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Περίληψη 

 

Το τραπεζικό σύστηµα κάθε χώρας αποτελεί την ατµοµηχανή για την ανάπτυξη της 

εθνικής οικονοµίας. Για αυτό οι τράπεζες αποτελούν αντικείµενο πολλών µελετών, 

όπου εξετάζεται η σταθερότητά τους µέσω µεγεθών, όπως η κερδοφορία, η 

ρευστότητα ή η αποτελεσµατικότητα. Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η 

αξιολόγηση της κερδοφορίας και της αποτελεσµατικότητας των 17 ελληνικών 

τραπεζικών ιδρυµάτων µέσω υπολογισµού των βασικότερων αριθµοδεικτών για την 

εξαετία 2004- 2009. Η περίοδος αυτή είναι κρίσιµη, καθώς περιλαµβάνει έτη πριν και 

µετά την είσοδο της Ελλάδας στην οικονοµική κρίση. Εποµένως, η παρούσα ανάλυση 

και τα αποτελέσµατά της είναι πολύ σηµαντικά για τη βιωσιµότητα και το µέλλον 

των ελληνικών τραπεζών, ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες αβεβαιότητας.  

 Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η συµβολή του τραπεζικού 

συστήµατος σε οµαλές οικονοµικές καταστάσεις και στην Ελληνική οικονοµική 

κρίση. Στο κεφάλαιο 2 επιχειρείται βιβλιογραφική επισκόπηση των αναφορών 

σχετικά µε την κερδοφορία και κυρίως την αποτελεσµατικότητα. Το κεφάλαιο 3 

αναφέρεται στη µεθοδολογία επεξεργασίας των δεδοµένων. Για τη µέτρηση της 

κερδοφορίας χρησιµοποιήθηκαν οι ROE (προ και µετά φόρων), ROA (προ και µετά 

φόρων) και ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου/ Net Interest Margin, ενώ για 

την αποτελεσµατικότητα δεκατρείς αριθµοδείκτες. Στο κεφάλαιο 4 παραθέτονται 

τόσο τα αποτελέσµατα όσο και εκτενή ανάλυσή τους µε τη βοήθεια των αντίστοιχων 

πινάκων και διαγραµµάτων. Στο πέµπτο και τελικό κεφάλαιο εκφέρονται τα 

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

τραπεζικού τοµέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ο τραπεζικός τοµέας στην Ελλάδα 

 

Αναµφισβήτητα, ο τραπεζικός τοµέας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες 

κατέχει σηµαντική θέση και για αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Σε γενικές 

γραµµές, έχει 250 δις δάνεια, 235 δις καταθέσεις, ενεργητικό 440 δις ευρώ και ίδια 

κεφάλαια περίπου 35 δις ευρώ. Το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα περιλαµβάνει, 

σύµφωνα µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (2008), τα πιστωτικά ιδρύµατα µε 

µόνιµη εµπορική παρουσία (τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα στην Ελλάδα και τα 

υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών), τα ξένα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν στην 

Ελλάδα υπηρεσίες εξ αποστάσεως και τις λοιπές εταιρίες που παρέχουν 

εξειδικευµένες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Παρά το εύρος των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και τον αριθµό των εταιριών που δραστηριοποιούνται, το µεγαλύτερο 

µερίδιο αγοράς κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύµατα µε µόνιµη εµπορική παρουσία, 

καθώς το µερίδιο αγοράς για τις πέντε µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες είναι λίγο 

πάνω από 60%. Με βάση τα κέρδη µετά φόρων (∆ιάγραµµα 1.1) και το σύνολο του 

ενεργητικού, οι τρεις µεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα είναι η Εθνική, η Eurobank 

και η Alphabank. Τα ιδρύµατα µε µόνιµη παρουσία είναι εκείνα µε έδρα στην 

Ελλάδα- 18 εµπορικές και 16 συνεταιριστικές τράπεζες- τα 17 υποκαταστήµατα 

ξένων τραπεζών, 4 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε κράτος εκτός 

της ΕΕ και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Μέσα που συµβάλλουν στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και 

στην περαιτέρω ανάπτυξή των τραπεζών είναι η κερδοφορία και η 

αποτελεσµατικότητα ως προς τις εισροές και τις εκροές τους. Σύµφωνα µε τους 

Wheelock και Wilson (1995), η αποτελεσµατικότητα των εµπορικών τραπεζών είναι 

πολύ σηµαντική, επειδή αποτελεί δείκτη επιτυχίας και µέτρο σύγκρισης. Οι τράπεζες 

που λειτουργούν αποτελεσµατικά θεωρούνται επιτυχηµένες, ενώ παράλληλα µπορεί 

να γίνει σύγκρισή τους και µε άλλες σε κοινή βάση. Σκοπός της παρούσας 

διπλωµατικής είναι ο υπολογισµός και η εξέταση της κερδοφορίας και της 

αποτελεσµατικότητας των εµπορικών τραπεζών µε µόνιµη παρουσία στην Ελλάδα. 
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Με τη χρήση των αντίστοιχων δεικτών κερδοφορίας και αποτελεσµατικότητας 

αναλύονται τα εξαετή αποτελέσµατα για τα έτη 2004-2009, περίοδο στην οποία η 

παγκόσµια κρίση εµφανίστηκε στη χώρα µας. Στη συνέχεια, γίνεται µεταξύ τους 

σύγκριση, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την επικρατούσα 

κατάσταση σε σχέση µε την κερδοφορία, την αποτελεσµατικότητα και στην ουσία τη 

βιωσιµότητα του τραπεζικού κλάδου, καθώς και για τις κινήσεις που µπορούν να 

γίνουν, προκειµένου να βελτιωθεί η επικρατούσα κατάσταση, ιδιαίτερα στην περίοδο 

αβεβαιότητας που διανύουµε λόγω της οικονοµικής ύφεσης.  

 

 

∆ιάγραµµα 1.1: Κέρδη µετά φόρων για όλες τις τράπεζες συγκριτικά για τα έτη 2004-

2009 
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1.2 Η συµβολή των πιστωτικών ιδρυµάτων στην οικονοµία 

 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα σε οµαλές οικονοµικές περιόδους αποτελούν κρίσιµους 

παράγοντες συµβολής στο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Ως φορείς της 

εγχώριας οικονοµίας αλλά και ως «παίκτες» στη διεθνή σκακιέρα συµβάλλουν 

πολύπλευρα στην ελληνική οικονοµία µε τις δραστηριότητές τους και µε τη 

λειτουργία τους στην αγορά (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2008). Οι ελληνικές 

τράπεζες δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες χρηµατοδότησης ιδιωτών και 

επιχειρήσεων, στην παροχή υπηρεσιών πληρωµών για το ∆ηµόσιο και τις 

επιχειρήσεις και σε προγράµµατα για επενδυτές και αποταµιευτές. Οι καταναλωτές 

έχουν τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων που ικανοποιούν τις ανάγκες τους 

επωφελούµενοι από τον ανταγωνισµό και το πλήθος τους. Έτσι, οι τράπεζες 

συνεισφέρουν ευρύτερα στην εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας και στην αύξηση 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας, καθώς χρηµατοδοτούν την 

κατανάλωση και την αποταµίευση, περιορίζουν την παραοικονοµία, βοηθούν στον 

εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων µε τις οποίες συνεργάζονται και τελικά 

δηµιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και άλλων κλάδων της οικονοµίας. 

Παράλληλα, η διαµεσολαβητική τους δραστηριότητα µειώνει τα έξοδα του κράτους 

και των επιχειρήσεων για τις πληρωµές και τις απαιτήσεις.  

Άλλος παράγοντας συµβολής είναι η λειτουργία των τραπεζών στο πλαίσιο 

της αγοράς (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2008). Με τη συµµόρφωσή τους στο 

νοµοθετικό πλαίσιο και στις διεθνείς συνθήκες, τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 

και διαχείρισης κινδύνων εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος 

και της οικονοµίας. Ταυτόχρονα στηρίζουν την απασχόληση, ιδιαίτερα σε περιόδους 

οικονοµικής ύφεσης, όπως η παρούσα. Εξαιτίας των προγραµµάτων εθελουσίας 

εξόδου και επέκτασης στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, δηµιουργούν θέσεις εργασίας 

απασχολώντας µεγάλο αριθµό εργαζοµένων, µε αυξητική τάση παροχών 

(ασφαλιστικές, ηµεροµίσθια κ.ά.). Επιπλέον, ο τραπεζικός κλάδος συνήθως είναι 

κερδοφόρος, ελκύει µεγάλου ύψους επενδύσεις και οι πιστωτικές τράπεζες αφενός 

προκαταβάλλουν υψηλό ποσοστό του φόρου που τους αναλογεί και αφετέρου 

µοιράζουν υψηλό ποσοστό των καθαρών κερδών ως µέρισµα. Τέλος, στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βοηθούν µέσω ευνοϊκής τιµολόγησης των υπηρεσιών 
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τους κοινωνικές οµάδες σε δυσχερή θέση ή στηρίζουν περιβαλλοντικές, πολιτιστικές 

και κυρίως αθλητικές δράσεις και προγράµµατα. 

 

1.3 Οι ελληνικές τράπεζες και η οικονοµική κρίση 

 

Κατά τα πρώτα στάδια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, οι τράπεζες στην Ελλάδα 

δεν αντιµετώπιζαν µεγάλα προβλήµατα, καθώς εµφάνιζαν ικανοποιητική κεφαλαιακή 

επάρκεια (Λεωτσάκος, 2010), δεν είχαν επενδύσει πολλά κεφάλαια σε τοξικά 

οµόλογα (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2010) και χαρτοφυλάκια που περιείχαν 

τιτλοποιηµένα ενυπόθηκα δάνεια και είχαν αυξήσει τις προβλέψεις έναντι των 

επισφαλειών (Αναστασάτος, 2010), Ιωάννου, 2010). Μάλιστα, στην τριµηνιαία 

οικονοµική ανάλυση της Alpha Bank για εκείνη την περίοδο (Euro2day.gr, 2009), ο 

τραπεζικός τοµέας συνέβαλλε στην προσωρινή βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών 

του δηµοσίου χρέους και των πιστώσεων, στηρίζοντας την αγορά σηµαντικού 

τµήµατος του χρέους. Αυτό υποστηρίζεται και σε σχετική ανάλυση για την Ελλάδα 

το Σεπτέµβριο του 2009 (Emerging Markets Monitor, 2009), όπου εκφέρεται η άποψη 

ότι ο τραπεζικός τοµέας θα στηρίξει την οικονοµική ανάκαµψη λόγω, εκτός των 

άλλων, και της χαµηλής µόχλευσης. Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες, λόγω και του 

δηµοσιονοµικού χρέους και της έλλειψης εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία, 

ήρθαν αντιµέτωπες µε την υποβάθµιση των κρατικών οµολόγων τα οποία 

χρησιµοποιούσαν ως εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από τράπεζες του 

εξωτερικού. Έτσι, αντιµετώπισαν προβλήµατα που µπορεί να οδηγήσουν σε κινήσεις 

συγχωνεύσεων (Πεφάνης, 2010). Τα κυριότερα από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω 

(Πεφάνης, 2010). Καταρχάς, η χαµηλή αποτίµηση των κρατικών και τραπεζικών 

οµολόγων δηµιουργεί στις τράπεζες µεγάλες λογιστικές ζηµίες που αποµειώνουν την 

καθαρή τους θέση και κατ’ επέκταση και την περιουσία τους. Επιπλέον, το κόστος 

δανεισµού των ελληνικών τραπεζών έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης των spreads των 

οµολόγων, της υποβάθµισης της πιστοληπτικής τους ικανότητας και της µεταφοράς 

µεγάλου ποσού- πάνω από 8 δις ευρώ- καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού. 

Επιπρόσθετα, η ρευστότητα βρίσκεται σε δύσκολο σηµείο και η χορήγηση νέων 

δανείων έχει µειωθεί, καθώς πλέον οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, µε 

αποτέλεσµα να µειωθεί η είσπραξη τόκων και τα αντίστοιχα κέρδη τους. Εδώ πρέπει 

να αναφερθεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στα έσοδα των τραπεζών εξαιτίας του 
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γεγονότος ότι η πλειοψηφία του ενεργητικού τους βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου οι 

δραστηριότητες θα αντιµετωπίσουν πιέσεις (Λεωτσάκος, 2010).  

Τα επισφαλή δάνεια αποτελούν ακόµη ένα σηµαντικό ζήτηµα για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως και τα ανοιχτά κεφάλαια και οι επενδύσεις τους 

στα Βαλκάνια, όπου σε κάποιες χώρες τα υποθηκευµένα στοιχεία έχουν χάσει πάνω 

από το µισό της αξίας τους (Πεφάνης, 2010). Βέβαια, υπάρχουν τράπεζες οι οποίες 

έχουν πλεονεκτήµατα µε τη διασπορά του ενεργητικού τους σε χώρες που εµφανίζουν 

κερδοφορία, π.χ. η Εθνική τράπεζα στην Τουρκία µε τη Finansbank (Λεωτσάκος, 

2010). Γενικότερα, η δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα υποσκάπτει τη 

σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, λόγω των εκτενών 

επενδύσεων στο κρατικό της χρέος, για αυτό το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέβαλλαν στη διάσωση της ελληνικής οικονοµίας, 

χωρίς να προβούν σε αναδιάρθρωση του χρέους. Αν συµβεί το τελευταίο, οι 

τράπεζες- κάτοχοι ελληνικών οµολόγων µπορεί να αντιµετωπίσουν το ενδεχόµενο της 

χρεωκοπίας, µε πολύπλευρες επιπτώσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (Veron, 

2010). 

Η ελληνική κυβέρνηση, από την πλευρά της, για την οµαλή λειτουργία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, προχώρησε στις παρακάτω κινήσεις (Euro2day.gr, 

2009). Πενταπλασίασε το ποσό των καταθέσεων που εγγυάται το σύστηµα εγγυήσεως 

των καταθέσεων, µε αύξηση του κόστους των ασφαλίστρων που πληρώνουν οι 

τράπεζες. Επιπλέον, επέτρεψε να παραχωρήσουν για τρία έτη προνοµιούχες µετοχές 

τους στο κράτος µε τόκο 10% για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Έδωσε 

ακόµη τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιµοποιούν την εγγύηση του ∆ηµοσίου 

προκειµένου να δανείζονται από τις αγορές οµολόγων διότι η πρόσβαση σε αυτές έως 

το Μάιο του 2009 γινόταν µόνο µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου. Τέλος, επειδή η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδινε πίστωση µόνο µε ενέχυρο οµόλογα του 

∆ηµοσίου και τιτλοποιηµένα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών, το κράτος 

ενέκρινε να δανειστούν οι τράπεζες οµόλογα του ∆ηµοσίου για να εξακολουθούν να 

δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Βέβαια, το περιθώριο µεταξύ του µέσου επιτοκίου καταθέσεων και του µέσου 

επιτοκίου χορηγήσεων είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωζώνης 

κάτι που βοήθησε αρχικά τις τράπεζες να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη 

χρηµατοοικονοµική συγκυρία, επιβαρύνει, όµως, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 
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µε χρέη. Σύµφωνα µε την έκθεση της Alphabank (Euro2day.gr, 2009), τα επιτόκια 

χορηγήσεων καλύπτουν το κόστος χρηµατοδότησης για ξένα και ίδια κεφάλαια, το 

οποίο είναι πολύ υψηλό για την Ελλάδα, το κόστος συναλλαγών, το κόστος των 

κινδύνων και το κέρδος για τους µετόχους. Συγκεκριµένα, αναφέρεται στην ίδια 

έκθεση (Euro2day.gr, 2009) ότι το κόστος δανεισµού των τραπεζών στις αγορές 

χρήµατος και κεφαλαίου είναι πιο υψηλό εξαιτίας του περιθωρίου κινδύνου στα 

κρατικά οµόλογα και τη χαµηλή πιστοληπτική διαβάθµιση της Ελλάδας, ενώ µετά 

τον Ιούλιο του 2008 και οι προθεσµιακές καταθέσεις βαρύνουν πλέον τις τράπεζες 

εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων των εντόκων γραµµατίων και των δηµόσιων 

οµολόγων.  

Η χώρα µας, στην παρούσα οικονοµική φάση, προσέφυγε από τις 23 Απριλίου 

2010, µε ανακοίνωσή της, στο µηχανισµό στήριξης και χρηµατοδότησης της 

Ελληνικής οικονοµίας, στον οποίο συµµετέχουν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και στα δύσκολα µέτρα που 

τον συνοδεύουν ως όροι. Με αυτό τον τρόπο, σύµφωνα µε µελέτη της τράπεζας 

Eurobank EFG (Αναστασάτος, 2010), αφενός χάνεται η αυτονοµία της οικονοµικής 

πολιτικής µε πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις, αφετέρου όµως µπορεί να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα, το ισχύον οικονοµικό και διοικητικό σύστηµα και να προασπίσει 

το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, προασπίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα και την 

ανάπτυξη της οικονοµίας. Παράλληλα, µέσω του µηχανισµού στήριξης 

προστατεύεται και η σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, το οποίο 

υπονοµεύεται από την έκθεση ευρωπαϊκών τραπεζών στο ελληνικό χρέος. Σε 

αντίθετη περίπτωση, οι τράπεζες αυτές, σύµφωνα µε το Veron (2010), πιθανόν να 

χρεοκοπούσαν επηρεάζοντας το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα συνεχίζει να δέχεται ελληνικά οµόλογα ως εχέγγυα για την παροχή 

ρευστότητας ανεξαρτήτως της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης, ασφαλίζοντας έτσι 

τις ελληνικές τράπεζες (Αναστασάτος, 2010). Ο µηχανισµός στήριξης δηµιούργησε 

επίσης το Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (Financial Stability Fund) µε 

κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 10 δις ευρώ του οποίου οι πόροι είναι διαθέσιµοι µε την 

προϋπόθεση µη αθέτησης πληρωµών. Το ταµείο θα συµβάλλει στη σταθερότητα και 

τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των ελληνικών 

τραπεζών, παρέχοντας µετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση σηµαντικής µείωσης των 

κεφαλαιακών αποθεµατικών (Αναστασάτος, 2010).  
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Στη συγκυρία αυτή, οι τράπεζες αφενός επηρεάζονται από την ύφεση και από 

τις συνέπειες της στην πραγµατική οικονοµία και αφετέρου καλούνται να 

διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στη διατήρηση και ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος. Εκτός των άλλων µέτρων, υπόκεινται από αρµόδιες επιτροπές και από 

την Τράπεζα της Ελλάδας σε stress tests, τα οποία αποτελούν διαδικασίες 

προσοµοίωσης σε ακραίες καταστάσεις, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα 

για την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα (Bankingnews.gr, 2010). Ήδη, στο 

πρώτο εννιάµηνο του 2010 οι ελληνικές τράπεζες υποβλήθηκαν σε ευρωπαϊκά stress 

tests από τα οποία πέρασαν όλες εκτός από την Αγροτική Τράπεζα. Άλλα βασικά 

ζητήµατα είναι το αν θα αφαιρεθούν τα κεφάλαια που προήλθαν από αυξήσεις 

κεφαλαίου µε προνοµιούχες µετοχές του δηµοσίου, η δηµιουργία προϋποθέσεων για 

την ενίσχυση των κεφαλαίων µέσω αύξησης ή συγχώνευσης, οι συµφωνίες µε 

ελληνικές και ξένες τράπεζες ή η καταφυγή στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Bankingnews.gr, 2010). Εξαιτίας της βαθιάς οικονοµικής ύφεσης, 

ξένες τράπεζες, όπως είναι η Credit Agricole και η Societe Generale, οι οποίες 

διατηρούν µη κερδοφόρες θυγατρικές στην Ελλάδα (Emporiki Bank και Geniki Bank 

αντίστοιχα), είναι περισσότερο ευάλωτες στους κινδύνους συρρίκνωσης της αγοράς 

και της έκθεσης στα ελληνικά οµόλογα (Axiaplus.gr, 2010). Συγκεκριµένα, από τα 

193,1 δις δολάρια στα οποία ανέρχεται η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών στη 

χώρα µας, τα 78,8 δις αφορούν γαλλικές τράπεζες οι οποίες εµφανίζουν µεγάλη 

έκθεση και σε άλλες χώρες π.χ. στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

2.1 Γενική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Ο τραπεζικός τοµέας κάθε χώρας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της οικονοµίας της 

και η απρόσκοπτη λειτουργία του συµβάλλει στην ανάπτυξή της. Για αυτό σε κάθε 

χώρα- και κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες (Holló and Nagy, 2006)- εκπονούνται 

πολλές µελέτες για την κερδοφορία και την αποτελεσµατικότητά των τραπεζών. Μία 

πολύ διαδεδοµένη µέθοδος αποτελεσµατικότητας είναι η Data Envelopment Analysis/  

DEA, για την οποία αναφέρεται (Duygun-Fethi και Pasiouras, 2009) ότι έχουν 

διεκπεραιωθεί πολλές πρόσφατες µελέτες σχεδόν σε όλους τους τραπεζικούς τοµείς 

παγκοσµίως π.χ. Chen και Yeh (2000) για 34 εµπορικές τράπεζες στην Ταϊβάν, αλλά 

και µεταξύ τραπεζών από διαφορετικές χώρες. Στη βιβλιογραφία αναλύσεις έχουν 

λάβει χώρα τόσο σε ανεπτυγµένες χώρες όσο και σε αναπτυσσόµενες σε παγκόσµιο 

επίπεδο.  

Τα κύρια πλεονεκτήµατά της είναι τα εξής (Wozniewska, 2008): 

� Παρέχει µεγαλύτερη ευρύτητα και κατανόηση σε σχέση µε τους δείκτες 

� ∆εν απαιτεί πρόσβαση σε δεδοµένα µεγάλων χρονικών περιόδων. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Duygun-Fethi και Pasiouras (2009), η DEA εµφανίζει 

και τα εξής πλεονεκτήµατα: 

� Μπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς και σε µικρά δείγµατα. 

� ∆εν απαιτεί την ύπαρξη υποθέσεων για την κατανοµή της 

αναποτελεσµατικότητας. 

� ∆εν απαιτεί συγκεκριµένη µορφή στα δεδοµένα για να κατατάξει τις πιο 

αποτελεσµατικές τράπεζες.   

