνηακηεπηηθώλ Τξαπεδώλ θαζώο θαη Σπλεξγαηηθώλ Τξαπεδηθώλ Ιδξπκάηωλ, 

πέξαλ ηωλ Εκπνξηθώλ Τξαπεδώλ. Σηηο Εκπνξηθέο Τξάπεδεο δηεζλνύο πξνζαλαηνιηζκνύ 

(Universalbanken), νη νπνίεο αξηζκνύλ 1867 θαηαζηήκαηα, ζπγθαηαιέγνληαη: 

393 Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ ηα 4 ζεκαληηθόηεξα ηεο Γεξκαλίαο, ήηνη Deutsche 

Bank, κεγαιύηεξε κε δηαθνξά έλαληη ηεο δεύηεξεο ζε κέγεζνο Commerzbank, Unicredit Bank, 

Post Bank θαη 188 ππνθαηαζηήκαηα μέλωλ ηξαπεδώλ. 

9 Πεξηθεξεηαθέο Τξάπεδεο (Regional Banken) 

414 Απνηακηεπηηθέο Τξάπεδεο (Sparkassen) 

1.051 Σπλεξγαηηθέο Τξάπεδεο (Kreditgenossenschaften). 

Σηηο δξαζηεξηόηεηεο ηωλ ηξαπεδώλ κεγάιν βάξνο, πέξαλ ηωλ πξνϊόληωλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

πξνζέιθπζε πειαηώλ, θαηέρνπλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη νη πξνζθνξέο ρακειόηνθωλ δαλείωλ κε 

επλνϊθνύο όξνπο απνπιεξωκήο πξνο επηρεηξήζεηο γηα έλαξμε ή επέθηαζε πθηζηάκελωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ. Η πνηθηιία ηωλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείωλ ζπλερώο δηεπξύλεηαη κέζω λέωλ 

κνξθώλ, όπωο δηαρείξηζε θεθαιαίωλ ηδηωηηθώλ ηνπνζεηήζεωλ (private equities), εγγπήζεωλ θιπ. 

Τα δάλεηα ππό κνξθή εγγπήζεωλ θαη θξαηηθώλ επηδνηήζεωλ γηα επελδύζεηο ζπλάπηνληαη θπξίωο, 

κέζω ηεο θξαηηθήο Αλαπηπμηαθήο Τξάπεδαο (Kreditanstalt für Wiederbau) θαη ηωλ 
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πεξηθεξεηαθώλ αλαπηπμηαθώλ Τξαπεδώλ (Landesbanken), θαζώο επίζεο θαη κέζω ηεο 

Επξωπαϊθήο Τξάπεδαο Επελδύζεωλ. 

Ο DAX απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν δείθηε παξαθνινύζεζεο ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ 

ζηε Γεξκαλία, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη 30 κεγαιύηεξεο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζηηο δηεζλείο 

ρξεκαηαγνξέο. Τν 2015 ν βαζηθόο δείθηεο ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Φξαγθθνύξηεο επξηζθόκελνο ζε 

αλνδηθή ηξνρηά θαη ζεκεηώλνληαο κέζε αύμεζε ζρεδόλ 10%, έθιεηζε θνληά ζηηο 10.743,01 

κνλάδεο (ηέινο ηνπ έηνπο) έλαληη 9.805,55 ην 2014. Η εμέιημε απηή θαηαδεηθλύεη ηε δπλακηθή 

ηωλ γεξκαληθώλ βηνκεραληώλ θαη ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ νη γεξκαληθέο κεηνρέο ζηνπο 

δηεζλείο επελδπηέο. 