Οι περιορισµοί της DEA αναφέρονται, καταρχάς, στο ότι τα αποτελέσµατα 

της µεθόδου για την αποτελεσµατικότητα είναι σχετικές τιµές και µετρώνται σε 

συνάρτηση µε τους εξεταζόµενους στόχους (Wozniewska, 2008). Επίσης, η DEA 
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είναι αρκετά ευαίσθητη σε λανθασµένες ή ακραίες πληροφορίες οι οποίες µπορεί να 

επηρεάσουν σηµαντικά το αποτέλεσµα των υπολογισµών.  

Παραλλαγή της DEA αποτελεί η Culturally Adjusted DEA (CA-DEA), που 

είναι προσαρµοσµένη στις πολιτισµικές και περιβαλλοντικές διαφορές που µπορεί να 

προκύψουν π.χ. σε µια συγχώνευση και εισάγεται από τους Paradi et al. (2010). Η 

CA-DEA µετρά την αποτελεσµατικότητα και ενσωµατώνει περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και άλλους δείκτες σε µοντέλα DEA χωρίς να αυξάνει τον αριθµό 

εισροών και εκροών.  

Εκτός από τη DEA, χρησιµοποιείται µία πληθώρα µεθόδων µε διάφορες 

κατηγοριοποιήσεις τους. Η εργασία του Tarawneh (2006) εξετάζει την κατάσταση 

των εµπορικών τραπεζών στο Οµάν µε τη χρήση αριθµοδεικτών και 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Σε µελέτη για πολωνικές τράπεζες (Wozniewska, 

2008) διαχωρίζεται η παραδοσιακή µέθοδος των αριθµοδεικτών από τις παραµετρικές 

µεθόδους, που απαιτούν γνώση της συνάρτησης παραγωγής, και από τις µη 

παραµετρικές µεθόδους που δεν απαιτούν τέτοιου είδους γνώση, όπως η DEA. Στην 

ίδια µελέτη αναφέρεται ότι οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παριστάνουν απόλυτες 

τιµές, ενώ οι υπολογισµοί µε τη DEA περιέχουν σχετικές τιµές. Αυτά τα 

αποτελέσµατα δείχνουν µόνο εάν οι τράπεζες µετασχηµατίζουν τις εισροές τους σε 

εκροές µε έναν αποτελεσµατικό τρόπο (Wozniewska, 2008). Στη διάκριση µεταξύ 

παραµετρικών και µη παραµετρικών µεθόδων βασισµένων στον γραµµικό 

προγραµµατισµό αναφέρονται και οι Staikouras et al. (2008) στην εργασία τους. 

Γενικά, υπάρχουν πολλές εργασίες που συγκρίνουν τη µέθοδο DEA µε έναν ή 

περισσότερους αριθµοδείκτες. Και οι δύο αυτές µέθοδοι- DEA και σχετικοί 

αριθµοδείκτες (ROA, δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, επισφαλών δανείων κ.ά.)- 

χρησιµοποιούνται για σύγκριση της αποτελεσµατικότητας τραπεζικών ιδρυµάτων 

πριν και µετά από εκτεταµένες συγχωνεύσεις στην Ινδονησία σε σχετική έρευνα 

(Viverita, 2008). Σε αυτή αποδεικνύεται ότι µέσω των συγχωνεύσεων βελτιώθηκε η 

αποτελεσµατικότητα, κάτι που αµφισβητείται από άλλες µελέτες (Kwan, 2004). Σε 

µελέτη των Oberholzer και van derWesthuizen (2004), όπου υποστηρίζεται ότι οι 

αριθµοδείκτες χαρακτηρίζονται από έλλειψη ξεκάθαρου µέτρου σύγκρισης για την 

εξαγωγή αποτελεσµάτων, εφαρµόζονται η µέθοδος DEA και αριθµοδείκτες σε 

ορισµένα τοπικά καταστήµατα µιας από τις µεγαλύτερες τράπεζες της νότιας 

Αφρικής για να γίνει αξιολόγηση των δύο µεθόδων. Ωστόσο, παρόλο που σε 
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ορισµένες περιπτώσεις η DEA και οι αριθµοδείκτες κερδοφορίας και 

αποτελεσµατικότητας σχετίζονται θετικά και θεωρούνται ισότιµοι, µερικά από τα 

αποτελέσµατα δεν αποδεικνύουν µια τέτοια σχέση και συµπεραίνεται ότι η DEA είναι 

καλό να χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά µε τους αριθµοδείκτες αλλά και το 

αντίστροφο. Οι τάσεις των αλλαγών των τιµών είναι ίδιες και στις δύο µεθόδους 

(Wozniewska, 2008), για αυτό και η DEA, µία µη παραµετρική µέθοδος µπορεί να 

εφαρµοστεί συµπληρωµατικά µε την ανάλυση των αριθµοδεικτών.  

Οι Halkos και Salamouris (2004) στη µελέτη τους για τις ελληνικές εµπορικές 

τράπεζες  για τα έτη 1997-1999 θεωρούν ότι οι δύο µέθοδοι είναι συµπληρωµατικές. 

Βέβαια, οι Daley and Matthews (2009) στην εργασία τους συγκρίνοντας τη DEA και 

τους παραδοσιακούς αριθµοδείκτες και εφαρµόζοντας και τις δύο µεθόδους σε 

τράπεζες της Τζαµάικας για την περίοδο 1998- 2007 καταλήγουν σε διαφορετικά 

αποτελέσµατα για κάθε µέθοδο, ενώ µε περαιτέρω εξέταση αποφαίνονται ότι η 

µέθοδος DEA έχει πιο πολλά πλεονεκτήµατα.  

Η DEA είναι πολύ διαδεδοµένη και, εκτός από τους αριθµοδείκτες, 

χρησιµοποιείται σε συνάρτηση µε άλλες µεθόδους. Στην ανάλυση των Jackson και 

Duygun- Fethi (2000) για την αποτελεσµατικότητα των τουρκικών τραπεζών το 1998 

γίνεται χρήση της DEA και του µοντέλου Tobit. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα, οι 

µεγαλύτερες τράπεζες είναι πιο αποτελεσµατικές, ενώ οι κρατικές τράπεζες, εκείνες 

µε υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (µε επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια 

χαµηλής απόδοσης) και εκείνες µε πολιτικές επέκτασης των υποκαταστηµάτων 

εµφανίζουν λιγότερη αποτελεσµατικότητα. Η Kablan (2007) στη µελέτη της για τις 

τράπεζες σε αναπτυσσόµενες χώρες εξετάζει την αποτελεσµατικότητα της WAEMU 

(West African Economic Monetary Union/ Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση της 

∆υτικής Αφρικής) εφαρµόζοντας τη DEA και παραµετρικές µεθόδους. Στη WAEMU 

συµµετέχουν οι χώρες της ∆υτικής Αφρικής Μπενίν, Μπουργκίνα Φάσο, Ακτή 

Ελεφαντοστού, Μαλί, Νιγηρία, Σενεγάλη και Τόνγκο και περιλαµβάνει 70 τράπεζες 

και 20 χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα. Στόχος της είναι η φιλελευθεροποίηση του 

τραπεζικού συστήµατος και των επιτοκίων, χωρίς κρατικές επεµβάσεις. Η ανάλυση 

της Kablan (2007) δείχνει ότι πιο αποτελεσµατικές είναι οι τοπικές ιδιωτικές 

τράπεζες, έπειτα οι ξένες και τέλος οι κρατικές. Για τη βελτίωση της λειτουργίας τους 

απαιτείται ενίσχυση του νοµικού περιβάλλοντος, έλεγχος της κατάστασης των 
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τραπεζών και εφαρµογή µέτρων, ώστε µέσω οικονοµιών κλίµακας να ενσωµατωθούν 

τεχνολογικές αλλαγές.  

Στις εργασίες των Popa et al. (2009) για τη Ρουµανία και του Fraker (2006), 

για την αποτελεσµατικότητα αναφέρεται η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας/ 

Economic Value Added/ EVA η οποία υποστηρίζεται ότι υπερέχει των άλλων 

µεθόδων γιατί λαµβάνει υπόψη της το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και στοχεύει στην 

µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων. Μάλιστα ο Fraker (2006) αναφέρει ότι η 

χρήση της EVA µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσµατα από εκείνα που 

θα προέκυπταν από τη χρήση µιας µόνο άλλης µεθόδου.  

Ως µέθοδοι πολλαπλών κριτηρίων για την επίλυση αντίστοιχων προβληµάτων, 

λόγω της πολυπλοκότητας των αποφάσεων, αναφέρονται από τους Rakocevic και 

Dragasevic (2009), σε µελέτη για το Μαυροβούνιο, η CAMELS (Capital Adequacy, 

Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity to market risk), η 

DEA και η AHP (Analytic Hierarchy Process). Η CAMELS εξετάζει την 

αποτελεσµατικότητα των τραπεζών βασιζόµενη στην κεφαλαιακή επάρκεια, στην 

ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, στη διοίκηση, στα έσοδα, στη ρευστότητα και 

στην ευαισθησία στον κίνδυνο αγοράς (Rakocevic και Dragasevic, 2009). Η DEA 

αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα εξετάζοντας τις εισροές και τις εκροές των 

τραπεζών. Η AHP εφαρµόζεται στη λήψη πολύπλοκων αποφάσεων των οποίων τα 

κριτήρια βασίζονται σε πολλαπλά χαρακτηριστικά (Rakocevic και Dragasevic, 2009). 

Σε αυτή τη µέθοδο, για τη λύση του προβλήµατος µπορεί να γίνει αναγνώριση τριών 

στοιχείων: του διαχωρισµού του συστήµατος, της συγκριτικής αξιολόγησης και της 

σύνθεσης των προτεραιοτήτων. Εκτός από τα παραπάνω, οι Rakocevic και 

Dragasevic (2009) προτείνουν ένα άλλο πολυκριτηριακό µοντέλο βασισµένο στην 

AHP, το οποίο θεωρούν καλύτερο από τη CAMELS και άλλες µεθόδους, εξηγώντας 

τους λόγους. Αυτό περιλαµβάνει ποσοτικούς (π.χ. αριθµοδείκτες) και ποιοτικούς (π.χ. 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αξιολόγησης και επίβλεψης των τραπεζών) δείκτες και 

έπειτα από τη σύνθεση και στάθµιση των δεικτών προκύπτει η τελική κατάταξη. 

Ωστόσο, αναφέρουν ότι για την περίπτωση του Μαυροβουνίου είναι καταλληλότερο 

ένα σύστηµα που να εφαρµόζει και τις δύο µεθόδους, τη CAMELS και την ΑΗΡ.  

Στην ανάλυσή της η Mester (2003) ασχολείται µε τις τεχνικές 

αποτελεσµατικού συνόρου στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των κεντρικών 

τραπεζών, χωρίζοντάς τες σε παραµετρικές (stochastic frontier approach, thick 
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frontier approach και  distribution-free approach) και µη παραµετρικές (DEA και free 

disposable hull analysis/ FDH) και παρουσιάζοντας τις πρώτες ως περισσότερο 

πλήρεις, επειδή εκτός των άλλων λαµβάνουν υπόψη το τυχαίο σφάλµα στα δεδοµένα 

παράγοντας πιο αξιόπιστα δεδοµένα. Στη µελέτη των Holló και Nagy (2006) ως 

περισσότερο χρησιµοποιούµενες παραµετρικές µέθοδοι αναφέρονται οι Stochastic 

Frontier Approach (SFA) and the Distribution Free Approach (DFA). Η ίδια µελέτη 

(Holló και Nagy, 2006) είναι πολύ σηµαντική, επειδή συγκρίνει την 

αποτελεσµατικότητα µεταξύ των 15 παλαιών κρατών- µελών και των 25 χωρών της 

Ευρώπης για τα έτη 1999-2003, χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση κόστους Fourier-

flexible και την προσέγγιση του στοχαστικού συνόρου/ stochastic frontier approach. 

Από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι τα 15 παλαιά κράτη- µέλη υπερέχουν από 

άποψη αποτελεσµατικότητας, µε την τάση, όµως, το συγκριτικό πλεονέκτηµά τους σε 

σχέση µε το κόστος να µειώνεται. Η ύπαρξη ελέγχων θεωρείται απαραίτητη από τους 

Holló και Nagy (2006), καθώς συµβάλει στη γεφύρωση των διαφορών και προωθεί 

της βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. Με την ίδια προσέγγιση (stochastic frontier 

approach) οι Staikouras et al. (2008) µετρούν στην εργασία τους την 

αποτελεσµατικότητα κόστους κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα έτη 

1998-2003, παρατηρώντας χαµηλή αποτελεσµατικότητα κόστους και διαφορές από 

χώρα σε χώρα, ενώ µεσαίου µεγέθους τράπεζες µε κάποιου είδους ξένη ιδιοκτησία 

είναι περισσότερο αποτελεσµατικές. 

 

2.2 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα ελληνικά τραπεζικά 

ιδρύµατα 

 

Για το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχουν επίσης λάβει χώρα πολλές αναλύσεις 

κυρίως για την αποτελεσµατικότητα. Πολλές από αυτές πραγµατοποιούνται από τα 

τµήµατα έρευνας, αναλύσεων και προβλέψεων των ίδιων των τραπεζών και 

περιλαµβάνουν, εκτός από γενική ανάλυση του κλάδου, ανάλυση των 

προσδιοριστικών παραγόντων και των δεικτών κερδοφορίας (κυρίως ROE, ROA και 

NIM) και αποτελεσµατικότητας (τους επιµέρους δείκτες που αποτελούν το ROA) 

(Hardouvelis, EFG Eurobank, 2006, για τα έτη 2001-2005). Βασικά στοιχεία 

αποτελούν η κατάσταση και η επέκταση σε νέες αγορές, π.χ. της Νοτιοανατολικής 
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Ευρώπης, καθώς και η προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ποιότητα των δανείων που 

δίνονται, προκειµένου να βελτιωθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.  

Οι Noulas (2001) και Νούλας (1999), χρησιµοποιώντας αριθµοδείκτες και τη 

µέθοδο DEA, συγκρίνει την αποτελεσµατικότητα κρατικών και ιδιωτικών τραπεζών 

για την περίοδο 1993-1998. Τα ευρήµατα αναφέρουν ότι και µε τους δύο τρόπους οι 

ιδιωτικές τράπεζες εµφανίζονται πιο αποτελεσµατικές, παρόλο που στη DEA οι 

διαφορές στα επίπεδα αποτελεσµατικότητας δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Η 

Καλλιαντέρη (2008) στη διπλωµατική της εργασία µετρά µε διαφορετικές 

προσεγγίσεις την αποτελεσµατικότητα και αναλύει θεωρητικά και οικονοµετρικά το 

πλαίσιο µεγιστοποίησης των κερδών µιας τράπεζας και τα µοντέλα που 

εναρµονίζονται σε αυτό, χρησιµοποιώντας τα οικονοµικά στοιχεία τεσσάρων 

τραπεζών. Στη µελέτη του Gibson (2005), εξετάζεται η κερδοφορία των ελληνικών 

τραπεζών σε σχέση µε τους παράγοντες που την επηρεάζουν, µέσω οικονοµετρικής 

ανάλυσης, για τα έτη 1993-2003, αναφέροντας ότι η κερδοφορία επηρεάζεται θετικά 

από το βαθµό συγκέντρωσης και την αύξηση του µεριδίου. Βέβαια, και εδώ (Gibson, 

2005), οι διαφορές µεταξύ ιδιωτικών και κρατικών τραπεζών τείνουν προς µείωση, 

ενώ, σύµφωνα µε τα ευρήµατα, αφενός ενδέχεται οι τράπεζες να µην επωφελήθηκαν 

από οικονοµίες κλίµακας και αφετέρου η αύξηση του µεγέθους µιας τράπεζας δεν 

αποτελεί ικανή συνθήκη για την αύξηση της κερδοφορίας. Για την ίδια περίπου 

περίοδο (1990-2003) οι Κλήµης και Τσοπόγλου (2007) υπολόγισαν, εκτός από 

δείκτες κερδοφορίας και αποτελεσµατικότητας, και δείκτες ρευστότητας, 

κεφαλαιακής επάρκειας και ποιοτικούς για µια ολοκληρωµένη ανάλυση του 

ελληνικού τραπεζικού κλάδου συνολικά.  

Σύµφωνα µε τους Ασηµακόπουλος et al. (2008) και µε τη µέθοδο της 

περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων για την περίοδο 1994-2006, η 

αποτελεσµατικότητα των ελληνικών τραπεζών διαχρονικά βελτιώνεται, µε τις 

µεγάλες και µικρές τράπεζες να είναι περισσότερο αποτελεσµατικές από τις µεσαίου 

µεγέθους. Στην ανάλυση των Halkos και Salamouris (2004) για τις εµπορικές 

τράπεζες την περίοδο 1997-1999 µε αριθµοδείκτες και τη µέθοδο DEA παρατηρείται 

θετική σχέση µεταξύ του µεγέθους µιας τράπεζας και της αποτελεσµατικότητας και 

εκφέρεται η άποψη ότι η µείωση των λειτουργικών εξόδων θα βελτιώσει τον 

ανταγωνισµό. Στη µελέτη του Rezitis (2006) εξετάζεται εκτός των άλλων και η 

αποτελεσµατικότητα µέσω της DEA για έξι τράπεζες κατά την περίοδο 1982-1997. Η 
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αποτελεσµατικότητα είναι γενικά υψηλή, ενώ τα αποτελέσµατα δεν παρουσίασαν 

διαφορές µεταξύ των τραπεζών. Οι Kosmidou και Zopounidis (2008) στη µελέτη τους 

για την αποτελεσµατικότητα των ελληνικών εµπορικών και συνεταιριστικών 

τραπεζών της διετίας 2003-2004 χρησιµοποιούν, µαζί µε συγκεκριµένους 

αριθµοδείκτες, την πολυκριτηριακή µέθοδο PROMETHEE η οποία αποτελεί 

προέκταση της µεθόδου CAMEL. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι θετικά για 

τις εµπορικές τράπεζες αλλά όχι και για τις συνεταιριστικές, καθώς οι πρώτες 

βελτίωσαν τους δείκτες και την ανταγωνιστικότητα, ενώ από τις τελευταίες ορισµένες 

παρουσίασαν βελτίωση και άλλες επιδείνωση. Οι Ζοπουνίδης, Πάγκαλου και 

Κοσµίδου (2009) εφαρµόζοντας την ίδια µέθοδο PROMETHEE και αριθµοδείκτες 

προχώρησαν στην αξιολόγηση και κατάταξη έξι µεγάλων και επτά µικροµεσαίων 

ελληνικών τραπεζών µε βάση τα έτη 2005-2007 και το Α’ εξάµηνο του 2008. 

Οι Siriopoulos και Tziogkidis (2010) αναλύοντας µέσω της DEA την 

αποτελεσµατικότητα των ελληνικών εµπορικών τραπεζών για την περίοδο 1995-2003 

εξετάζουν την αντίδραση του τραπεζικού συστήµατος σε σηµαντικά γεγονότα, όπως 

οι συγχωνεύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και η χρηµατιστηριακή κρίση του 1999. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας µπορεί γενικά να 

λειτουργεί αποτελεσµατικά κατά τη διάρκεια ασταθών περιόδων, ενώ, όταν η 

αποτελεσµατικότητα επιδεινώνεται, συνήθως η κατάσταση αυτή διαρκεί για τα ένα ή 

δύο χρόνια και έπειτα βελτιώνεται. Οι Γλύκας et al. (2006), σε έρευνές τους για τις 

ελληνικές τράπεζες, τόσο την περίοδο 1989-2002, όσο και για την περίοδο 2002-

2005, ανέλυσαν µε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες την αποτελεσµατικότητα, τη 

ρευστότητα και την κερδοφορία, ενώ υπολόγισαν και το µεταξύ των τραπεζών βαθµό 

συσχέτισης. Πιο πρόσφατη ανάλυση είναι αυτή του Αγγελίδη (2009), η οποία 

αξιολογεί την κερδοφορία και την αποτελεσµατικότητα των ελληνικών τραπεζών για 

τα έτη 2005 έως 2008 µε τη χρήση αριθµοδεικτών και της µεθόδου DEA. Σε αυτή, η 

κερδοφορία, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, το περιθώριο κέρδους και τα έσοδα 

από προµήθειες παρουσιάζουν αρνητική τάση, εποµένως οι τράπεζες πρέπει να 

αυξήσουν τα έσοδά τους από άλλες πηγές. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µε τη µέθοδο DEA 

οι αποτελεσµατικές τράπεζες δεν είναι πάντα εκείνες µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

3.1 Μέθοδοι ανάλυσης 

 

Για την κερδοφορία και την αποτελεσµατικότητα επιχειρήσεων και οργανισµών 

εφαρµόζονται πολλές µέθοδοι ανάλυσης τόσο οικονοµετρικές/ παραµετρικές, όσο και 

µη παραµετρικές, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Στις παραµετρικές µεθόδους, υπάρχει 

η έννοια του αποτελεσµατικού συνόρου. Κάθε µονάδα στο αποτελεσµατικό σύνορο 

θεωρείται αποτελεσµατική, επειδή χρησιµοποιεί τις κατάλληλες πηγές και δεν είναι 

δυνατό να αυξήσει την παραγωγή ορισµένων αγαθών, ενώ η αποτελεσµατικότητά της 

ισούται µε 1 (Wozniewska, 2008). Οι µονάδες κάτω από τη γραµµή του συνόρου 

εµφανίζουν αποτελεσµατικότητα κάτω από το 1. Εποµένως, οι τιµές της 

αποτελεσµατικότητας κυµαίνονται από 0 έως 1.  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται κυρίως µε τον υπολογισµό και 

την ανάλυση της κερδοφορίας και της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων χρησιµοποιώντας αριθµοδείκτες. Αυτό γίνεται ώστε µέσω της 

κερδοφορίας και της αποτελεσµατικότητας να δοθεί µία ολοκληρωµένη εικόνα των 

Ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Έπειτα ακολουθεί η συσχέτιση των δύο 

παραπάνω µεγεθών για κάθε τράπεζα και η εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Αναµφισβήτητα, κάθε µέθοδος εµφανίζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ένας 

από τους λόγους που στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγινε χρήση των 

αριθµοδεικτών είναι τα πλεονεκτήµατά τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής 

(Wozniewska, 2008): 

� Είναι απλοί και εύκολοι στην εφαρµογή. 

� Τα αποτελέσµατά τους εµφανίζονται µε απόλυτες τιµές και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για συγκρίσεις, υπολογισµούς και αξιολογήσεις. 

� Είναι διαθέσιµα τα στοιχεία για τη µέτρησή τους. 

Ωστόσο, οι αριθµοδείκτες έχουν ορισµένους περιορισµούς. Ο βασικότερος 

αφορά την ύπαρξη τεράστιου αριθµού δεικτών, που µπορεί να κάνει τη σύγκριση των 

τραπεζών γεµάτη αντιγνωµίες. Παράλληλα, µείωση του αριθµού των δεικτών µπορεί 

να µην παριστάνει ολόκληρη την εικόνα της κατάστασης ως µοναδικό µέτρο 
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σύγκρισης, καθώς µεµονωµένοι δείκτες µπορεί να παρέχουν ελλιπή πληροφόρηση 

(Oberholzer και van derWesthuizen, 2004). Κάθε δείκτης από µόνος του δεν είναι 

επαρκής για τη σωστή σκιαγράφηση της κατάστασης µιας επιχείρησης και εν 

προκειµένω µιας τράπεζας. Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια, ώστε να 

υπολογιστούν οι πιο αντιπροσωπευτικοί δείκτες, ώστε να προκύψουν αξιόπιστα 

αποτελέσµατα. Άλλα σηµεία των αριθµοδεικτών σηµαντικά για την αξιοπιστία και τη 

συγκρισιµότητα στα οποία δόθηκε προσοχή στην παρούσα διπλωµατική εργασία 

είναι η χρήση ίδιας µεθόδου υπολογισµού και η αναφορά στην ίδια χρονική περίοδο 

για την αποφυγή σφαλµάτων εποχικότητας. 

Στη διπλωµατική αυτή, για την κερδοφορία χρησιµοποιούνται στην ανάλυση 

τρεις δείκτες, ενώ για την αποτελεσµατικότητα δεκατρείς δείκτες. Τα οικονοµικά 

δεδοµένα που συµπεριλήφθηκαν στους δείκτες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των παρακάτω τραπεζών για την εξαετία 2004-

2009: 

1 Alpha Bank 

2 Aspis Bank 

3 Eurobank 

4 First Business Bank 

5 Marfin- Εγνατία Bank 

6 Millenium Bank 

7 Probank 

8 Proton Bank 

9 Αγροτική Τράπεζα 

10 Γενική Τράπεζα 

11 Εθνική Τράπεζα 

12 Εµπορική Τράπεζα 

13 Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος 

14 Πανελλήνια Τράπεζα 

15 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

16 Τράπεζα Αττικής 

17 Τράπεζα Πειραιώς 
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Στις παραπάνω τράπεζες δε συµπεριλήφθηκε η Aegean Baltic Bank λόγω των 

ελλιπών οικονοµικών δεδοµένων. Παράλληλα, στην τράπεζα Probank τα στοιχεία 

των ετών 2004-2005 δεν υπολογίστηκαν στην ανάλυση, επειδή οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι συνταγµένες σύµφωνα µε τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και δεν 

έγινε η προσαρµογή τους στα ∆ιεθνή.  

 

3.2 Μέτρηση Κερδοφορίας 

 

Συγκεκριµένα, η µέτρηση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών έγινε µε τη 

χρήση αριθµοδεικτών που χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία για τον υπολογισµό 

της: το δείκτη απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων/ ROE (Return on Equity), το δείκτη 

απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων/ ROA (Return on Assets) και το δείκτη που 

παρουσιάζει το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου / Net Interest Margin.  

 

∆είκτης ROE  

    ROE= Κέρδη προ Φόρων/ Ίδια Κεφάλαια     

Παραλλαγή του παραπάνω δείκτη είναι και ο εξής: 

    ROE= Κέρδη µετά Φόρων/ Ίδια Κεφάλαια. 

Ο δείκτης ROE µετρά τη χρηµατοοικονοµική κερδοφορία από την πλευρά των 

µετόχων και το επιτόκιο απόδοσής τους, ενώ, παράλληλα, υπολογίζει σε γενικές 

γραµµές το καθαρό κέρδος που αυτοί λαµβάνουν µέσα από την επένδυση των 

κεφαλαίων τους (Viverita, 2008). 

 

∆είκτης ROA 

ROA= Κέρδη προ Φόρων/ Σύνολο Ενεργητικού,      

ενώ παραλλαγή του είναι ο εξής: 

ROA= Κέρδη µετά φόρων/ Σύνολο Ενεργητικού 

 

∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου 

ΝΙΜ= (Έσοδα τόκων- Έξοδα τόκων)/ Κερδοφόρα στοιχεία Ενεργητικού  

(Net Interest Margin= net interest income/ interest earning assets) 

όπου:  
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Κερδοφόρα στοιχεία Ενεργητικού= Σύνολο ενεργητικού- Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις ή Πάγια Περιουσιακά στοιχεία- Ασώµατες Ακινητοποιήσεις ή Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία- Επενδυτικά Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία- Ταµείο και ∆ιαθέσιµα 

στην Κεντρική Τράπεζα. 

Όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο περισσότερα έσοδα παράγονται από τα 

κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού. Σύµφωνα µε τη µελέτη του Viverita (2008), ο 

δείκτης ΝΙΜ για µια υγιή τράπεζα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4%. 

Στην ανάλυσή µας θα χρησιµοποιήσουµε όλους τους παραπάνω δείκτες ώστε 

να είναι περισσότερο ολοκληρωµένα τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν. Μάλιστα, 

στους δείκτες ROE και ROA χρησιµοποιήθηκαν στους υπολογισµούς τόσο τα κέρδη 

προ φόρων (ΚΠΦ) όσο και τα κέρδη µετά φόρων (ΚΜΦ), ώστε να είναι η ανάλυση 

ολοκληρωµένη, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις τραπεζών ενώ τα ΚΠΦ είναι θετικά, 

τα ΚΜΦ είναι αρνητικά και το αντίστροφο.  

 

3.3 Μέτρηση Αποτελεσµατικότητας 

 

Η αποτελεσµατικότητα στην παρούσα εργασία µετράται µε τους παρακάτω ευρύτατα 

διαδεδοµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες: 

 

∆είκτης Περιθωρίου Κέρδους 

∆είκτης Περιθωρίου Κέρδους = Καθαρά Κέρδη/ Σύνολο Εσόδων 

      ∆είχνει το ποσοστό των εσόδων τα οποία µένουν στην τράπεζα ως καθαρά κέρδη. 

 

∆είκτης Εκµετάλλευσης Ενεργητικού 

∆είκτης Εκµετάλλευσης Ενεργητικού = Συνολικά Έσοδα / Σύνολο Ενεργητικού 

     Ο δείκτης αυτός εκφράζει τα συνολικά έσοδα ως ποσοστό του ενεργητικού και 

δείχνει σε τι ποσοστό η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία για να 

δηµιουργήσει  έσοδα. 

 

∆είκτης Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης ή Πολλαπλασιαστής ΙΚ 

∆είκτης Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης = Σύνολο ενεργητικού/ Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 
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     Όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων 

της τράπεζας καλύπτεται µε ξένα κεφάλαια, οπότε και η τράπεζα έχει µεγαλύτερη 

χρηµατοοικονοµική µόχλευση. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται µε την 

αύξηση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, αλλά παράλληλα αυξάνεται και ο 

χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος από τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς 

τους πιστωτές της. 

 

Συνολική λειτουργική αποτελεσµατικότητα των τραπεζών 

Συνολική λειτουργική αποτελεσµατικότητα τραπεζών = Συνολικά έξοδα/ Συνολικά 

Έσοδα 

     Με τον όρο λειτουργικά έσοδα αναφερόµαστε στα έσοδα που προκύπτουν από το 

άθροισµα των λογαριασµών: Έσοδα τόκων+ Έσοδα προµηθειών+ (-) κέρδη (ζηµίες) 

από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία +λοιπά έσοδα +άλλους σχετικούς λογαριασµούς 

που υπάρχουν σε κάθε τράπεζα. Όσο µικρότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η λειτουργική αποτελεσµατικότητα της τράπεζας, δηλαδή µπορεί να 

καλύπτει τα έξοδά της και να αποκτά και κέρδη. 

 

∆είκτης δαπανών προσωπικού προς έσοδα εκµετάλλευσης 

∆είκτης δαπανών προσωπικού προς έσοδα εκµετάλλευσης = ∆απάνες προσωπικού 

και διοίκησης/ Συνολικά Έσοδα  

     Με αυτό τον τρόπο εµφανίζονται οι δαπάνες προσωπικού και διοίκησης ως 

ποσοστό των συνολικών εσόδων. Προσοχή πρέπει να δοθεί και στη µείωση των 

εσόδων από αιτίες, όπως π.χ. η µείωση των επιτοκίων ή των χορηγήσεων (Αγγελίδης, 

2009). Όσο µικρότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο καλύτερα αντιµετωπίζει µια 

τράπεζα τη µείωση των εσόδων της. 

 

∆είκτης δαπανών προσωπικού προς σύνολο εξόδων 

∆είκτης δαπανών προσωπικού προς σύνολο εξόδων = ∆απάνες προσωπικού και 

διοίκησης/ Σύνολο εξόδων 

     Προβάλλει τα έξοδα δαπανών προσωπικού και διοίκησης ως ποσοστό του 

συνόλου των εξόδων.  
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∆είκτης δαπανών για τόκους προς σύνολο εξόδων 

∆είκτης δαπανών για τόκους προς σύνολο εξόδων = ∆απάνες για τόκους/ Σύνολο 

εξόδων. Συµπληρωµατικά µε τον προηγούµενο, ο δείκτης αυτός δείχνει ποιο ποσοστό 

των συνολικών εξόδων καταλαµβάνουν τα έξοδα για τόκους. 

 

∆είκτης εσόδων τόκων προς σύνολο εσόδων 

∆είκτης εσόδων τόκων προς σύνολο εσόδων = Έσοδα τόκων/ Σύνολο εσόδων 

      Οι τρεις κυριότερες κατηγορίες εσόδων είναι τα έσοδα τόκων, τα έσοδα 

προµηθειών και τα αποτελέσµατα των χρηµατοοικονοµικών πράξεων. Στον πρώτο 

από τους ακόλουθους τρεις δείκτες, τα έσοδα τόκων παρουσιάζονται ως ποσοστό των 

συνολικών εσόδων. 

 

∆είκτης εσόδων προµηθειών προς συνολικά έσοδα 

∆είκτης εσόδων προµηθειών προς συνολικά έσοδα = Έσοδα προµηθειών/  Σύνολο 

εσόδων. Εκφράζει τη δεύτερη κυριότερη κατηγορία εσόδων, τα έσοδα προµηθειών, 

ως ποσοστό των συνολικών εσόδων. 

 

∆είκτης αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών πράξεων προς σύνολο εσόδων 

∆είκτης αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών πράξεων προς σύνολο εσόδων = 

Αποτελέσµατα των χρηµατοοικονοµικών πράξεων/ Σύνολο εσόδων 

     Ο δείκτης αυτός δείχνει ποιο ποσοστό των συνολικών εσόδων αποτελεί η τρίτη 

κυριότερη κατηγορία εσόδων, τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων. Οι 

χρηµατοοικονοµικές πράξεις σχετίζονται µε συµµετοχές, παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια που περιλαµβάνουν οµόλογα, 

µετοχές ή αµοιβαία κεφάλαια. 

 

∆είκτης αµοιβής της εργασίας 

Αµοιβή της εργασίας= Αµοιβές προσωπικού/ Συνολικός αριθµός απασχολούµενων  

Από το δείκτη αυτό προκύπτει η ανά εργαζόµενο αµοιβή ανά έτος η οποία και 

εκφράζει το κόστος ενός από τους παραγωγικούς συντελεστές. 

 

∆είκτης κερδών ανά υπάλληλο 

Κέρδη ανά υπάλληλο= Καθαρά κέρδη/ Σύνολο υπαλλήλων 
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Αυτός ο δείκτης δείχνει την παραγωγικότητα κάθε υπαλλήλου και την ικανότητα 

να παράγει κέρδη για την τράπεζα. 

 

∆είκτης χορηγήσεων ανά υπάλληλο 

Χορηγήσεις ανά υπάλληλο= Σύνολο χορηγήσεων (σε €)/ Σύνολο υπαλλήλων 

Εκφράζει την ικανότητα κάθε υπαλλήλου να συµβάλλει στη χορήγηση δανείων εκ 

µέρους της τράπεζας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

4.1 Αποτελέσµατα για την Κερδοφορία 

 

Έπειτα από τον υπολογισµό των δεικτών, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για την 

κερδοφορία των τραπεζών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (4.1-4.9). Στον 

Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τον υπολογισµό του δείκτη ROE 

µε βάση τα Κέρδη προ φόρων, στον Πίνακα 4.2 τα αποτελέσµατα του ROE βάσει των 

Κερδών µετά φόρων, ενώ στους Πίνακες 4.3 και 4.4 δίνεται η κατάταξη των 

τραπεζών µε βάση το ROE προ και µετά φόρων αντίστοιχα.  

Καταρχάς, το 2004, στους πίνακες 4.1 και 4.2 αντίστοιχα, τέσσερις από τις 

δεκαεπτά τράπεζες (24%) είχαν ζηµίες προ φόρων (Millenium Bank, Αγροτική 

Τράπεζα, Εµπορική Τράπεζα και Γενική Τράπεζα) και µετά φόρων (Aspis Bank, 

Millenium Bank, Εµπορική Τράπεζα και Γενική Τράπεζα) µε αποτέλεσµα ο δείκτης 

για αυτές να είναι αρνητικός και οι µέτοχοι να µη λαµβάνουν κέρδος από την 

επένδυση των κεφαλαίων τους. Εδώ πρέπει να αναφερθεί κάτι που γράφτηκε 

παραπάνω, ότι δηλαδή, στους δείκτες ROE και ROA χρησιµοποιήθηκαν τόσο τα 

κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) όσο και τα κέρδη µετά φόρων (ΚΜΦ). Έτσι, η ανάλυση θα 

είναι ολοκληρωµένη, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις τραπεζών ενώ τα ΚΠΦ είναι 

θετικά, τα  ΚΜΦ  είναι  αρνητικά  και το αντίστροφο  και έτσι τα τελικά 

αποτελέσµατα είναι διαφορετικά, όπως εδώ µε την Aspis και την Αγροτική. Οι 

υπόλοιπες τράπεζες έχουν κερδοφορία η οποία γίνεται εµφανής στον υπολογισµό του 

ROE, µε την Alpha Bank και την Επενδυτική Τράπεζα να κατέχουν τα πρωτεία 

(Πίνακες 4.3 και 4.4) κατά τη διάρκεια  της  περιόδου  2004-2009 στην καλύτερη  

απόδοση στους µετόχους της από την επένδυση  των κεφαλαίων τους.   
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Πίνακας 4.1: ∆είκτης ROE (κέρδη προ φόρων)  

 Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,2328 0,2395 0,2940 0,2239 0,1669 0,1189 
Aspis Bank 0,0079 0,1022 0,0857 0,0538 -0,4647 -1,8820 
Eurobank 0,1993 0,1800 0,2037 0,1822 0,0675 0,0000 
First Business 
Bank 0,0521 0,0487 0,0598 0,0941 0,0062 -0,1987 
Marfin- 
Εγνατία Bank 0,0952 0,0880 0,0646 0,1086 0,0039 -0,0038 
Millenium 
Bank -0,1925 0,1471 0,1193 0,0960 0,0784 0,0476 
Probank - - 0,0842 0,1131 0,0995 0,0881 
Proton Bank 0,0582 0,0973 0,0913 0,0782 -0,2057 0,0384 
Αγροτική 
Τράπεζα -0,1744 0,1213 0,1813 0,1853 0,0156 -0,3005 
Γενική Τράπεζα -0,5484 -0,0827 -0,5629 -0,1266 -0,0796 -0,3786 
Εθνική 
Τράπεζα 0,1323 0,2095 0,1373 0,1579 0,0984 0,0491 
Εµπορική 
Τράπεζα -0,1900 0,1110 -0,2920 0,0727 -1,9640 -0,5107 
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,0294 0,1091 0,2969 0,5093 0,2610 0,1060 
Πανελλήνια 
Τράπεζα 0,0843 0,0764 0,1522 0,0867 0,0030 0,0063 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,1469 0,1733 0,2134 0,0673 0,0050 0,0333 
Τράπεζα 
Αττικής 0,0652 -0,0624 0,0175 0,0854 0,0438 0,0294 
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,0914 0,1823 0,2484 0,1692 0,0522 0,0620 

Μ.Ο. 0,0056 0,1088 0,0820 0,1269 -0,1066 -0,1585 
ΜΑΧ 0,2328 0,2395 0,2969 0,5093 0,2610 0,1189 
ΜΙΝ -0,5484 -0,0827 -0,5629 -0,1266 -1,9640 -1,8820 
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Πίνακας 4.2: ∆είκτης ROE (κέρδη µετά φόρων)  

 Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,1689 0,1936 0,2062 0,1668 0,1411 0,0898 
Aspis Bank -0,0104 0,0767 0,0570 0,0152 -0,4399 -1,4463 
Eurobank 0,1462 0,1393 0,1502 0,1504 0,0606 0,0005 
First Business 
Bank 0,0196 0,0265 0,0414 0,0650 0,0023 -0,1617 
Marfin- Εγνατία 
Bank 0,0480 0,0586 0,0422 0,0777 0,0017 -0,0123 
Millenium Bank -0,2258 0,1005 0,0802 0,0719 0,0485 0,0209 
Probank - - 0,0562 0,0821 0,0747 0,0605 
Proton Bank 0,0483 0,0886 0,0791 0,0529 -0,2050 0,0332 
Αγροτική 
Τράπεζα 0,4229 0,0941 0,1210 0,1457 0,0284 -0,2843 
Γενική Τράπεζα -0,4302 -0,0764 -0,6069 -0,1335 -0,1446 -0,3883 
Εθνική Τράπεζα 0,0895 0,1596 0,0954 0,1399 0,0747 0,0274 
Εµπορική 
Τράπεζα -0,2289 0,0848 -0,2981 0,0578 -2,4158 -0,5267 
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,0289 0,1047 0,2116 0,3773 0,1982 0,0522 
Πανελλήνια 
Τράπεζα 0,0581 0,0444 0,1031 0,0643 0,0015 0,0047 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,1130 0,1417 0,1579 0,0582 0,0055 0,0163 
Τράπεζα 
Αττικής 0,0318 -0,0518 0,0003 0,0633 0,0319 0,0160 
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,0714 0,1793 0,2089 0,1437 0,0431 0,0451 

Μ.Ο. 0,0219 0,0853 0,0415 0,0940 -0,1467 -0,1443 
ΜΑΧ 0,4229 0,1936 0,2116 0,3773 0,1982 0,0898 
ΜΙΝ -0,4302 -0,0764 -0,6069 -0,1335 -2,4158 -1,4463 
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Το 2005 η κατάσταση βελτιώνεται, µε µόνο δύο τράπεζες να εµφανίζουν αρνητικό 

ROE (Γενική Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής) προ και µετά φόρων, όπως και το 2006 

οι τράπεζες Γενική και Εµπορική, ενώ το 2007 µόνο η Γενική Τράπεζα. Ωστόσο, το 

2008, καθώς η χώρα  µας  εισέρχεται στη δίνη της παγκόσµιας  οικονοµικής  κρίσης, 

επηρεάζονται από αυτή και οι τράπεζες, µε την Aspis, την  Proton  Bank, τη Γενική  

και την  Εµπορική  (µε τιµή  δείκτη -2,41575, οι ζηµίες είναι διπλάσιες από τα Ίδια 

κεφάλαια). Το ίδιο συµβαίνει και το 2009, οπότε περισσότερες τράπεζες (Aspis Bank, 

First Business Bank, Marfin- Εγνατία Bank, Αγροτική Τράπεζα, Γενική Τράπεζα και 

Εµπορική Τράπεζα) εµφανίζουν ζηµίες προ και µετά φόρων. Αξιοσηµείωτο στοιχείο 

αποτελεί και η διαπίστωση, ότι σχεδόν όλες οι τράπεζες έχουν επιδείνωση στους 

δείκτες ROE προ φόρων και ROE µετά φόρων. Αυτό µπορεί να συµβαίνει είτε επειδή 

αύξησαν τα κέρδη τους, είτε επειδή µείωσαν το ποσοστό των Ιδίων τους κεφαλαίων 

χρησιµοποιώντας περισσότερα Ξένα κεφάλαια. Βέβαια, υπάρχουν τράπεζες που, 

παρά τις αυξοµειώσεις, βελτίωσαν τα µεγέθη αυτά στο τέλος της εξεταζόµενης 

περιόδου 2004-2009. Αυτές είναι οι Proton Bank, Πανελλήνια Τράπεζα, 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και Τράπεζα Πειραιώς. Σε γενικές γραµµές, η Γενική 

τράπεζα έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαετίας (2004-2009) ζηµίες (Πίνακες 4.1 και 

4.2) και όχι µόνο δεν προσφέρει απόδοση στους µετόχους της αλλά αφαιρεί και αξία. 
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Πίνακας 4.3: Κατάταξη σύµφωνα µε το δείκτη ROE (κέρδη προ φόρων) 

α/α Όνομα α/α Όνομα α/α Όνομα α/α Όνομα α/α Όνομα α/α Όνομα

1

Alpha Bank

1

Alpha Bank

1

Επενδυτική Τράπεζα 
Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 1

Alpha Bank

2

Eurobank

2

Εθνική Τράπεζα

2

Alpha Bank

2

Alpha Bank

2

Alpha Bank

2

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος

3

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 3

Τράπεζα Πειραιώς
3

Τράπεζα Πειραιώς
3

Αγροτική 
Τράπεζα 3

Probank
3

Probank

4

Εθνική Τράπεζα
4

Eurobank
4

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 4

Eurobank
4

Εθνική Τράπεζα
4

Τράπεζα Πειραιώς

5

Marfin- Εγνατία

Bank 5

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 5

Eurobank
5

Τράπεζα 
Πειραιώς 5

Millenium Bank
5

Εθνική Τράπεζα

6

Τράπεζα 
Πειραιώς 6

Millenium Bank
6

Αγροτική Τράπεζα
6

Εθνική Τράπεζα
6

Eurobank
6

Millenium Bank

7

Πανελλήνια 
Τράπεζα 7

Αγροτική Τράπεζα
7

Πανελλήνια 
Τράπεζα 7

Probank
7

Τράπεζα Πειραιώς
7

Proton Bank

8

Τράπεζα 
Αττικής 8

Εµπορική Τράπεζα
8

Εθνική Τράπεζα
8

Marfin- Εγνατία
Bank 8

Τράπεζα Αττικής
8

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

9

Proton Bank
9

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 9

Millenium Bank
9

Millenium Bank
9

Αγροτική Τράπεζα
9

Τράπεζα Αττικής

10

First Business
Bank 10

Aspis Bank
10

Proton Bank
10

First Business
Bank 10

First Business Bank
10

Πανελλήνια 
Τράπεζα

11

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 11

Proton Bank

11

Aspis Bank

11

Πανελλήνια 
Τράπεζα

11

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

11

Eurobank

12

Aspis Bank
12

Marfin- Εγνατία

Bank 12

Probank
12

Τράπεζα Αττικής
12

Marfin- Εγνατία

Bank 12

Marfin- Εγνατία

Bank

13

Αγροτική 
Τράπεζα 13

Πανελλήνια 
Τράπεζα 13

Marfin- Εγνατία

Bank 13

Proton Bank
13

Πανελλήνια 
Τράπεζα 13

First Business Bank

14

Εµπορική 
Τράπεζα

14

First Business Bank

14

First Business Bank

14

Εµπορική 
Τράπεζα

14

Γενική Τράπεζα

14

Αγροτική Τράπεζα

15

Millenium Bank
15

Τράπεζα Αττικής
15

Τράπεζα Αττικής
15

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 15

Proton Bank
15

Γενική Τράπεζα

16

Γενική Τράπεζα
16

Γενική Τράπεζα
16

Εµπορική Τράπεζα
16

Aspis Bank
16

Aspis Bank
16

Εµπορική Τράπεζα

17 17 17

Γενική Τράπεζα
17

Γενική Τράπεζα
17

Εµπορική Τράπεζα
17

Aspis Bank

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Πίνακας 4.4: Κατάταξη σύµφωνα µε το δείκτη ROE (κέρδη µετά φόρων) 

α/α Όνομα α/α Όνομα α/α Όνομα α/α Όνομα α/α Όνομα α/α Όνομα

1

Αγροτική 
Τράπεζα

1

Alpha Bank

1

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 1

Alpha Bank

2

Alpha Bank

2

Τράπεζα 
Πειραιώς

2

Τράπεζα 
Πειραιώς

2

Alpha Bank

2

Alpha Bank

2

Probank

3

Eurobank

3

Εθνική Τράπεζα

3

Alpha Bank

3

Eurobank

3

Probank

3

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος

4

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

4

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

4

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

4

Αγροτική 
Τράπεζα

4

Εθνική Τράπεζα

4

Τράπεζα 
Πειραιώς

5

Εθνική Τράπεζα

5

Eurobank

5

Eurobank

5

Τράπεζα 
Πειραιώς 5

Eurobank

5

Proton Bank

6

Τράπεζα 
Πειραιώς

6

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 6

Αγροτική 
Τράπεζα

6

Εθνική 
Τράπεζα

6

Millenium Bank

6

Εθνική 
Τράπεζα

7

Πανελλήνια 
Τράπεζα 7

Millenium Bank

7

Πανελλήνια 
Τράπεζα 7

Probank

7

Τράπεζα 
Πειραιώς 7

Millenium Bank

8

Proton Bank

8

Αγροτική 
Τράπεζα 8

Εθνική 
Τράπεζα 8

Marfin- Εγνατία
Bank 8

Τράπεζα Αττικής

8

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

9

Marfin- Εγνατία
Bank 9

Proton Bank

9

Millenium Bank

9

Millenium Bank

9

Αγροτική 
Τράπεζα 9

Τράπεζα 
Αττικής

10

Τράπεζα 
Αττικής

10

Εµπορική 
Τράπεζα

10

Proton Bank

10

First Business
Bank

10

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

10

Πανελλήνια 
Τράπεζα

11

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 11

Aspis Bank

11

Aspis Bank

11

Πανελλήνια 
Τράπεζα

11

First Business
Bank

11

Eurobank

12

First Business
Bank 12

Marfin- Εγνατία
Bank 12

Probank

12

Τράπεζα 
Αττικής 12

Marfin- Εγνατία
Bank 12

Marfin- 
Εγνατία Bank

13

Aspis Bank

13

Πανελλήνια 
Τράπεζα

13

Marfin- Εγνατία
Bank

13

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

13

Πανελλήνια 
Τράπεζα

13

First Business
Bank

14

Millenium Bank

14

First Business
Bank

14

First Business
Bank

14

Εµπορική 
Τράπεζα

14

Γενική Τράπεζα

14

Αγροτική 
Τράπεζα

15

Εµπορική 
Τράπεζα

15

Τράπεζα 
Αττικής

15

Τράπεζα 
Αττικής

15

Proton Bank

15

Proton Bank

15

Γενική 
Τράπεζα

16

Γενική Τράπεζα

16

Γενική Τράπεζα

16

Εµπορική 
Τράπεζα

16

Aspis Bank

16

Aspis Bank

16

Εµπορική 
Τράπεζα

17 17 17

Γενική Τράπεζα

17

Γενική Τράπεζα

17

Εµπορική 
Τράπεζα 17

Aspis Bank

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

Στο ∆ιάγραµµα 4.1, παρουσιάζεται η τάση της εξαετίας µε το µέσο όρο τόσο για το 

δείκτη ROE µε βάση τα κέρδη προ φόρων, όσο και για το δείκτη ROE βάσει των 

κερδών µετά φόρων. Το υψηλότερο σηµείο εµφανίζεται το 2007, ενώ στην παρούσα 

φάση και τα δύο έχουν αρνητική τιµή και πτωτική τάση. 
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∆ιάγραµµα 4.1: Μ.Ο. για ROE (κέρδη προ και µετά φόρων) για τα έτη 2004-2009 

 

Τέλος, τα διαγράµµατα 4.2 και 4.3 δείχνουν πιο παραστατικά τις τιµές των παραπάνω 

δεικτών για κάθε µία από τις εξεταζόµενες τράπεζες, ώστε να µπορεί να γίνει 

αξιολόγησή τους µέσω της εικόνας κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2004-2009. 

 

  

∆ιάγραµµα 4.2: ∆είκτης ROE (κέρδη προ φόρων) για τα έτη 2004-2009  
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∆ιάγραµµα 4.3: ∆είκτης ROE (κέρδη µετά φόρων) για τα έτη 2004-2009  

 

Όσον αφορά το δεύτερο δείκτη ROA για κέρδη προ και µετά φόρων, οι Πίνακες 4.5. 

και 4.6 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα του υπολογισµού, ενώ στους Πίνακες 4.7 και 

4.8 φαίνεται  η κατάταξη  των  τραπεζών. Η χρονική περίοδος µπορεί να χωριστεί σε 

δύο υποπεριόδους, την περίοδο 2004-2007, οπότε η κατάσταση της κερδοφορίας 

αρχίζει να ανακάµπτει, και την περίοδο 2008-2009, οπότε η οικονοµική κρίση 

επηρεάζει αρνητικά τους δείκτες ROA των περισσότερων τραπεζών είτε µέσω της 

µειωµένης κερδοφορίας και των ζηµιών, είτε λόγω της αύξησης των στοιχείων του 

Ενεργητικού. Ωστόσο, ακόµη και σε αυτή τη συγκυρία, στο τέλος της περιόδου 2004-

2009, υπάρχουν οι εξής τράπεζες, Alpha Bank, Proton Bank, Πανελλήνια Τράπεζα, 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες παρά τις αυξοµειώσεις, 

βελτίωσαν τα µεγέθη ROA. Κατά τη διάρκεια των έξι ετών, οι καλύτερες τράπεζες 

από άποψη απόδοσης Ενεργητικού παραµένουν αρχικά για τα έτη 2004-2005 η 

Proton Bank και έπειτα για τα έτη 2006-2009 η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας 

(Πίνακες 4.7 και 4.8). Το 2004, οι  περισσότερες τράπεζες εµφανίζουν κέρδη προ και 

µετά φόρων, µε αποτέλεσµα ο δείκτης να είναι θετικός και στους δύο πίνακες (4.5, 

4.6). Οι τράπεζες εκείνες µε ζηµίες προ φόρων και αρνητικό ROA προ φόρων είναι η 

Millenium Bank, η Γενική Τράπεζα και η Εµπορική Τράπεζα. Αντίστοιχα, τράπεζες 
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µε αρνητικό ROA µετά φόρων είναι η Aspis Bank, η Millenium Bank, η Αγροτική 

Τράπεζα, η Γενική Τράπεζα και η Εµπορική Τράπεζα. 

 

Πίνακας 4.5: ∆είκτης ROA (κέρδη προ φόρων)  

 Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,0132 0,0112 0,0153 0,0114 0,0059 0,0084 
Aspis Bank 0,0005 0,0068 0,0074 0,0038 -0,0258 -0,0380 
Eurobank 0,0129 0,0134 0,0129 0,0125 0,0028 0,0000 
First Business 
Bank 0,0051 0,0039 0,0048 0,0062 0,0005 -0,0162 
Marfin- Εγνατία 
Bank 0,0075 0,0072 0,0055 0,0066 0,0001 -0,0002 
Millenium Bank -0,0159 0,0086 0,0056 0,0054 0,0039 0,0027 
Probank - - 0,0095 0,0108 0,0082 0,0081 
Proton Bank 0,0209 0,0788 0,0231 0,0127 -0,0288 0,0042 
Αγροτική 
Τράπεζα 0,0031 0,0072 0,0118 0,0115 0,0005 -0,0127 
Γενική Τράπεζα -0,0280 -0,0049 -0,0192 -0,0088 -0,0037 -0,0217 
Εθνική Τράπεζα 0,0072 0,0117 0,0137 0,0145 0,0076 0,0044 
Εµπορική 
Τράπεζα -0,0044 0,0060 -0,0107 0,0023 -0,0134 -0,0202 
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,0133 0,0314 0,0697 0,1048 0,0890 0,0333 
Πανελλήνια 
Τράπεζα 0,0070 0,0079 0,0128 0,0081 0,0003 0,0008 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,0157 0,0130 0,0151 0,0038 0,0002 0,0023 
Τράπεζα 
Αττικής 0,0044 -0,0039 0,0009 0,0069 0,0031 0,0033 
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,0057 0,0126 0,0145 0,0118 0,0027 0,0041 

Μ.Ο. 0,0043 0,0132 0,0113 0,0132 0,0031 -0,0022 
ΜΑΧ 0,0209 0,0788 0,0697 0,1048 0,0890 0,0333 
ΜΙΝ -0,0280 -0,0049 -0,0192 -0,0088 -0,0288 -0,0380 
 

Ο διαφορετικός αριθµός τραπεζών µε αρνητικό δείκτη στους δύο πίνακες για το 2004 

οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ η Aspis και η Αγροτική Τράπεζα είχαν κέρδη προ 

φόρων, όταν επιβλήθηκε και αφαιρέθηκε από αυτά η φορολογία, τότε εµφάνισαν 

ζηµίες µετά φόρων και εποµένως αρνητικό ROA µετά φόρων. Κατά τη διάρκεια του 

επόµενου έτους, µόνο οι τράπεζες Γενικής και Αττικής έχουν ζηµίες επηρεάζοντας τις 
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τιµές των δεικτών ROA µε βάση τα κέρδη προ φόρων και µετά φόρων. Το 2006, δύο 

τράπεζες (Γενική και Εµπορική) εµφανίζουν αρνητική κερδοφορία, ενώ το 2007 µόνο 

η Γενική Τράπεζα αντιµετωπίζει προβλήµατα µε την απόδοση του ενεργητικού της. Η 

δεύτερη υποπερίοδος (2008-2009) χαρακτηρίζεται από πτωτική απόδοση του 

Ενεργητικού, µε θετικό ή αρνητικό πρόσηµο. Το 2008, οι δύσκολες οικονοµικές 

συνθήκες αρχικά επενεργούν αρνητικά στις τράπεζες Aspis, Proton, Γενική  και 

Εµπορική, οι οποίες έχουν αρνητικές τιµές στο δείκτη ROA µε βάση τα κέρδη προ 

και µετά φόρων. Η κατάσταση επιδεινώνεται το 2009 µε έξι τράπεζες (Aspis Bank, 

First Business Bank, Marfin- Εγνατία Bank, Αγροτική Τράπεζα, Γενική Τράπεζα και 

Εµπορική Τράπεζα) (35% των ελληνικών τραπεζών) να εµφανίζουν αρνητικό 

πρόσηµο. Επίσης, και στο δείκτη ROA, όπως και στο δείκτη ROE, η Γενική τράπεζα 

εµφανίζει ζηµίες και αρνητικές τιµές για όλα τα έτη από το 2004 έως το 2009 

(Πίνακες 4.5 και 4.6).  

 

Πίνακας 4.6: ∆είκτης ROA (κέρδη µετά φόρων) 

 Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,0096 0,0090 0,0107 0,0085 0,0050 0,0063 
Aspis Bank -0,0007 0,0051 0,0049 0,0011 -0,0244 -0,0292 
Eurobank 0,0095 0,0104 0,0095 0,0103 0,0025 0,0000 
First Business 
Bank 0,0019 0,0021 0,0033 0,0043 0,0002 -0,0132 
Marfin- 
Εγνατία Bank 0,0038 0,0048 0,0036 0,0047 0,0001 -0,0006 
Millenium 
Bank -0,0186 0,0059 0,0038 0,0040 0,0024 0,0012 
Probank - - 0,0063 0,0078 0,0061 0,0056 
Proton Bank 0,0173 0,0717 0,0200 0,0086 -0,0287 0,0037 
Αγροτική 
Τράπεζα -0,0075 0,0056 0,0078 0,0090 0,0009 -0,0120 
Γενική Τράπεζα -0,0220 -0,0046 -0,0207 -0,0093 -0,0068 -0,0222 
Εθνική 
Τράπεζα 0,0049 0,0089 0,0095 0,0129 0,0057 0,0025 
Εµπορική 
Τράπεζα -0,0053 0,0046 -0,0109 0,0018 -0,0164 -0,0209 
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,0130 0,0301 0,0497 0,0777 0,0676 0,0164 
Πανελλήνια 
Τράπεζα 0,0048 0,0046 0,0087 0,0060 0,0001 0,0006 
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Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,0121 0,0106 0,0112 0,0033 0,0002 0,0011 
Τράπεζα 
Αττικής 0,0022 -0,0032 0,0000 0,0051 0,0023 0,0018 
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,0044 0,0124 0,0122 0,0100 0,0023 0,0030 

Μ.Ο. 0,0018 0,0111 0,0076 0,0098 0,0011 -0,0033 
ΜΑΧ 0,0173 0,0717 0,0497 0,0777 0,0676 0,0164 
ΜΙΝ -0,0220 -0,0046 -0,0207 -0,0093 -0,0287 -0,0292 

 

Πίνακας 4.7: Κατάταξη σύµφωνα µε το δείκτη ROA (κέρδη προ φόρων) 

α/α

Όνομα

α/α

Όνομα

α/α

Όνομα

α/α

Όνομα

α/α

Όνομα

α/α

Όνομα

1

Proton Bank
1

Proton Bank
1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος

2

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 2

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 2

Proton Bank

2

Εθνική Τράπεζα

2

Probank

2

Alpha Bank

3

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 3

Eurobank

3

Alpha Bank

3

Proton Bank

3

Εθνική Τράπεζα

3

Probank

4

Alpha Bank

4

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

4

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

4

Eurobank

4

Alpha Bank

4

Εθνική Τράπεζα

5 Eurobank 5 Τράπεζα Πειραιώς 5 Τράπεζα Πειραιώς 5 Τράπεζα Πειραιώς 5 Millenium Bank 5 Proton Bank

6

Marfin- Εγνατία

Bank 6

Εθνική Τράπεζα

6

Εθνική Τράπεζα

6

Αγροτική Τράπεζα

6

Τράπεζα Αττικής

6

Τράπεζα Πειραιώς

7 Εθνική Τράπεζα 7 Alpha Bank 7 Eurobank 7 Alpha Bank 7 Eurobank 7 Τράπεζα Αττικής

8

Πανελλήνια 
Τράπεζα 8

Millenium Bank

8

Πανελλήνια 
Τράπεζα 8

Probank

8

Τράπεζα Πειραιώς

8

Millenium Bank

9

Τράπεζα 
Πειραιώς 9

Πανελλήνια 
Τράπεζα 9

Αγροτική Τράπεζα

9

Πανελλήνια 
Τράπεζα 9

Αγροτική Τράπεζα

9

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

10

First Business
Bank 10

Marfin- Εγνατία
Bank 10

Probank

10

Τράπεζα Αττικής

10

First Business Bank

10

Πανελλήνια 
Τράπεζα

11

Τράπεζα 
Αττικής 11

Αγροτική Τράπεζα

11

Aspis Bank

11

Marfin- Εγνατία
Bank 11

Πανελλήνια 
Τράπεζα 11

Eurobank

12

Αγροτική 
Τράπεζα 12

Aspis Bank

12

Millenium Bank

12

First Business Bank

12

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 12

Marfin- Εγνατία
Bank

13

Aspis Bank

13

Εµπορική Τράπεζα

13

Marfin- Εγνατία
Bank 13

Millenium Bank

13

Marfin- Εγνατία
Bank 13

Αγροτική Τράπεζα

14

Εµπορική 
Τράπεζα 14

First Business Bank

14

First Business Bank

14

Aspis Bank

14

Γενική Τράπεζα

14

First Business Bank

15

Millenium Bank

15

Τράπεζα Αττικής

15

Τράπεζα Αττικής

15

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο

15

Εµπορική Τράπεζα

15

Εµπορική Τράπεζα

16
Γενική Τράπεζα

16
Γενική Τράπεζα

16
Εµπορική Τράπεζα

16
Εµπορική Τράπεζα

16
Aspis Bank

16
Γενική Τράπεζα

17 17 17 Γενική Τράπεζα 17 Γενική Τράπεζα 17 Proton Bank 17 Aspis Bank

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 



33 

 

Πίνακας 4.8: Κατάταξη σύµφωνα µε το δείκτη ROA (κέρδη µετά φόρων) 

α/α
Όνομα

α/α
Όνομα

α/α
Όνομα

α/α
Όνομα

α/α
Όνομα

α/α
Όνομα

1

Proton Bank
1

Proton Bank
1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος 1

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος

2

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 2

Επενδυτική 
Τράπεζα Ελλάδος

2

Proton Bank

2

Εθνική Τράπεζα

2

Probank

2

Alpha Bank

3

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 3

Τράπεζα Πειραιώς

3

Τράπεζα Πειραιώς

3

Eurobank

3

Εθνική Τράπεζα

3

Probank

4

Alpha Bank

4

Ταχυδροµικό 
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Τα διαγράµµατα 4.4 και 4.5 αναπαριστούν τις τιµές των δεικτών ROA µε βάση τα 

κέρδη προ φόρων και µετά φόρων αντίστοιχα και για τις δεκαεπτά τράπεζες για τη 
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χρονική περίοδο 2004-2009. Σε αυτά, φαίνεται ξεκάθαρα η ηγετική θέση της 

Επενδυτικής Τράπεζας ως προς το δείκτη ROA. 

 

  

∆ιάγραµµα 4.4: ∆είκτης ROA (κέρδη προ φόρων) για τα έτη 2004-2009  

 

 

∆ιάγραµµα 4.5: ∆είκτης ROA (κέρδη µετά φόρων) για τα έτη 2004-2009  
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Στο διάγραµµα 4.6 είναι εµφανής η πορεία του δείκτη απόδοσης του Ενεργητικού µε 

βάση τόσο τα κέρδη προ φόρων όσο και τα κέρδη µετά φόρων. Μετά από µια σχετικά 

αυξητική πορεία (έτη 2004-2007), παρουσιάζει µειούµενη τάση τα δύο τελευταία έτη 

(2008 και 2009) έχοντας, µάλιστα, αρνητική τιµή το 2009. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.6: Μ.Ο. για το δείκτη ROA (κέρδη προ και µετά φόρων) για τα έτη 

2004-2009 

 

Ο τρίτος δείκτης κερδοφορίας αναφέρεται στο καθαρό περιθώριο επιτοκίου. Ο 

δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των εσόδων που παράγονται από τα κερδοφόρα 

στοιχεία του Ενεργητικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του, τόσο περισσότερα 

έσοδα παράγονται από τα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού.   

Στον πίνακα 4.9, προβάλλονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών του 

δείκτη καθαρού περιθωρίου επιτοκίου. Καταρχάς, όλες οι τιµές είναι θετικές, καθώς 

τα έσοδα από τόκους είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα έξοδα. Αυτό επιβεβαιώνει 

το γεγονός ότι η διαφορά µεταξύ των επιτοκίων που δανείζονται οι τράπεζες και των 

επιτοκίων καταθέσεων είναι θετική. Ωστόσο, παρατηρείται στη διάρκεια της εξαετίας 

µια τάση µείωσης του δείκτη της τάξης του 29%, κάτι που φαίνεται και στο 

∆ιάγραµµα 4.7. Σε αυτή την τάση το βασικότερο ρόλο παίζει η ραγδαία αύξηση των 

κερδοφόρων στοιχείων του ενεργητικού από όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες, είτε για 

να αποσπάσουν καλύτερες αποδόσεις, είτε για να αντισταθµίσουν τον κίνδυνο, µέσω 

των παραγώγων, από την απώλεια αξίας των παγίων στοιχείων ενεργητικού. Έπειτα, 
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η τάση µείωσης µπορεί να οφείλεται, για κάποιες τράπεζες, στην αύξηση του κόστους 

δανεισµού τους, οι οποίες δανείζονται µε υψηλότερα επιτόκια λόγω της κρίσιµης 

κατάστασης και της υποβάθµισης της ελληνικής οικονοµίας και των ίδιων των 

τραπεζών και εποµένως αυξάνονται τα έξοδα από τόκους. 

 

Πίνακας 4.9: ∆είκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου 

 Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,0300 0,0250 0,0259 0,0240 0,0213 0,0208 
Aspis Bank 0,0269 0,0248 0,0225 0,0190 0,0144 0,0066 
Eurobank 0,0327 0,0287 0,0269 0,0222 0,0267 0,0243 
First Business 
Bank 0,0218 0,0196 0,0229 0,0196 0,0171 0,0071 
Marfin- 
Εγνατία Bank 0,0353 0,0290 0,0219 0,0190 0,0146 0,0098 
Millenium 
Bank 0,0332 0,0273 0,0271 0,0209 0,0214 0,0160 
Probank - - 0,0343 0,0348 0,0317 0,0304 
Proton Bank 0,0014 0,0022 0,0102 0,0206 0,0240 0,0193 
Αγροτική 
Τράπεζα 0,0340 0,0327 0,0317 0,0277 0,0243 0,0247 
Γενική 
Τράπεζα 0,0444 0,0440 0,0370 0,0324 0,0303 0,0332 
Εθνική 
Τράπεζα 0,0258 0,0273 0,0276 0,0282 0,0260 0,0257 
Εµπορική 
Τράπεζα 0,0330 0,0324 0,0331 0,0274 0,0207 0,0192 
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,0183 0,0131 0,0196 0,0172 0,0267 0,0187 
Πανελλήνια 
Τράπεζα 0,0352 0,0294 0,0286 0,0241 0,0246 0,0302 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,0232 0,0221 0,0215 0,0232 0,0227 0,0152 
Τράπεζα 
Αττικής 0,0320 0,0339 0,0289 0,0261 0,0248 0,0220 
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,0276 0,0245 0,0235 0,0180 0,0183 0,0173 

Μ.Ο. 0,0284 0,0260 0,0261 0,0238 0,0229 0,0200 
ΜΑΧ 0,0444 0,0440 0,0370 0,0348 0,0317 0,0332 
ΜΙΝ 0,0014 0,0022 0,0102 0,0172 0,0144 0,0066 
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Παράλληλα, όµως, µειώνονται τα επιτόκια µε τα οποία οι τράπεζες δανείζουν σε 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά και έτσι µειώνουν τα έσοδά τους από τόκους. Αντίβαρο 

σε αυτά αποτελεί το γεγονός ότι τα επιτόκια καταθέσεων έπεσαν δραµατικά. 

Ανάλογα µε το µέγεθος που επηρεάζεται περισσότερο (έσοδα ή έξοδα τόκων) και την 

ποσοστιαία µεταβολή του, υπάρχει και η ανάλογη επίδραση πάνω στα καθαρά κέρδη 

από τόκους των τραπεζών. Βέβαια, άξιο ενδιαφέροντος είναι ότι τρεις από τις 

εξεταζόµενες τράπεζες- η Αγροτική, η Γενική και η Πανελλήνια- βελτίωσαν στο 

τέλος της εξαετίας την τιµή του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου, παρόλο που αυτές οι 

τράπεζες, κυρίως η Γενική, εµφάνιζαν χαµηλό ή αρνητικό ROE και ROA. Αυτό 

συµβαίνει επειδή η ποσοστό αύξησης του κέρδους από τους τόκους είναι µεγαλύτερο 

από το ποσοστό αύξησης των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού.  

 

 

∆ιάγραµµα 4.7: Μ.Ο. για το δείκτη ΝΙΜ για τα έτη 2004-2009 

 

4.2. Αποτελέσµατα για την Αποτελεσµατικότητα  

 

Έπειτα από τον υπολογισµό των δεικτών αποτελεσµατικότητας των δεκαεπτά 

τραπεζών για τα έτη 2004-2009, προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες, ενώ τα 

διαγράµµατα δείχνουν την µέση πορεία καθενός κατά την εξαετία 2004-2009.  

Στον πρώτο πίνακα (4.10), εµφανίζονται οι τιµές του δείκτη περιθωρίου 

κέρδους ο οποίος απεικονίζει το ποσοστό των εσόδων που µένουν ως καθαρά κέρδη. 

Φυσικά, στις τράπεζες που είχαν ζηµίες ο δείκτης είναι αρνητικός, ενώ τα στοιχεία 

της Probank και επιµέρους στοιχεία της Πανελλήνιας τράπεζας το 2004 και το 2005 
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δεν προσαρµόστηκαν στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, για αυτό και δεν έχει 

υπολογιστεί ο αντίστοιχος δείκτης. Γενικά οι τράπεζες εµφανίζουν τα καλύτερα 

αποτελέσµατά τους τα έτη 2005-2007. Αυτό φαίνεται στο µέσο όρο των ετών αυτών 

και κυρίως στο µέγιστό τους (∆ιάγραµµα 4.8), το οποίο το 2005 και το 2006 φτάνει 

την τιµή του 0,5999 και 0,4094 (Proton Bank) αντίστοιχα, δηλαδή περίπου το 60% 

και το 41% των εσόδων µένει ως καθαρά κέρδη, δίνοντας στην τράπεζα την ευχέρεια 

να αναπτύξει την επενδυτική και µερισµατική της πολιτική. Τα έτη 2008 και 2009 ο 

µέσος όρος εµφανίζει αρνητικές τιµές, επισηµαίνοντας την κυριαρχία των ζηµιών των 

τραπεζών λόγω των οικονοµικών δυσκολιών.  

Τα έτη 2004-2009, πολλές από τις τράπεζες, συγκεκριµένα οι Aspis, First 

Business Bank, Marfin- Εγνατία, Millenium, Probank, Αγροτική, Γενική, Εθνική, 

Εµπορική και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, έχουν πτωτική τάση στο δείκτη 

περιθωρίου κέρδους, κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι τα καθαρά κέρδη 

µειώνονται επειδή τα έσοδα µειώνονται και τα έξοδα αυξάνονται λόγω της 

οικονοµικής κρίσης και της οικονοµικής πολιτικής. Ωστόσο, υπάρχουν τράπεζες οι 

οποίες βελτιώνουν διαχρονικά κατά τη διάρκεια της εξαετίας τις τιµές του δείκτη, 

όπως η Alphabank, η Proton Bank, η Πανελλήνια, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η 

Τράπεζα Αττικής και η Τράπεζα Πειραιώς, και οι οποίες εµφανίζουν σε γενικές 

γραµµές ικανοποιητικές τιµές και στους δείκτες κερδοφορίας. Εδώ πρέπει να 

αναφερθεί ότι η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος βρίσκεται στην πρώτη θέση κατά τα 

έτη 2007-2009, καθώς η πορεία των κερδών της µπορεί να είναι φθίνουσα αλλά η 

ικανότητά της να δηµιουργεί κέρδη είναι σταθερή. Η Γενική Τράπεζα και σε αυτό το 

δείκτη έχει αρνητικές τιµές καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαετίας. Τέλος, η Εθνική 

Τράπεζα µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις σε πολλές χώρες των Βαλκανίων δεν  

εµφανίζει ικανοποιητικές τιµές περιθωρίου κέρδους, πράγµα που σηµαίνει ότι ίσως 

δεν εφαρµόζονται οικονοµίες κλίµακας για να επωφεληθεί η τράπεζα από πιθανές 

µειώσεις κόστους. 
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Πίνακας 4.10: ∆είκτης περιθωρίου κέρδους 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,1764 0,1939 0,1705 0,1308 0,0736 0,1061
Aspis Bank -0,0116 0,0838 0,0835 0,0182 -0,3400 -0,7026
Eurobank 0,1304 0,1456 0,1144 0,1170 0,0320 0,0005
First Business
Bank 0,0455 0,0448 0,0530 0,0725 0,0033 -0,3488
Marfin- Εγνατία

Bank 0,0579 0,0763 0,0615 0,0808 0,0013 -0,0162
Millenium Bank -0,3216 0,0966 0,0520 0,0729 0,0395 0,0254
Probank - - 0,1120 0,1231 0,0897 0,0779
Proton Bank 0,2737 0,6000 0,4094 0,1194 -0,4084 0,0597
Αγροτική 
Τράπεζα -0,1570 0,1185 0,1541 0,1701 0,0190 -0,2755
Γενική Τράπεζα

-0,3553 -0,0707 -0,3322 -0,1438 -0,0979 -0,3894
Εθνική Τράπεζα

0,0997 0,1793 0,1787 0,2178 0,1092 0,0548
Εµπορική 
Τράπεζα -0,1017 0,0816 -0,1923 0,0320 -0,2869 -0,4833
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,1109 0,2768 0,2793 0,3086 0,3306 0,1832
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,1331 0,0958 0,0018 0,0082
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,3119 0,2589 0,2163 0,0708 0,0040 0,0275
Τράπεζα 
Αττικής 0,0315 -0,0453 0,0003 0,0755 0,0329 0,0332
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,0825 0,2060 0,1876 0,1547 0,0329 0,0602

Μ.Ο. 0,0249 0,1497 0,0989 0,1009 -0,0214 -0,0929
ΜΑΧ 0,3119 0,6000 0,4094 0,3086 0,3306 0,1832
ΜΙΝ -0,3553 -0,0707 -0,3322 -0,1438 -0,4084 -0,7026 
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∆ιάγραµµα 4.8: Μ.Ο. ∆είκτη περιθωρίου κέρδους 

  

Στον επόµενο δείκτη εκµετάλλευσης ενεργητικού εκφράζονται τα συνολικά έσοδα 

ως ποσοστό του ενεργητικού, ώστε να γίνεται εµφανές σε τι ποσοστό χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία για να δηµιουργήσει  έσοδα. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.11. Καταρχάς, κατά τη διάρκεια της 

εξαετίας 2004-2009 οι τιµές του δείκτη επιδεινώνονται ελαφρά, τόσο για το µέσο όρο 

(∆ιάγραµµα 4.9), όσο και για τις τράπεζες ξεχωριστά, κάτι που σηµαίνει ότι οι 

τράπεζες δε διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τα περιουσιακά τους ώστε να παράγουν 

κέρδη κατά τη έτη της κρίσης. Ωστόσο, και εδώ έχουµε την περίπτωση της τράπεζας 

Probank, την οποία θα χαρακτηρίζαµε µεσαίου µεγέθους και η οποία από το 2008 στο 

2009 εµφανίζει βελτίωση στο δείκτη της τάξης του 4,4%. Η τράπεζα που 

χρησιµοποιεί περισσότερο αποτελεσµατικά τα περιουσιακά της στοιχεία είναι µία 

τράπεζα µικρού µεγέθους, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος η οποία για όλα τα χρόνια 

(2004-2009), εκτός από το 2005 παραµένει στην πρώτη θέση.  

Ουραγός στην κατάταξη των τραπεζών µε βάση το δείκτη εκµετάλλευσης 

ενεργητικού είναι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο για τα έτη 2004, 2005 και 2007, 

παρόλο που εµφανίζει καλή κερδοφορία και ρευστότητα. Για το έτος 2006 είναι η 

Proton Bank, η Αγροτική τράπεζα για το 2008 και η Marfin- Εγνατία Bank για το 

έτος 2009. 
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Πίνακας 4.11: ∆είκτης εκµετάλλευσης ενεργητικού 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,0545 0,0466 0,0630 0,0647 0,0680 0,0595
Aspis Bank 0,0616 0,0608 0,0589 0,0599 0,0717 0,0416
Eurobank 0,0727 0,0714 0,0830 0,0882 0,0792 0,0584
First Business
Bank 0,0423 0,0471 0,0625 0,0588 0,0559 0,0377
Marfin- Εγνατία
Bank 0,0652 0,0632 0,0582 0,0580 0,0505 0,0348
Millenium Bank 0,0579 0,0611 0,0726 0,0554 0,0618 0,0466
Probank - - 0,0565 0,0636 0,0685 0,0715
Proton Bank 0,0633 0,1196 0,0488 0,0722 0,0703 0,0613
Αγροτική 
Τράπεζα 0,0479 0,0469 0,0509 0,0530 0,0481 0,0436
Γενική Τράπεζα

0,0619 0,0646 0,0623 0,0647 0,0690 0,0571
Εθνική Τράπεζα

0,0489 0,0496 0,0534 0,0591 0,0525 0,0450
Εµπορική 
Τράπεζα 0,0519 0,0566 0,0567 0,0566 0,0573 0,0432
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,1177 0,1088 0,1779 0,2517 0,2045 0,0896
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,0651 0,0626 0,0789 0,0721
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,0388 0,0410 0,0515 0,0466 0,0493 0,0404
Τράπεζα 
Αττικής 0,0683 0,0708 0,0654 0,0679 0,0689 0,0536
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,0536 0,0600 0,0649 0,0646 0,0684 0,0495

Μ.Ο 0,0604 0,0645 0,0677 0,0734 0,0719 0,0533
ΜΑΧ 0,1177 0,1196 0,1779 0,2517 0,2045 0,0896
ΜΙΝ 0,0388 0,0410 0,0488 0,0466 0,0481 0,0348 

 

Η Γενική Τράπεζα δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην εκµετάλλευση του 

ενεργητικού της µε χαµηλές τιµές στο δείκτη. Αυτό είναι ενθαρρυντικό για την 

τράπεζα, επειδή µε διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση των δραστηριοτήτων της 

µπορεί να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά της και κατ’ επέκταση και την 

κερδοφορία της. Συµπερασµατικά, µπορούµε να αναφέρουµε ότι οι περισσότερο 

αποτελεσµατικές τράπεζες δεν είναι απαραίτητα οι µεγαλύτερες τράπεζες από άποψη 

ενεργητικού. Έτσι οι µεγάλες τράπεζες, όπως η Εθνική, η Alphabank και η Eurobank, 

εµφανίζουν αυξοµειώσεις στις τιµές στη διάρκεια της εξαετίας. 
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∆ιάγραµµα 4.9: Μ.Ο. ∆είκτη εκµετάλλευσης ενεργητικού  

 

Στον πίνακα 4.12 υπολογίστηκε ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, ο 

οποίος δεν είναι αµιγώς δείκτης αποτελεσµατικότητας αλλά συµβάλλει στην 

αξιολόγηση των τραπεζών ως προς την εξαγωγή συµπερασµάτων για την 

αποτελεσµατική λειτουργία τους. Σε γενικές γραµµές οι τράπεζες παρουσιάζουν 

αυξοµειώσεις (∆ιάγραµµα 4.10) ως προς το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που 

κατέχουν. Στη διάρκεια της εξαετίας 2004-2009, οι δεκατρείς τράπεζες (Alphabank, 

Eurobank, Marfin- Εγνατία Bank, Millenium, Probank, Αγροτική, Γενική, Εθνική, 

Εµπορική, Πανελλήνια, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Αττικής και Πειραιώς) έχουν 

αύξηση του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων τους, οι τρεις τράπεζες (Aspis, Proton 

και Επενδυτική) εµφανίζουν µια µικρή µείωση των ιδίων τους κεφαλαίων, ενώ η First 

Business Bank διατηρεί την αναλογία ξένων και ιδίων κεφαλαίων στα ίδια επίπεδα.  

Η Proton Bank και η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος εµφανίζουν τη 

χαµηλότερη τιµή δείκτη κατά τη διάρκεια της εξαετίας, µε υψηλότερο ποσοστό 81% 

ίδια κεφάλαια (1,24 τιµή δείκτη για την Proton Bank το 2004) και χαµηλότερο 

ποσοστό 21% (4,86 τιµή δείκτη για την Επενδυτική Τράπεζα το 2007). Αυτό 

σηµαίνει ότι χρησιµοποιούν περισσότερα ίδια κεφάλαια συγκριτικά µε τις άλλες 

τράπεζες. Με αυτό τον τρόπο η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων µπορεί να είναι 

µικρότερη, δεν υπάρχει ωστόσο αυξηµένος ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος από τη 

µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Τις τράπεζες αυτές ακολουθούν οι Probank, η 

Εθνική, η Τράπεζα Αττικής και η Marfin- Εγνατία Bank. Με καλύτερη απόδοση 
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ιδίων κεφαλαίων αλλά και µε µεγαλύτερο χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο εµφανίζονται 

οι τράπεζες Εµπορική, Γενική, Αγροτική και Aspis µε ίδια κεφάλαια που δεν 

ξεπερνούν το 5,4%, 6%, 6,5% και 8,6% αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 4.12: ∆είκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 17,5731 21,4453 19,2002 19,7208 28,1673 14,2074
Aspis Bank 14,5746 15,0565 11,5828 14,0088 18,0334 49,4659
Eurobank 15,4301 13,3902 15,8308 14,5662 23,8935 18,2020
First Business
Bank 10,1947 12,5818 12,5091 15,2502 12,3997 12,2943
Marfin- Εγνατία

Bank 12,7162 12,1545 11,7889 16,5705 27,2290 21,8155
Millenium Bank 12,1290 17,0496 21,2510 17,7867 19,8698 17,6169
Probank - 11,3694 8,8871 10,4926 12,1602 10,8514
Proton Bank 2,7879 1,2356 3,9579 6,1481 7,1378 9,0602
Αγροτική 
Τράπεζα -56,2458 16,9202 15,4278 16,1481 31,1202 23,6695
Γενική Τράπεζα

19,5638 16,7189 29,3374 14,3439 21,4194 17,4757
Εθνική Τράπεζα

18,3540 17,9240 9,9934 10,8721 13,0281 11,0918
Εµπορική 
Τράπεζα 43,3885 18,3768 27,3108 31,9129 147,0549 25,2302
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 2,2118 3,4768 4,2595 4,8578 2,9317 3,1797
Πανελλήνια 
Τράπεζα 12,0574 9,6179 11,8996 10,7383 10,5316 7,8773
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 9,3443 13,3633 14,1571 17,6510 27,9646 14,6700
Τράπεζα 
Αττικής 14,7716 16,1484 20,1822 12,3391 14,0922 9,0241
Τράπεζα 
Πειραιώς 16,1203 14,4991 17,1621 14,3815 19,1373 15,1080

Μ.Ο. 10,3107 13,6075 14,9846 14,5758 25,6571 16,5200
ΜΑΧ 43,3885 21,4453 29,3374 31,9129 147,0549 49,4659
ΜΙΝ -56,2458 1,2356 3,9579 4,8578 2,9317 3,1797 

 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η Aspis Bank αυξάνει το δανεισµό µε ξένα κεφάλαια (από 

94,5% το 2008 σε 98% το 2009) λόγω της επερχόµενης εξαγοράς της από το 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, όπως και η Εµπορική για το έτος 2008 (από 96,9% το 

2007 τα ξένα κεφάλαια αυξήθηκαν σε 99,3% το 2008 και µειώθηκαν σε 96% το 

2009). Το αρνητικό πρόσηµο στην τιµή του δείκτη για την Αγροτική Τράπεζα το 

2004 οφείλεται στο γεγονός ότι η τράπεζα είχε αρνητική καθαρή θέση. Επίσης, η 

Εθνική τράπεζα στην παρούσα χρονική στιγµή συγγραφής της διπλωµατικής 

εργασίας σχεδιάζει την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, προκειµένου να 
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εξασφαλίσει την κεφαλαιακή της βάση και τη ρευστότητα. Αυτή η κίνηση είχε γενικά 

θετική ανταπόκριση από ξένους αναλυτές και επενδυτικούς οίκους (Παπαγρηγόρης, 

2010).  

  

 

∆ιάγραµµα 4.10: Μ.Ο. ∆είκτη χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

 

Ο δείκτης συνολικής λειτουργικής αποτελεσµατικότητας είναι πολύ σηµαντικός, 

επειδή δείχνει εάν µια τράπεζα µπορεί να καλύπτει τα έξοδά της και να αποκτά 

κέρδη. Όσο µικρότερη η τιµή του, τόσο πιο λειτουργική είναι µια τράπεζα. Στα 

αποτελέσµατα του δείκτη τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 4.13 ορισµένες από 

τις τιµές υπερβαίνουν την µονάδα. Το 2004, αρχή της χρονικής περιόδου 2004- 2009, 

µόνο τρεις τράπεζες, η Millenium, η Γενική και η Εµπορική, δεν καλύπτουν τα 

λειτουργικά τους έξοδα. Στο τέλος της εξαετίας, το 2009, επτά τράπεζες, οι Aspis, 

Eurobank, First Business Bank, Marfin- Εγνατία Bank, Αγροτική, Γενική και 

Εµπορική, είχαν τιµές πάνω από τη µονάδα, που σηµαίνει ότι τα συνολικά 

λειτουργικά τους έξοδα ξεπέρασαν τα λειτουργικά τους έσοδα δηµιουργώντας ζηµίες. 

Τα συµπεράσµατα αυτά µπορούν να παραβληθούν µε τα αντίστοιχα των δεικτών 

κερδοφορίας, καθώς αυτές οι ίδιες τράπεζες είναι που έχουν ζηµίες στα 

αποτελέσµατα χρήσης τους και αρνητικούς δείκτες κερδοφορίας. Μάλιστα, στην 

Aspis Bank τα συνολικά λειτουργικά έξοδα είναι περίπου διπλάσια από τα αντίστοιχα 

έσοδα (τιµή δείκτη 1,9142) και σε αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.  
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Παράλληλα, εκτός από την Επενδυτική Τράπεζα µε τις καλύτερες τιµές και µε 

περιθώριο λειτουργικού κέρδους έως και 44% το 2008 και την Proton Bank µε καλά 

αποτελέσµατα για τα έτη 2004-2006, οι υπόλοιπες τράπεζες εµφανίζουν χαµηλή 

συνολική λειτουργική αποτελεσµατικότητα επηρεασµένες και από την οικονοµική 

κρίση και την κατάσταση στην Ελλάδα.  

 

Πίνακας 4.13: ∆είκτης Συνολικής Λειτουργικής Αποτελεσµατικότητας 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,7568 0,7602 0,7570 0,8244 0,9129 0,8594
Aspis Bank 0,9912 0,8883 0,8744 0,9359 1,3593 1,9142
Eurobank 0,8222 0,8118 0,8449 0,8583 0,9643 1,0000
First Business
Bank 0,8792 0,9178 0,9234 0,8950 0,9911 1,4285
Marfin- Εγνατία
Bank 0,8851 0,8854 0,9058 0,8871 0,9972 1,0050
Millenium Bank 1,2741 1,4699 0,6994 0,9027 0,9361 0,9421
Probank - - 0,8322 0,8305 0,8805 0,8865
Proton Bank 0,6702 0,3412 0,5274 0,8238 1,4097 0,9308
Αγροτική 
Τράπεζα 0,9353 0,8472 0,7691 0,7837 0,9896 1,2912
Γενική Τράπεζα

1,4529 1,0766 1,3081 1,1363 1,0539 1,3797
Εθνική Τράπεζα

0,8527 0,7645 0,7429 0,7543 0,8561 0,9018
Εµπορική 
Τράπεζα 1,0844 0,8932 1,1884 0,9598 1,2332 1,4685
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,8871 0,7117 0,6082 0,5834 0,5648 0,6277
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,8035 0,8710 0,9964 0,9889
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,5947 0,6834 0,7076 0,9181 0,9964 0,9438
Τράπεζα 
Αττικής 0,9354 1,0546 0,9867 0,8980 0,9549 0,9392
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,8943 0,7905 0,7769 0,8179 0,9388 0,9171

Μ.Ο. 0,9277 0,8598 0,8386 0,8635 1,0021 1,0838
ΜΑΧ 1,4529 1,4699 1,3081 1,1363 1,4097 1,9142
ΜΙΝ 0,5947 0,3412 0,5274 0,5834 0,5648 0,6277 

 

Αυτό φαίνεται και στο µέσο όρο του δείκτη συνολικής λειτουργικής 

αποτελεσµατικότητας ο οποίος διαχρονικά επιδεινώνεται και τελικά από το 2008 

λαµβάνει τιµή µεγαλύτερη της µονάδας (∆ιάγραµµα 4.11). Η Γενική Τράπεζα είναι η 

µοναδική τράπεζα που καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαετίας δεν καλύπτει τα συνολικά 
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λειτουργικά της έξοδα µε τα αντίστοιχα έσοδα και για αυτό εµφανίζει τιµές πάνω από 

τη µονάδα. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.11: Μ.Ο. ∆είκτη  συνολικής λειτουργικής αποτελεσµατικότητας 

 

Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσµατα του δείκτη δαπανών προσωπικού προς 

έσοδα εκµετάλλευσης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 4.14. Όσο 

µικρότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο καλύτερα αντιµετωπίζει µια τράπεζα τη 

µείωση των εσόδων της. Επίσης, ο δείκτης προβάλλει ποιο ποσοστό των εσόδων 

αποτελούν τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης. Μείωση των τιµών του δείκτη 

µπορεί να προκληθεί είτε από µείωση των δαπανών για το προσωπικό, είτε από 

αύξηση των εσόδων. Ωστόσο, από την κατάσταση αποτελεσµάτων οι δαπάνες για το 

προσωπικό έχουν διαχρονικά αυξητική τάση και µειώνονται µόνο το 2009. 

Εποµένως, πιο πιθανή αιτία για τη µείωση των τιµών είναι η αύξηση των εσόδων. 

Για τα έτη 2004- 2005 η Proton Bank και για τα έτη 2006- 2009 η Eurobank 

εµφανίζουν τις χαµηλότερες τιµές, κάτι που σηµαίνει ότι οι δαπάνες προσωπικού και 

κυρίως οι µισθοί είναι σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τα έσοδα που προσφέρουν. Για 

παράδειγµα, το 2004 στην Proton Bank τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 9,2% των 

εσόδων, ενώ το 2008 η Eurobank έχει έξοδα προσωπικού που φτάνουν το 6,65% των 

συνολικών εσόδων. Έτσι δίνεται µεγαλύτερη ευχέρεια στις τράπεζες να ελέγχουν τα 

έξοδά τους και να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσµατικά σε τυχόν µείωση των εσόδων 

τους. Οι τράπεζες στις οποίες τα έξοδα προσωπικού καλύπτουν µέχρι και το 40% των 
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εσόδων, καθιστώντας πιο δύσκολη την οργάνωση των εξόδων, είναι η Εµπορική το 

2004, η Γενική για τα έτη 2005- 2007 και η Aspis για τα έτη 2008- 2009. Όπως 

γίνεται κατανοητό, αυτές οι τράπεζες µε πολύ υψηλό δείκτη δαπανών προσωπικού 

προς έσοδα εκµετάλλευσης είναι οι ίδιες που έχουν αρνητικούς δείκτες κερδοφορίας 

και µη ικανοποιητικούς τους προηγούµενους δείκτες αποτελεσµατικότητας. 

Εποµένως, πρέπει να ελέγξουν τα έξοδά τους προκειµένου να αποκοµίσουν έσοδα και 

να έχουν κερδοφορία. Η Αγροτική τράπεζα ανήκει στο κράτος και πιθανόν οι 

αυξηµένες δαπάνες για προσωπικό οφείλονται σε πολιτικές πίεσης προκειµένου να 

επιτυγχάνονται υψηλές αµοιβές. 

Γενικά, διαχρονικά (∆ιάγραµµα 4.12) η πορεία του δείκτη εµφανίζει πτωτική 

τάση και µόνο το 2009 αυξάνεται κατά 18,6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. 

Κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2004- 2009 κάθε τράπεζα ξεχωριστά, εκτός από τις 

Proton Bank και Probank, αυξάνει το ποσοστό των εξόδων προσωπικού ως προς τα 

έσοδα. Αυτό µπορεί να οφείλεται στη µείωση των εσόδων εξαιτίας της δύσκολης 

οικονοµικής κατάστασης, παρόλο που και οι µισθοί έχουν µειωθεί αλλά πιθανόν σε 

χαµηλότερο ποσοστό από αυτό των εσόδων. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.12: Μ.Ο. ∆είκτη δαπανών προσωπικού προς συνολικά έσοδα  
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Πίνακας 4.14: ∆είκτης δαπανών προσωπικού προς συνολικά έσοδα  

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,1894 0,1726 0,1252 0,1107 0,0945 0,1022
Aspis Bank 0,3137 0,2666 0,2283 0,2027 0,3053 0,3912
Eurobank 0,1362 0,1073 0,0941 0,0750 0,0665 0,0870
First Business
Bank 0,2227 0,1813 0,1538 0,1446 0,1493 0,1991
Marfin- Εγνατία
Bank 0,2695 0,2781 0,1828 0,1595 0,1316 0,1584
Millenium Bank 0,3531 0,2313 0,1604 0,1803 0,1589 0,1898
Probank - - 0,2649 0,2219 0,1888 0,1654
Proton Bank 0,0922 0,0464 0,1257 0,1416 0,1750 0,1287
Αγροτική 
Τράπεζα 0,3690 0,3359 0,3224 0,2732 0,2606 0,2816
Γενική Τράπεζα

0,3706 0,3759 0,4008 0,3400 0,2626 0,3111
Εθνική Τράπεζα

0,3357 0,2486 0,2234 0,2096 0,2012 0,2422
Εµπορική 
Τράπεζα 0,4282 0,2974 0,3002 0,2647 0,2394 0,3406
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,2846 0,2059 0,1455 0,0926 0,1069 0,1782
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,1522 0,1422 0,1432 0,1500
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,1123 0,1188 0,1334 0,1642 0,1382 0,1653
Τράπεζα 
Αττικής 0,2871 0,2807 0,2797 0,1951 0,1826 0,2204
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,2259 0,1569 0,1198 0,0929 0,0776 0,1061
Μ.Ο. 0,2660 0,2202 0,2007 0,1771 0,1695 0,2010
ΜΑΧ 0,4282 0,3759 0,4008 0,3400 0,3053 0,3912
ΜΙΝ 0,0922 0,0464 0,0941 0,0750 0,0665 0,0870 

 

Στον πίνακα 4.15 παρουσιάζονται τα έξοδα προσωπικού ως ποσοστό των συνολικών 

εξόδων µέσω του υπολογισµού του δείκτη δαπανών προσωπικού προς σύνολο 

εξόδων. Όπως και στον παραπάνω δείκτη, ο µέσος όρος των τιµών έχει πτωτική τάση 

από το 2004 έως το 2008, ενώ το 2009 αυξάνεται ελαφρά (∆ιαάγραµµα 4.13). Η 

αύξηση µπορεί να οφείλεται στην αύξηση των εξόδων προσωπικού είτε στη µείωση 

των συνολικών εξόδων. Τις χαµηλότερες τιµές του δείκτη εµφανίζουν η Proton Bank 

για το 2004, όπως και στον προηγούµενο δείκτη, και η Eurobank για τα έτη 2005- 

2009. Μάλιστα το 2009 η χαµηλότερη τιµή του δείκτη (0,0870) ταυτίζεται µε την 

αντίστοιχη του προηγούµενου δείκτη, καθώς η Eurobank είχε µηδενικά κέρδη το 

2009 και τα έσοδά της ισούνται µε τα έξοδά της. 
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Πίνακας 4.15: ∆είκτης δαπανών προσωπικού προς σύνολο εξόδων 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,2503 0,2270 0,1654 0,1343 0,1035 0,1189
Aspis Bank 0,3165 0,3001 0,2611 0,2166 0,2246 0,2044
Eurobank 0,1657 0,1322 0,1114 0,0874 0,0689 0,0870
First Business
Bank 0,2533 0,1976 0,1666 0,1616 0,1507 0,1393
Marfin- Εγνατία
Bank 0,3045 0,3140 0,2018 0,1798 0,1320 0,1576
Millenium Bank 0,2771 0,1574 0,2293 0,1998 0,1698 0,2015
Probank - - 0,3183 0,2672 0,2145 0,1866
Proton Bank 0,1376 0,1360 0,2384 0,1719 0,1241 0,1383
Αγροτική 
Τράπεζα 0,3945 0,3965 0,4192 0,3486 0,2634 0,2181
Γενική Τράπεζα

0,2551 0,3491 0,3064 0,2992 0,2491 0,2255
Εθνική Τράπεζα

0,3937 0,3252 0,3007 0,2778 0,2350 0,2685
Εµπορική 
Τράπεζα 0,3949 0,3330 0,2526 0,2758 0,1941 0,2319
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,3208 0,2893 0,2392 0,1588 0,1893 0,2840
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,1895 0,1633 0,1437 0,1517
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,1888 0,1738 0,1885 0,1788 0,1387 0,1752
Τράπεζα 
Αττικής 0,3069 0,2661 0,2835 0,2172 0,1912 0,2347
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,2526 0,1984 0,1542 0,1136 0,0826 0,1157

Μ.Ο. 0,2808 0,2530 0,2368 0,2030 0,1691 0,1846
ΜΑΧ 0,3949 0,3965 0,4192 0,3486 0,2634 0,2840
ΜΙΝ 0,1376 0,1322 0,1114 0,0874 0,0689 0,0870 

 

Οι δαπάνες για το προσωπικό έχουν και αυτές διαχρονικά αυξητική τάση µέχρι το 

2008 και µειώνονται το 2009. Τα έξοδα, έχοντας αυξητική τάση, φτάνουν το 2008 

στο µεγαλύτερο σηµείο τους και το 2009 είτε παραµένουν στα ίδια επίπεδα, είτε 

µειώνονται. Λόγω του ότι τα δύο µεγέθη ακολουθούν την ίδια πορεία, πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση. Επίσης παρατηρούµε ότι στην Αγροτική, 

ίσως επειδή είναι κρατική τράπεζα, οι δαπάνες για το προσωπικό αποτελούν µεγάλο 

ποσοστό των εξόδων (φτάνουν µέχρι το 42% το 2006), για αυτό η Αγροτική για τα 

έτη 2005- 2008 εµφανίζει τις µεγαλύτερες τιµές στο δείκτη. Ακολουθούν η Εµπορική, 

η Γενική και η Εθνική Τράπεζα. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι στις τράπεζες που 
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έχουν ζηµίες, τα έσοδα δηλαδή είναι λιγότερα από τα έξοδα (π.χ. Γενική τράπεζα), οι 

τιµές του δαπανών προσωπικού προς σύνολο εξόδων είναι µικρότερες από τις 

αντίστοιχες τιµές του δείκτη δαπανών προσωπικού προς έσοδα εκµετάλλευσης. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.13: Μ.Ο. ∆είκτη δαπανών προσωπικού προς σύνολο εξόδων 

 

Συµπληρωµατικά µε τον προηγούµενο δείκτη δαπανών προσωπικού προς σύνολο 

εξόδων λειτουργεί ο δείκτης δαπανών για τόκους προς σύνολο εξόδων (Πίνακας 

4.16), καθώς όχι µόνο δείχνει ποιο ποσοστό των εξόδων αποτελούν οι τόκοι αλλά και 

ποιο είδος δαπανών γενικά είναι κυρίως υπεύθυνο για τα συνολικά έξοδα. 

Αναµφισβήτητα, φαίνεται από τα αποτελέσµατα ότι στις περισσότερες τράπεζες τα 

έξοδα για τόκους αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό εξόδων. Αυτό είναι λογικό, 

καθώς οι τράπεζες µέσω των τραπεζικών εργασιών τους πρέπει να πληρώσουν 

τόκους στους καταθέτες αλλά και στις διάφορες πηγές άντλησης κεφαλαίων, π.χ. 

ξένα τραπεζικά ιδρύµατα, ιδιαίτερα σήµερα που λόγω της υποβάθµισης της 

Ελληνικής οικονοµίας το κόστος δανεισµού έχει αυξηθεί. Κατά τη διάρκεια της 

εξαετίας 2004- 2009, παρά την διαχρονική αυξητική τάση, το 2009 οι τιµές του 

δείκτη πέφτουν για όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες. Η τάση αυτή παρουσιάζεται και 

στο µέσο όρο των τιµών, όπου από το 2004- 2008 αυξάνεται και το 2009 µειώνεται 

(∆ιάγραµµα 4.14).  

Σε αυτό το δείκτη το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εµφανίζει υψηλές τιµές, 

ιδιαίτερα το 2004, όπου τα έξοδα για τόκους φτάνουν το 66%. Αυτό εξηγείται από το 
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γεγονός ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο θεωρείται ως µια δεξαµενή καταθέσεων 

λόγω της λειτουργίας του ως αποταµιευτικού µέσου, µε αποτέλεσµα πολλά 

νοικοκυριά να αποταµιεύουν εκεί τις καταθέσεις τους και το Ταµιευτήριο αφενός να 

έχει ρευστότητα παρά την κρίση, αφετέρου, όµως, να είναι υποχρεωµένο να 

πληρώσει πολλούς τόκους για τις καταθέσεις. Μεγάλα ποσοστά τόκων προς συνολικά 

έξοδα εµφανίζει και η Eurobank, στην οποία το µεγαλύτερο κοµµάτι των συνολικών 

εξόδων αποτελείται από τόκους και όχι από δαπάνες για το προσωπικό, όπως φάνηκε 

και στον προηγούµενο δείκτη. Στο δείκτη δαπανών για τόκους προς σύνολο εξόδων 

βρίσκεται στην πρώτη θέση για τα έτη 2005- 2009, µε έξοδα για τόκους που φτάνουν 

το 75% των συνολικών το 2007. Η τράπεζα µε τις χαµηλότερες δαπάνες για τόκους 

σε σχέση µε τα συνολικά έξοδά της διαχρονικά είναι η Επενδυτική Τράπεζα, οποία 

ασχολείται περισσότερο µε επενδυτικές εργασίες παρά µε την παραδοσιακές 

καταθέσεις. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.14: Μ.Ο. ∆είκτη δαπανών για τόκους προς σύνολο εξόδων 
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Πίνακας 4.16: ∆είκτης δαπανών για τόκους προς σύνολο εξόδων 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,3518 0,4134 0,5838 0,6525 0,6678 0,5747
Aspis Bank 0,3560 0,3820 0,4582 0,5343 0,4967 0,3973
Eurobank 0,4932 0,5872 0,6817 0,7492 0,7445 0,6827
First Business
Bank 0,3667 0,5053 0,5854 0,6277 0,6094 0,4457
Marfin- Εγνατία
Bank 0,3781 0,4146 0,5163 0,5987 0,6765 0,5434
Millenium Bank 0,2051 0,1641 0,4019 0,4826 0,5691 0,4756
Probank - - 0,3396 0,4371 0,5107 0,3529
Proton Bank 0,3512 0,2375 0,3103 0,4966 0,4571 0,3625
Αγροτική 
Τράπεζα 0,2506 0,2789 0,3322 0,4054 0,4453 0,2285
Γενική Τράπεζα

0,1823 0,2085 0,2350 0,3501 0,4022 0,2298
Εθνική Τράπεζα

0,3547 0,4046 0,4461 0,5145 0,5358 0,3902
Εµπορική 
Τράπεζα 0,2800 0,3539 0,2616 0,4275 0,4756 0,2974
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,0596 0,1054 0,1580 0,2535 0,2619 0,1924
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,4572 0,5087 0,5717 0,3966
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,6601 0,5462 0,4937 0,5675 0,5950 0,5285
Τράπεζα 
Αττικής 0,3456 0,3111 0,3873 0,5014 0,5637 0,4792
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,3970 0,5068 0,6199 0,7225 0,7384 0,6149

Μ.Ο. 0,3355 0,3613 0,4275 0,5194 0,5483 0,4231
ΜΑΧ 0,6601 0,5872 0,6817 0,7492 0,7445 0,6827
ΜΙΝ 0,0596 0,1054 0,1580 0,2535 0,2619 0,1924 

 

Ο επόµενος πίνακας (4.17) αναφέρεται στα αποτελέσµατα του δείκτη εσόδων τόκων 

προς το σύνολο των εσόδων. Εκτός από την Επενδυτική Τράπεζα στην οποία λόγω 

του αντικειµένου εργασιών της τα έσοδα από τόκους δεν αποτελούν το µεγαλύτερο 

κοµµάτι των συνολικών εσόδων, στις άλλες τράπεζες είναι προφανές ότι οι 

χορηγήσεις αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι των δραστηριοτήτων τους λόγω 

του µεγάλου όγκου των τόκων ως ποσοστό των εσόδων. Για αυτό, η Επενδυτική 

Τράπεζα έχει τις χαµηλότερες τιµές δείκτη µε αυξητική, βέβαια, τάση, αφού το 2009 

τα έσοδα από τόκους αποτελούν περίπου το 31%.  
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Πίνακας 4.17: ∆είκτης εσόδων τόκων προς σύνολο εσόδων 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,7766 0,8182 0,8291 0,8893 0,9071 0,8267
Aspis Bank 0,7274 0,7190 0,7595 0,7951 0,8603 0,9030
Eurobank 0,8303 0,8604 0,8847 0,8871 0,9263 0,9113
First Business
Bank 0,8208 0,8656 0,8937 0,8845 0,9030 0,8188
Marfin- Εγνατία
Bank 0,8384 0,8336 0,8254 0,8393 0,9364 0,8060
Millenium Bank 0,7940 0,6681 0,6317 0,7983 0,8511 0,7738
Probank - - 0,8426 0,8600 0,8737 0,7115
Proton Bank 0,2567 0,0988 0,3458 0,6611 0,9494 0,6277
Αγροτική 
Τράπεζα 0,8617 0,8647 0,8131 0,7848 0,8959 0,8174
Γενική Τράπεζα

0,9200 0,8346 0,8511 0,8564 0,8350 0,8601
Εθνική Τράπεζα

0,7940 0,8144 0,8121 0,8193 0,9240 0,8948
Εµπορική 
Τράπεζα 0,8814 0,8388 0,8467 0,8638 0,9290 0,8507
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,1727 0,1756 0,1841 0,2045 0,2589 0,3107
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,7892 0,8194 0,8666 0,7851
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,9636 0,8847 0,7490 1,0005 1,0307 0,8566
Τράπεζα 
Αττικής 0,7582 0,7654 0,7924 0,8015 0,8695 0,8284
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,8153 0,7734 0,8168 0,8488 0,9406 0,8875

Μ.Ο. 0,7474 0,7210 0,7451 0,8008 0,8681 0,7924
ΜΑΧ 0,9636 0,8847 0,8937 1,0005 1,0307 0,9113
ΜΙΝ 0,1727 0,0988 0,1841 0,2045 0,2589 0,3107 

 

Στην αντίθετη πλευρά, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο οφείλει τα περισσότερα έσοδά 

του από τους τόκους, ενώ ακολουθούν η Eurobank, η First Business Bank, η 

Εµπορική και η Γενική. Για τα έτη 2007 και 2008, οι τιµές του Ταµιευτηρίου 1,005 

και 1,0307 µπορεί να µην φαίνονται αληθοφανείς αλλά προκύπτουν επειδή από την 

αρχή τα αποτελέσµατα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, θετικά ή 

αρνητικά, προστίθενται ή αντίστοιχα αφαιρούνται από τα έσοδα. Οι ζηµίες από τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ήταν πολύ µεγάλες τα έτη 2007 και 2008 µε αποτέλεσµα 

τα συνολικά έσοδα να µειωθούν πολύ, τόσο που τα έσοδα από τόκους να τα 

υποσκελίσουν. Γενικά, βέβαια, παρατηρείται ότι στις περισσότερες τράπεζες στην 

εξαετία 2004- 2009 ο δείκτης παραµένει περίπου στα ίδια επίπεδα (∆ιάγραµµα 4.15) 
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αφενός λόγω µείωσης των συνολικών εσόδων των τραπεζών, αφετέρου λόγω µείωσης 

των εσόδων από τόκους το 2009, παρά την αύξησή τους µέχρι το 2008.  

 

 

∆ιάγραµµα 4.15: Μ.Ο. ∆είκτη εσόδων τόκων προς σύνολο εσόδων 

 

Ο επόµενος δείκτης συµβάλλει στην ανάλυση της προέλευσης των εσόδων των 

τραπεζών συµπληρωµατικά µε τον αµέσως προηγούµενο δείκτη, καθώς εξετάζει τα 

αποτελέσµατα του δείκτη εσόδων προµηθειών προς τα συνολικά έσοδα (Πίνακας 

4.18). ∆είχνει, δηλαδή, τα έσοδα προµηθειών ποιο ποσοστό των εσόδων αποτελούν. 

Εδώ τα ποσοστά είναι πολύ χαµηλά, όπως φαίνεται και από το µέσο όρο (∆ιάγραµµα 

4.16), ο οποίος στην εξαετία κυµαίνεται από 11,7% (2009) έως 18,85% (2004), έχει 

δηλαδή πτωτική τάση, αλλά δεν αναπαριστά την τάση που επικρατεί στις τράπεζες. 

Πολλές από αυτές αυξάνουν διαχρονικά τα ποσοστά εσόδων από προµήθειες, γιατί η 

διαµεσολάβηση των τραπεζών στο συνάλλαγµα, στις πιστωτικές κάρτες ή στις 

πληρωµές επιφέρει για τις ίδιες έσοδα µε σχετικά χαµηλά έξοδα, ενώ, παράλληλα, 

αυξάνεται η ζήτηση για διαµεσολάβηση των τραπεζών από πολλούς φορείς εξαιτίας 

της χρησιµότητάς της, π.χ. για τις πληρωµές µισθών. Η µέση τάση ίσως είναι 

µειούµενη λόγω και της µείωσης του ποσοστού της Επενδυτικής Τράπεζας το 2009. 

Τις χαµηλότερες τιµές παρουσιάζει το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το οποίο βασίζεται 

κυρίως στα έσοδα από χορηγήσεις παρά από προµήθειες. Η Επενδυτική Τράπεζα, 

αντίθετα, στηρίζει τα έσοδά της στις προµήθειες σε ποσοστό που αγγίζει το 75% το 

2007 και το 60,39% το 2009, παρά τη µείωση που παρατηρείται την ίδια χρονιά 
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(2009). Αυτό συµβαίνει, επειδή- όπως αναφέρθηκε και παραπάνω- η κύρια 

δραστηριότητα της Επενδυτικής Τράπεζας δεν αφορά τόσο τη χορήγηση δανείων, 

όσο επενδυτικές εργασίες και υπηρεσίες, οπότε οι προµήθειες που λαµβάνει από 

αυτές είναι πιο σηµαντικές. 

 

Πίνακας 4.18: ∆είκτης εσόδων προµηθειών προς συνολικά έσοδα 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,1531 0,1391 0,1065 0,1000 0,0763 0,0785
Aspis Bank 0,1854 0,1990 0,1873 0,1598 0,1303 0,1632
Eurobank 0,1304 0,1077 0,0802 0,0553 0,0571 0,0628
First Business
Bank 0,1462 0,1124 0,0817 0,0972 0,0707 0,0960
Marfin- Εγνατία

Bank 0,1308 0,1257 0,1037 0,1148 0,0696 0,0682
Millenium Bank 0,2034 0,1416 0,0989 0,1149 0,1043 0,1208
Probank - - 0,1426 0,1285 0,1147 0,0939
Proton Bank 0,3543 0,1062 0,2613 0,2500 0,2913 0,0708
Αγροτική 
Τράπεζα 0,0947 0,0797 0,0791 0,0712 0,0759 0,0662
Γενική Τράπεζα 0,1379 0,1474 0,1438 0,1331 0,1221 0,1295
Εθνική Τράπεζα 0,1217 0,1129 0,0961 0,0813 0,0699 0,0746
Εµπορική 
Τράπεζα 0,1493 0,1425 0,1290 0,1028 0,0837 0,1129
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,6994 0,6284 0,6933 0,7463 0,7062 0,6039
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,1110 0,0885 0,0600 0,0633
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 0,0050 0,0086 0,0402 0,0193 0,0190 0,0183
Τράπεζα 
Αττικής 0,2017 0,1674 0,1562 0,1285 0,1075 0,1134
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,1141 0,0899 0,0663 0,0469 0,0442 0,0529

Μ.Ο. 0,1885 0,1539 0,1516 0,1434 0,1296 0,1170
ΜΑΧ 0,6994 0,6284 0,6933 0,7463 0,7062 0,6039
ΜΙΝ 0,0050 0,0086 0,0402 0,0193 0,0190 0,0183 
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∆ιάγραµµα 4.16: Μ.Ο. ∆είκτη εσόδων προµηθειών προς συνολικά έσοδα 

 

Τα αποτελέσµατα του επόµενου δείκτη αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών 

πράξεων προς σύνολο εσόδων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.19. Όπως αναφέρθηκε 

στην ενότητα των δεικτών αποτελεσµατικότητας και στην παράγραφο για το δείκτη 

εσόδων τόκων προς σύνολο εσόδων, τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 

µπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό πρόσηµο, δηλαδή κέρδος ή ζηµία. Η πιο δύσκολη 

χρονιά από άποψη αρνητικών αποτελεσµάτων είναι το 2008, οπότε και η οικονοµική 

κρίση γίνεται ορατή στην Ελλάδα. ∆έκα από τις δεκαεπτά τράπεζες και ο µέσος όρος 

(∆ιάγραµµα 4.17) εµφανίζουν στις τιµές τους αρνητικό πρόσηµο το 2008. 

Αξιοσηµείωτο σε αυτό το δείκτη είναι το γεγονός ότι για τα έτη 2004-2006 µόνο η 

Proton Bank επένδυε µεγάλο όγκο σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, ώστε να λαµβάνει 

το 34% το 2004, το 43% το 2005 και το 35% των συνολικών εσόδων της το 2006 από 

αυτές τις επενδύσεις. Σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες οι επενδύσεις και τα έσοδα από 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ως ποσοστό των εσόδων παραµένουν σε χαµηλά 

επίπεδα- ο µέσος όρος κυµαίνεται κάτω από 10%, λόγω, βέβαια, και του αρνητικού 

πρόσηµου πολλών τιµών. 
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Πίνακας 4.19: ∆είκτης αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών πράξεων προς σύνολο 

εσόδων 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 0,0399 -0,0017 0,0413 -0,0123 -0,0045 0,0653
Aspis Bank 0,0634 0,0493 0,0220 0,0170 -0,0125 -0,0760
Eurobank 0,0027 0,0111 0,0053 0,0108 -0,0066 0,0009
First Business
Bank 0,0153 0,0224 0,0117 0,0079 0,0160 0,0574
Marfin- Εγνατία
Bank -0,0001 0,0160 0,0614 0,0380 -0,0217 0,1212
Millenium Bank -0,0135 0,0166 0,0210 0,0253 0,0113 0,0304
Probank - - 0,0059 0,0055 0,0051 0,0065
Proton Bank 0,3413 0,4278 0,3530 0,0133 -0,0189 0,0082
Αγροτική 
Τράπεζα 0,0030 0,0150 0,0136 0,0351 -0,0207 0,0836
Γενική Τράπεζα -0,0917 0,0058 -0,0059 0,0021 -0,0025 0,0005
Εθνική Τράπεζα 0,0313 0,0042 0,0182 0,0346 0,0579 0,0271
Εµπορική 
Τράπεζα 0,0199 0,0037 0,0051 -0,0119 -0,0278 0,0020
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 0,0824 0,1604 0,1092 0,0388 0,0137 0,0720
Πανελλήνια 
Τράπεζα - - 0,0092 0,0096 0,0064 0,0145
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο -0,0184 0,0640 0,1174 -0,1280 -0,0706 0,0674
Τράπεζα 
Αττικής 0,0081 0,0318 0,0182 0,0184 -0,0026 0,0195
Τράπεζα 
Πειραιώς 0,0011 0,0272 -0,0030 0,0042 0,0051 -0,0004

Μ.Ο. 0,0323 0,0569 0,0473 0,0064 -0,0043 0,0294
ΜΑΧ 0,3413 0,4278 0,3530 0,0388 0,0579 0,1212
ΜΙΝ -0,0917 -0,0017 -0,0059 -0,1280 -0,0706 -0,0760 
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∆ιάγραµµα 4.17: Μ.Ο. ∆είκτη αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών πράξεων προς 

σύνολο εσόδων 

 

Ο επόµενος δείκτης παρουσιάζει την µέση ετήσια αµοιβή ανά εργαζόµενο κάθε 

τράπεζας (Πίνακας 4.20). Με βάση τον ετήσιο µέσο όρο ανά εργαζόµενο, οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι είναι σχετικά καλοπληρωµένοι, συγκρινόµενοι µε το µέσο όρο 

αµοιβής των εργαζοµένων στην Ελλάδα (Παπαστάθης, 2010). ∆ιαχρονικά οι µέσες 

αµοιβές τους αυξάνονται µέχρι το 2007 και µετά επέρχεται σχετική σταθεροποίηση 

(∆ιάγραµµα 4.18).  

 

 

∆ιάγραµµα 4.18: Μ.Ο. ∆είκτη αµοιβής της εργασίας 
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Πίνακας 4.20: ∆είκτης αµοιβής της εργασίας 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 45.765,98 46.894,88 51.343,54 50.265,70 48.209,93 46.578,56
Aspis Bank 36.808,79 35.546,16 32.561,26 34.065,86 52.481,99 44.303,75
Eurobank 44.434,73 46.216,06 51.191,41 51.722,17 49.726,00 50.513,10
First Business
Bank 48.511,90 48.435,23 52.376,81 51.413,22 56.228,46 53.705,26
Marfin- Εγνατία

Bank 36.738,42 38.908,76 69.286,14 48.224,01 34.987,23 45.567,02
Millenium Bank 37.827,06 39.377,19 39.589,47 40.776,76 41.403,79 40.364,79
Probank - - 37.499,21 37.821,88 37.408,73 39.753,99
Proton Bank 43.331,61 38.333,33 18.106,34 41.486,21 45.604,91 40.493,83
Αγροτική 
Τράπεζα 53.240,96 50.307,60 54.866,33 53.259,89 54.259,73 60.519,23
Γενική Τράπεζα

38.625,95 39.837,31 45.024,92 49.337,64 50.492,15 49.056,51
Εθνική Τράπεζα

59.509,48 47.852,73 53.834,26 65.780,24 64.198,30 73.887,29
Εµπορική 
Τράπεζα 59.859,06 50.342,01 59.164,70 69.853,69 73.829,64 79.207,66
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 37.523,49 43.138,16 54.612,78 92.165,29 64.901,23 54.308,64
Πανελλήνια 
Τράπεζα 24.929,03 29.072,73 28.376,15 30.636,36 37.384,92 36.975,61
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 38.655,12 46.123,90 66.313,99 76.814,30 60.281,22 49.597,95
Τράπεζα 
Αττικής 42.880,29 44.518,07 49.329,64 46.506,38 49.917,60 54.669,00
Τράπεζα 
Πειραιώς 45.345,03 43.825,52 47.252,18 51.861,46 51.808,83 50.683,83

Μ.Ο. 43.374,18 43.045,60 47.689,95 52.470,06 51.360,28 51.187,41
ΜΑΧ 59.859,06 50.342,01 69.286,14 92.165,29 73.829,64 79.207,66
ΜΙΝ 24.929,03 29.072,73 18.106,34 30.636,36 34.987,23 36.975,61 

 

Οι τράπεζες µε τις υψηλότερες µέσες αµοιβές είναι η Εµπορική, η Εθνική, η Marfin- 

Εγνατία Bank για το 2006 και η Επενδυτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο για το 2007. Το 2009 η Εθνική και η Εµπορική δίνουν τους 

µεγαλύτερους µισθούς σε σχέση µε τις ελληνικές τράπεζες, κάτι που είναι λογικό για 

την Εθνική, καθώς από άποψη ενεργητικού είναι η πιο µεγάλη από όλες τις τράπεζες. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η Εµπορική Τράπεζα, παρόλο που τα έτη 2004, 2006, 

2008 και 2009 είχε ζηµίες και παρά την εξαγορά της από τη γαλλική Credit Agricole, 

συνεχίζει να ανταµείβει τους υπαλλήλους της µε υψηλές απολαβές. Η Πανελλήνια, η 

Proton Bank, η Marfin- Εγνατία Bank και η Millenium Bank παρέχουν τις 
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χαµηλότερες αµοιβές στους εργαζοµένους τους. Συγκρίνοντας τις ανώτατες και τις 

κατώτατες απολαβές για την εξαετία, παρατηρούµε ότι η µεταξύ τους διαφορές είναι 

πολύ µεγάλες, ιδιαίτερα για τα έτη 2006- 2007. Το 2004 η διαφορά έφτασε στις 

€34.930,03, το 2005 τις €21.269,28, το 2006 τις €51.179,80, το 2007 τις €61.528,93, 

το 2008 τις €38.842,41 και τις €42.232,05 το 2009. Εποµένως, ακόµη και σε αυτό το 

επάγγελµα που γενικά θεωρείται καλοπληρωµένο, οι διαφορές είναι πολύ σηµαντικές 

από τράπεζα σε τράπεζα και από έτος σε έτος. 

 

 Ο πίνακας 4.21 προβάλλει τα αποτελέσµατα του δείκτη µέσων κερδών ανά 

υπάλληλο που εκφράζει τα µέσα ετήσια κέρδη που αντιστοιχούν σε κάθε υπάλληλο. 

Το αρνητικό πρόσηµο σηµαίνει ότι η τράπεζα είχε ζηµίες την αντίστοιχη περίοδο. 

 

Πίνακας 4.21: ∆είκτης µέσων κερδών ανά υπάλληλο 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 42.619,17 52.679,49 69.918,29 59.405,43 37.542,18 48.381,15
Aspis Bank -1.360,44 11.176,86 11.905,76 3.051,67 -58.452,78 -79.568,05
Eurobank 42.540,79 62.680,53 62.189,05 80.672,85 23.949,67 298,89
First Business
Bank 9.916,67 11.963,73 18.043,48 25.797,52 1.243,45 -94.098,25
Marfin- Εγνατία

Bank 7.893,12 10.674,45 23.326,70 24.411,76 333,70 -4.645,84
Millenium Bank -34.450,66 16.442,50 12.825,44 16.490,0610.284,55 5.404,95
Probank - - 15.855,30 20.971,38 17.761,75 18.733,09
Proton Bank 128.552,78 495.690,48 58.968,28 34.970,69 -106.448,02 18.790,12
Αγροτική 
Τράπεζα -22.649,39 17.740,41 26.219,43 33.148,71 3.951,21 -59.208,15
Γενική Τράπεζα -37.024,24 -7.495,09 -37.313,59 -20.868,15 -18.820,63 -61.406,96
Εθνική Τράπεζα 17.669,70 34.513,13 43.052,15 68.365,38 34.837,60 16.705,15
Εµπορική 
Τράπεζα -14.210,20 13.810,10 -37.905,07 8.443,81 -88.478,93 -112.382,76
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 14.617,45 57.993,42 104.849,62 307.004,13 200.732,51 55.831,28
Πανελλήνια 
Τράπεζα 10.496,77 12.606,06 24.811,93 20.628,46 460,32 2.028,46
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 107.404,04 100.521,09 107.568,13 33.115,55 1.736,94 8.257,65
Τράπεζα 
Αττικής 4.701,06 -7.189,87 44,75 18.011,26 8.985,66 8.230,78
Τράπεζα 
Πειραιώς 16.566,69 57.557,10 73.995,65 86.348,09 22.004,67 28.784,81

Μ.Ο. 18.330,21 58.835,27 34.020,90 48.233,45 5.389,64 -11.756,69
ΜΑΧ 128.552,78 495.690,48 107.568,13 307.004,13 200.732,51 55.831,28
ΜΙΝ -37.024,24 -7.495,09 -37.905,07 -20.868,15 -106.448,02 -112.382,76 
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Για τις περισσότερες τράπεζες τα κέρδη ανά υπάλληλο αυξάνονται µέχρι το 2007 και 

έπειτα µειώνονται τα δύο επόµενα έτη 2008 και 2009 λόγω της οικονοµικής 

κατάστασης στην Ελλάδα και της µείωσης του όγκου των τραπεζικών εργασιών. Η 

πορεία του µέσου όρου δεν είναι αντίστοιχη, καθώς εµφανίζει αυξοµειώσεις µέχρι το 

2007 και µετά έχει σταθερά πτωτική τάση µε αποκορύφωµα το 2009, οπότε και 

αποκτά αρνητική τιµή (∆ιάγραµµα 4.19). Η τράπεζα µε τα περισσότερα κέρδη ανά 

υπάλληλο για τα έτη 2004 και 2005 είναι η Proton Bank. Μάλιστα, το 2005 η τιµή 

φτάνει στις €495.690,48,  που σηµαίνει ότι οι υπάλληλοι είναι πολύ αποδοτικοί στην 

εργασία τους και αποφέρουν πολλά κέρδη σε αυτή. Το 2006 εµφανίζεται στην πρώτη 

θέση κερδών ανά υπάλληλο το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, ενώ στην τριετία 2007- 

2009 κυρίαρχη θέση έχει η Επενδυτική Τράπεζα, παρόλο που οι τιµές της πέφτουν. 

Οι πολύ καλές τιµές µπορεί να οφείλονται τόσο στο είδος των τραπεζικών εργασιών 

που πραγµατεύεται, όσο και στην εξειδίκευση και την κατάρτιση των υπαλλήλων 

στον επενδυτικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα.  

Οι δύο τράπεζες µε τις χαµηλότερες αρνητικές τιµές είναι η Εµπορική και η 

Γενική, ενώ η τελευταία έχει µόνο αρνητικό πρόσηµο στις τιµές της διαχρονικά. Αυτά 

τα στοιχεία για την Εµπορική Τράπεζα είναι αξιοπρόσεκτα, επειδή, παρά τα αρνητικά 

αποτελέσµατα του δείκτη, η τράπεζα στη µισθολογική της πολιτική, όπως αυτή 

αποτυπώθηκε στον προηγούµενο δείκτη, συνεχίζει να αυξάνει τις απολαβές.  

 

 

∆ιάγραµµα 4.19: Μ.Ο. ∆είκτη µέσων κερδών ανά υπάλληλο 
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Ο τελευταίος δείκτης χορηγήσεων ανά υπάλληλο αναφέρεται στις κατά µέσο όρο 

χορηγήσεις που κάνει ένας υπάλληλος το έτος. Σύµφωνα µε τις τιµές του πίνακα 4.22, 

στις περισσότερες τράπεζες (9 στις 17 τράπεζες) οι χορηγήσεις αυξάνονται κατά τη 

διάρκεια της εξαετίας και ιδιαίτερα το 2009, καθώς η χορήγηση περισσότερων 

δανείων αποτελούσε σηµαντικό ζήτηµα, προκειµένου η αγορά να συνεχίσει να 

κινείται και να έχει ρευστότητα. Η πορεία του µέσου όρου αντανακλά την αυξητική 

τάση των χορηγήσεων ανά υπάλληλο (∆ιάγραµµα 4.20). Και εδώ η Επενδυτική 

Τράπεζα εµφανίζει τη χαµηλότερη τιµή λόγω του διαφορετικού είδους των εργασιών 

της, αν και παρατηρείται µια αύξηση των χορηγήσεων και σε αυτή την τράπεζα 

επενδύσεων (το 2009 οι χορηγήσεις έφτασαν τις €1.641.304,53 από €335.563,76 πού 

ανέρχονταν το 2004). Η First Business Bank, µία µικροµεσαία τράπεζα, βρίσκεται 

στην πρώτη θέση χορηγήσεων ανά υπάλληλο για τα έτη 2004- 2006, ενώ στην τριετία 

2007- 2009 η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει αυτή τη θέση και όχι µία από τις τράπεζες 

µε το µεγαλύτερο ενεργητικό, όπως η Εθνική, η Eurobank ή η Alphabank. Αυτό 

δείχνει ότι η First Business Bank και η Πειραιώς ασχολούνται κυρίως µε τις 

χορηγήσεις, έχουν κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και σηµαντικές δανειακές 

επιλογές. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.20: Μ.Ο. ∆είκτη µέσων χορηγήσεων ανά υπάλληλο 
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Πίνακας 4.22: ∆είκτης µέσων χορηγήσεων ανά υπάλληλο 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpha Bank 2.772.182,20 3.373.921,51 3.930.636,28 4.584.411,02 4.738.770,98 4.719.046,84
Aspis Bank 1.273.840,66 1.561.325,92 1.733.923,56 2.070.097,26 1.922.852,00 1.849.831,36
Eurobank 2.918.706,29 3.497.111,50 3.951.688,92 4.260.784,99 4.421.554,70 4.186.011,76
First Business
Bank 3.977.071,43 4.054.492,23 4.376.130,43 4.631.876,03 5.521.247,19 5.462.694,74
Marfin- Εγνατία
Bank 1.485.129,30 1.661.476,64 4.275.894,54 3.567.656,33 3.388.757,36 4.711.317,84
Millenium Bank 1.352.475,08 2.030.729,04 2.545.742,11 3.059.506,12 3.294.204,61 3.417.894,91
Probank - 1.448.278,78 1.588.245,23 1.897.229,56 2.165.311,56 2.426.746,36
Proton Bank 2.639.873,61 1.586.738,10 1.767.421,64 2.366.444,83 2.240.905,48 2.145.301,59
Αγροτική 
Τράπεζα 2.030.229,63 2.019.382,60 2.212.852,36 2.646.017,12 3.276.769,82 3.405.130,62
Γενική Τράπεζα 1.154.760,93 1.240.993,92 1.382.488,48 1.702.111,17 2.325.508,41 2.286.623,86
Εθνική Τράπεζα 1.737.397,02 1.249.997,45 2.416.116,99 2.957.734,34 3.876.129,69 4.316.134,39
Εµπορική 
Τράπεζα 1.938.409,23 2.315.666,30 2.573.687,80 3.202.442,07 3.999.159,46 4.044.311,11
Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 335.563,76 855.026,32 1.207.875,94 1.925.619,83 1.556.818,93 1.641.304,53
Πανελλήνια 
Τράπεζα 1.286.593,55 1.812.072,73 2.032.458,72 2.447.391,30 2.516.988,10 2.729.821,14
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 1.676.253,36 2.495.628,71 3.810.980,13 4.657.285,96 4.229.124,42 3.330.930,38
Τράπεζα 
Αττικής 1.570.849,42 1.566.991,79 2.020.839,02 2.608.459,06 2.972.620,40 3.452.860,45
Τράπεζα 
Πειραιώς 2.723.953,47 3.209.498,35 4.075.007,83 5.460.713,94 6.511.594,32 6.162.809,86

Μ.Ο. 1.929.580,56 2.116.431,29 2.700.117,06 3.179.163,58 3.468.136,32 3.546.398,34
ΜΑΧ 3.977.071,43 4.054.492,23 4.376.130,43 5.460.713,94 6.511.594,32 6.162.809,86
ΜΙΝ 335.563,76 855.026,32 1.207.875,94 1.702.111,17 1.556.818,93 1.641.304,53 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1. Συµπεράσµατα και προτάσεις από την ανάλυση της κερδοφορίας 

και της αποτελεσµατικότητας 

 

Η ανάλυση των ετών 2004-2009 που προηγήθηκε αφορά έναν από τους πιο 

δυναµικούς και κρίσιµους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, τον τραπεζικό, 

προκειµένου να καταδειχθεί η κατάστασή του και οι µελλοντικές προοπτικές του.  

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν συνοψίζονται στα παρακάτω. Αναµφίβολα,  

οι ελληνικές τράπεζες επλήγησαν από την οικονοµική κρίση. Μέχρι το 2007 υπάρχει 

αυξητική τάση στους δείκτες κερδοφορίας. Κατά τα έτη 2008-2009, όµως, οι 

περισσότερες τράπεζες είναι ζηµιογόνες και παρατηρείται γενική επιδείνωσή των 

δεικτών. Αυτό οφείλεται στην εµφάνιση της κρίσης στην Ελλάδα και στην αύξηση 

των προβλέψεων για επισφάλειες. 

Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι δείκτες αποτελεσµατικότητας χειροτερεύουν, 

ιδιαίτερα το 2009, κάτι που σηµαίνει ότι οι τράπεζες δε λειτουργούν αποτελεσµατικά 

και καταναλώνουν περισσότερους πόρους για την επίτευξη ενός στόχου. Ο δείκτης 

περιθωρίου κέρδους για τα έτη 2008-2009 έχει αρνητική τιµή και έχει υποβαθµιστεί η 

ικανότητα των τραπεζών να ελέγχουν τα έξοδά τους και να δηµιουργούν κέρδη. 

Παράλληλα, η λειτουργική αποτελεσµατικότητα έχει αυξητική τάση ελαττώνοντας τη 

διαφορά των εσόδων από τα έξοδα και µειώνοντας την κερδοφορία. Για τις δύο αυτές 

τάσεις πρέπει να ληφθούν µέτρα, ώστε να µη συνεχιστούν τα επόµενα χρόνια 

δηµιουργώντας αυξηµένα προβλήµατα στην επιβίωση και την ανάπτυξη. 

Έπειτα, τράπεζες, όπως η Γενική και η Εµπορική, οι οποίες παρόλο που 

εξαγοράστηκαν από µεγάλους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς οµίλους, εµφανίζουν 

χαµηλή αποτελεσµατικότητα, ενώ η Γενική κατά τη διάρκεια της εξαετίας έχει 

ζηµίες. Εποµένως, αφενός χρειάζεται λεπτοµερή εξέταση οποιασδήποτε νέας κίνησης 

εξαγοράς ή συγχώνευσης στο τραπεζικό σύστηµα λαµβάνοντας υπόψη όλες τις 

παραµέτρους, αφετέρου οι τράπεζες αυτές πρέπει να προβούν σε κινήσεις βελτίωσης 

της αποτελεσµατικότητας, ώστε να φανεί εάν είναι βιώσιµες. 
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Επιπρόσθετα, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, µια µικρή τράπεζα που 

εξειδικεύεται σε επενδύσεις, εµφανίζει πολύ καλές τιµές τόσο στην κερδοφορία, όσο 

και στην αποτελεσµατικότητα. Εποµένως, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας η 

εξειδίκευση σε ένα τραπεζικό αντικείµενο (Kosmidou και Zopounidis, 2008), καθώς 

µπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να βοηθήσει µια τράπεζα να 

επιβιώσει και να αναπτυχθεί, ανεξάρτητα από το µέγεθός της. 

Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν έχοντας στο παθητικό τους πολύ 

µεγάλο ποσοστό ξένων κεφαλαίων και ελάχιστα ίδια κεφάλαια, πλην λίγων 

εξαιρέσεων. Αυτό το γεγονός µπορεί να δυσχεράνει τη θέση τους, ιδιαίτερα τώρα που 

πολλά από τα στοιχεία τους υποτιµώνται. Για αυτό, εκτός των άλλων, η κίνηση της 

Εθνικής Τράπεζας για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ενδυνάµωση της 

κεφαλαιακής θέσης είχε σχετικά θετική ανταπόκριση.  

Ακόµη, παρά την πτωτική τάση µέχρι το 2007 και τις ζηµίες του 2008 από 

πράξεις επενδυτικών τίτλων λόγω της κρίσης και της υποβάθµισης, µετά την αποδοχή 

τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ελληνικό ∆ηµόσιο οι τράπεζες 

διαχειρίζονται χρεόγραφα και εµφανίζουν κέρδη το 2009 αντιστρέφοντας το κλίµα. 

Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι, ενώ οι χορηγήσεις ανά υπάλληλο 

έχουν αυξητική τάση, οι περισσότερες τράπεζες στο τέλος της εξαετίας έχουν ζηµίες, 

ίσως λόγω της αύξησης του κόστους δανεισµού για αυτές και των προβλέψεων για 

επισφάλειες.  

Τέλος, φαίνεται ότι οι µεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητα οι 

πιο αποτελεσµατικές. Για παράδειγµα, η Εθνική, η Eurobank ή η Alphabank µπορεί 

να εµφανίζουν καλές τιµές σε ορισµένους ή σε όλους τους δείκτες αλλά δεν 

βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την µελέτη των 

Ζοπουνίδη, Πάγκαλου και Κοσµίδου (2009), όπου ναι µεν υπολογίζονται, εκτός από 

την κερδοφορία και την αποτελεσµατικότητα, και άλλοι δείκτες, π.χ. ρευστότητα, 

όπου οι µεγάλες τράπεζες µπορεί να υπερέχουν, ωστόσο οι µεγαλύτερες τράπεζες 

συγκεντρώνουν µεγαλύτερη βαθµολογία.  

Πέρα από τις διαπιστώσεις, για τη βιωσιµότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη 

των ελληνικών τραπεζών καθίσταται αναγκαία η βελτίωση της κερδοφορίας και 

αποτελεσµατικότητάς τους µέσω και των αντίστοιχων δεικτών. Για να ενισχυθεί η 

απρόσκοπτη λειτουργία τους, απαραίτητη είναι η µεταρρύθµιση του τραπεζικού 

κλάδου µέσω αντικειµενικής τακτικής αξιολόγησης της κατάστασης και της 
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κεφαλαιακής του επάρκειας (Veron, 2010) πέρα από εθνικές σκοπιµότητες π.χ. 

κάλυψη αδύναµων τραπεζών σε µια εθνική οικονοµία, προκειµένου να αποφευχθεί η 

αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και να πιστοποιηθεί η ποιότητα των 

στοιχείων των τραπεζών. Έτσι, ενισχύεται και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα.  

Επιπλέον, επειδή η βιώσιµη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος 

έρχονται στο προσκήνιο και γίνονται ολοένα και πιο σηµαντικές, η δηµιουργία 

πράσινων χαρτοφυλακίων και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που στόχο θα έχουν 

την προώθηση των πράσινων επενδύσεων εξελίσσεται σε κρίσιµο παράγοντα 

ανάπτυξης των τραπεζών (Ιωάννου, 2010). Παράλληλα, τα πληροφοριακά συστήµατα 

ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως απλά µέσα αυτοµατισµού µπορούν να 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη (Myrtidis και Weerakkody, 2008).  

Ακόµη, µία από τις απόψεις που διατυπώνονται (Κυριαζόπουλος et al. (2010)) 

είναι η δηµιουργία συγχωνεύσεων ή εξαγορών στον τραπεζικό χώρο οι οποίες 

ευνοούνται από το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, π.χ. αύξηση του κόστους 

χρήµατος, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Πεφάνης, 2010). Επίσης, 

οι Κυριαζόπουλος et al. (2010) υποστηρίζουν τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις για 

την επίτευξη ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, µεγάλου δικτύου πληροφοριών και 

προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές. Έτσι, θωρακίζονται από την ύπαρξη εταιριών 

παροχής εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, π.χ. αµοιβαίων 

κεφαλαίων, οι οποίες ευνοούνται από τη διάχυση της πληροφόρησης και µπορούν να 

διεκδικήσουν µερίδιο αγοράς από τις τράπεζες (Κυριαζόπουλος, Ζησσόπουλος, 

Σαριγιαννίδης, 2009). 

Ήδη στα προηγούµενα χρόνια έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα πολλές τέτοιες 

συµφωνίες µε ελληνικές και ξένες τράπεζες. Η πιο πρόσφατη αφορά την απόκτηση 

της Aspis Bank ως θυγατρικής από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (Πεφάνης, 2010). 

Αυτή η συνεργασία µπορεί να λειτουργήσει ως µοντέλο για πιθανές µελλοντικές 

εξαγορές. Λόγω της έλλειψης ρευστότητας, η ανταλλαγή µετοχών µεταξύ των µερών 

για την επίτευξη συµφωνίας θεωρείται πιθανός τρόπος εξαγοράς, µε τον πιο ισχυρό 

να επιτυγχάνει καλύτερους όρους (Πεφάνης, 2010). Συζήτηση γίνεται και για την 

πρόταση της τράπεζας Πειραιώς για ταυτόχρονη εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας 

και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, ενώ η τρόικα (∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Ένωση) εκφράζει ενστάσεις σχετικά 
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µε τη δηµιουργία ισχυρού κρατικού πυλώνα τραπεζών και τη συγχώνευση της 

Αγροτικής µε το Ταµιευτήριο. 

Οι Halkos και Salamouris (2004), Viverita (2008) και οι Κυριαζόπουλος, 

Ζησσόπουλος και Σαριγιαννίδης (2009) επισηµαίνουν τη θετική σχέση µεγέθους, 

ύψους ενεργητικού και αποτελεσµατικότητας. Μάλιστα, υποστηρίζουν (Halkos και 

Salamouris, 2004) ότι εξαγορές και συγχωνεύσεις βελτιώνουν συνεχώς τη µέση 

αποτελεσµατικότητα των µεγάλων τραπεζών, ενώ επιδεινώνεται η αντίστοιχη των 

µικρών τραπεζών. Οι Wheelock και Wilson (1995) αναφέρουν το µεγάλο αριθµό 

µελετών που εξετάζουν την επίδραση των τραπεζικών συγχωνεύσεων στην 

αποτελεσµατικότητα. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι αντικρουόµενα, ενώ 

εµφανίζεται και η άποψη ότι µέσω συγχωνεύσεων µπορεί να µειωθεί η έλλειψη 

αποτελεσµατικότητας σε τράπεζες µε ενεργητικό µικρότερο των $10 δις. 

Ωστόσο, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις δεν αποτελούν πανάκεια για τη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. Μπορεί να αποτελούν µια εφικτή επιλογή, 

πρέπει, όµως να δοθεί σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να δηµιουργούν 

οικονοµίες κλίµακας (Λεωτσάκος, 2010) προσφέροντας στις τράπεζες πολλαπλά 

οφέλη. Οι Apergis και Rezitis (2004) συµπεραίνουν από την ανάλυσή τους την 

ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας κόστους από κινήσεις, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η συνολική αποτελεσµατικότητα µπορεί να αναβαθµιστεί 

µέσω µεταρρυθµίσεων στην εργασία (µείωση του κόστους προσωπικού και 

διοίκησης) και οργανωσιακών αλλαγών (π.χ. χρήση των διευκολύνσεων του δικτύου 

ATM).  

Οι Kosmidou και Zopounidis (2008) αποφαίνονται ότι σε ανταγωνιστικό 

περιβάλλον κυρίως οι µεγάλες τράπεζες θα επιβιώσουν και οι µικρές θα επιβιώσουν 

µέσα από την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων τους, κάτι που γίνεται φανερό και 

στην περίπτωση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. Εξάλλου, στις τράπεζες Γενική 

και Εµπορική οι οποίες εξαγοράστηκαν από ξένες τράπεζες το 2004 και το 2006 

αντίστοιχα οι δείκτες αποτελεσµατικότητας και κερδοφορίας ήταν χαµηλοί και 

αρνητικοί- η Γενική είχε ζηµίες καθ’ όλη την εξαετία 2004-2009. Εποµένως, εδώ δεν 

επαληθεύεται ότι µετά τις συγχωνεύσεις οι τράπεζες βελτιώνουν την 

αποτελεσµατικότητά τους, όπως υποστηρίζει και ο Rezitis (2008) για την περίοδο 

1993-2004. 
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Οι τράπεζες εµφανίζονται αισιόδοξες για την κατάσταση στην Ελλάδα 

(Ιωάννου (2010), Παπαδηµητρίου (2010) και Παπαγρηγόρης (2010)). Το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα έχει τα εχέγγυα για να βελτιωθεί και να αντιστρέψει αυτή την 

κρίση από απειλή σε ευκαιρία µετατρέποντας τα αδύνατα σηµεία σε δυνατά. 

 

 

 

 

 

 



69 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Ξένη Βιβλιογραφία 

 

Apergis Nicholas and Rezitis Anthony (2004), Cost Structure, Technological Change, 

and Productivity Growth in the Greek Banking Sector, IAER: February 2004, Vol. 10, 

No. 1, 1-15. 

 

Chen, Tser-Yieth and Yeh, Tser-Lien (2000), A Measurement of Bank Efficiency, 

Ownership and Productivity Changes in Taiwan, The Service Industries Journal, 20: 

1, 95-109. 

∆ιαθέσιµο: 

http://dx.doi.org/10.1080/02642060000000006 

 

Daley Jenifer and Matthews Kent (2009), Measuring bank efficiency: tradition or 

sophistication? – A note, Cardiff Economics Working Papers, Cardiff Business 

School, Working Paper Series, E2009/24, 1-10. 

 

Duygun-Fethi Meryem, Pasiouras Fotios (2009), Assessing Bank Performance with 

Operational Research and Artificial Intelligence Techniques: A Survey, Working 

Paper Series, 2009.02, University of Bath, School of Management, 1-65. 

 

Emerging Markets Monitor (2009), Greece: Banking Sector To Support Recovery, 

Emerging Markets Monitor, 28 September 2009, p.15.  

 

Fraker T. Gregory (2006), Using Economic Value Added (EVA) to Measure and 

Improve Bank Performance, 2006 Paper Writing Contest, RMA – Arizona Chapter, 1-

10. 

 

Halkos E. George, Salamouris S. Dimitrios (2004), Efficiency measurement of the 

Greek commercial banks with the use of financial ratios: a data envelopment analysis 

approach, Management Accounting Research, 15, 201-224. 

 



70 

 

Hardouvelis Gikas (2006), The Greek Banking System in 2006: Comparative 

Performance, Greek Banking Review, Annual Report on the Greek Banking sector, 

EFG Eurobank, Division of Research & Forecasting, November 2006, 1-35. 

 

Holló Dániel and Nagy Márton (2006), Bank Efficiency in the Enlarged European 

Union, BIS Papers, No 28, 217-235.  

∆ιαθέσιµο: 

www.bis.org/publ/bppdf/bispap28m.pdf 

 

Jackson M. Peter, Duygun Fethi Meryem (2000), Evaluating the technical efficiency 

of Turkish commercial banks: An Application of DEA and Tobit Analysis, EPRU 

Discussion Papers, Efficiency and Productivity Research Unit, University of 

Leicester, p.1-19. 

∆ιαθέσιµο: 

www.le.ac.uk/ulmc/research/epru/pdf/dpno5.pdf 

 

Kablan Sandrine (2007), Measuring Bank Efficiency in developing countries: the case 

of WAEMU (West African Economic Monetary Union), African Economic 

Conference, November 2007, σελ. 1-29. 

 

Kent Matthews and John Thompson (2008), The Economics of Banking, Second  

Edition, John Wiley and sons.  

 

Kosmidou Kyriaki, Zopounidis Constantin (2008), Measurement of Bank 

Performance in Greece, South-Eastern Europe Journal of Economics, 1, 79-95. 

 

Kwan, Simon (2004), “Banking Consolidation” FRBSF Economic Letter No 2004-

Federal Reserve Bank of San Fransisco, 1-4. 

∆ιαθέσιµο: 

http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2004/el2004-15.pdf 

 



71 

 

Mester J. Loretta (2003), Applying Efficiency Measurement Techniques to Central 

Banks, Workshop on Central Bank Efficiency, Central Bank of Sweden, Stockholm, 

Sweden, May 23-24 2003, 1-37. 

 

Myrtidis Aris, Weerakkody Vishanth (2008), A Study of Information Systems 

Investment Evaluation in the Greek Banking Sector, Information Technology for 

Development, Vol. 14 (1), 11-30. 

 

Noulas G. Athanasios (2001), Deregulation and operating efficiency: the case of the 

Greek banks, Journal of Managerial Finance, 2001, vol.27, 8, 1-16.    

 

Oberholzer M. και Van der Westhuizen G. (2004), An empirical study on measuring 

efficiency and profitability of bank regions, Meditari Accountancy Research Vol. 12 

No. 1 2004: 165-178. 

 

Paradi C. Joseph, Vela A. Sandra, Zhu Haiyan (2010), Adjusting for cultural 

differences, a new DEA model applied to a merged bank, Journal of Production 

Analysis, 33:109-123. 

 

Popa Gabriela, Mihailescu Laurentiu, Caragea Codin (2009), EVA – Advanced 

method for performance evaluation in banks, The Ninth International Conference 

“Investments and Economic Recovery”, May 22-23, 2009, Vol.12, Nr. 1 special/2009 

Economia seria Management, 168-173. 

 

Rakocevic Svetlana,  Dragasevic Zdenka (2009), Analysis of the Efficiency of Banks 

in Montenegro using the AHP, Proceedings of the 10th International Symposium on 

the Analytic Hierarchy/Network Process Multi-criteria Decision Making, July 29- 

August 1 2009, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 1-11. 

 

Rezitis N. Anthony (2006), Productivity growth in the Greek Banking Industry: a 

non-parametric approach, Journal of Applied Economics, Vol IX, No. 1 (May 2006), 

119-138. 

 



72 

 

Rezitis N. Anthony (2008), Efficiency and productivity effects of bank mergers: 

Evidence from the Greek banking industry, Economic Modelling 25, 236-254. 

 

Siriopoulos Costas, Tziogkidis Panagiotis (2010), How do Greek banking institutions 

react after significant events?- A DEA approach, Omega, 38, 294-308. 

 

Staikouras Christos, Mamatzakis Emmanuel, Koutsomanoli-Filippaki Anastasia 

(2008), Cost efficiency of the banking industry in the South Eastern European region, 

Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 18, 483-497. 

 

Tarawneh Medhat (2006), A Comparison of Financial Performance in the Banking 

Sector: Some Evidence from Omani Commercial Banks, International Research 

Journal of Finance and Economics, Issue 3, 101-112. 

 

Viverita (2008), The Effect of Mergers on Bank Performance: Evidence From Bank 

Consolidation Policy In Indonesia, Proceedings of the Eighth International Business 

Research Conference, Dubai, 27-28 March 2008, 1-12. 

 

Wheelock C. David and Wilson W. Paul (1995), Evaluating the Efficiency of 

Commercial Banks: Does Our View of What Banks Do Matter?, Review July/ August 

1995, Federal Reserve Bank of St. Louis, 39-52. 

∆ιαθέσιµο: 

www.research.stlouisfed.org/.../review/95/.../Evaluating_Jul_Aug1995.pdf 

 

Wozniewska Grazyna (2008), Methods of measuring the efficiency of commercial 

banks: An example of polish banks, Economika 2008, 84, 81-91. 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

Αγγελίδης Γιώργος (2009), Αξιολόγηση Κερδοφορίας και Αποτελεσµατικότητας των 

Ελληνικών Τραπεζών (2005-2008), Αφιέρωµα του Μήνα, Επιστηµονικό Marketing, 

Οκτώβριος 2009. 

∆ιαθέσιµο: 



73 

 

http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=3538 

 

Αναστασάτος Τάσος (2010), Οι Επιπτώσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα από 

την Υπαγωγή της Ελλάδας στον Μηχανισµό Στήριξης ΕΕ / ∆ΝΤ ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών Μελετών και Προβλέψεων Eurobank EFG, Περιοδική έκδοση: 

Οικονοµία και Αγορές, Τόµος V, Τεύχος 2, Απρίλιος 2010, σελ.1-22.  

∆ιαθέσιµο: 

www.eurobank.gr/research 

 

Ασηµακόπουλος Γ. Ιωάννης, Μπρισίµης Ν. Σοφοκλής, Ντελής ∆. Μάνθος (2008), Η 

αποτελεσµατικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και οι προσδιοριστικοί 

της παράγοντες, Οικονοµικό ∆ελτίο, Τράπεζα της Ελλάδας, Τεύχος 30, Μάιος 2008, 

σελ.7-31. 

 

Γλύκας Μιχάλης, Ξηρογιάννης Γιώργος, Σταϊκούρας Χρήστος (2006), Οργάνωση και 

∆ιοίκηση Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, Εκδόσεις Παπαζήση. 

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (2008), Η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στην 

ελληνική οικονοµία, Μελέτη, Ιούλιος 2008, σελ.1-62. 

∆ιαθέσιµο: 

http://www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapezikoSistima2008s.pdf 

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (2010), Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2009, 

Μελέτη, Ιούνιος 2010, σελ.1-86. 

∆ιαθέσιµο: 

www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapeziko2010-FullForWeb.pdf 

 

Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Πάγκαλου Μαρία-∆έσποινα και Κοσµίδου Κυριακή 

(2009), Τι δείχνουν οι Οικονοµικές Καταστάσεις των Ελληνικών Τραπεζικών 

Ιδρυµάτων, Αφιέρωµα του µήνα, Επιστηµονικό Marketing, Οκτώβριος 2009. 

∆ιαθέσιµο: 

http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=3545 

 



74 

 

Ιωάννου Χρήστος, Μ. Σάλλας: Θα υποστηρίξουµε µε κάθε τρόπο τον τόπο µας, 19 

Μαΐου 2010. 

∆ιαθέσιµο:  

www.reporter.gr/.../151498-Μ-Σάλλας-Ανθεκτικό-το-τραπεζικό-σύστηµα-στην-

Ελλάδα (19/ 05/ 2010). 

 

Καλλιαντέρη Ειρήνη (2008), Τάσεις στην Κερδοφορία των Ελληνικών Μεγάλων 

Τραπεζών: Μια Εµπειρική Εκτίµηση, ∆ιπλωµατική Εργασία, ∆ιατµηµατικό 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονοµική Επιστήµη, Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Θεσσαλονίκη 2008, σελ.1-58. 

 

Κλήµης Κωνσταντίνος και Τσοπόγλου Σταύρος (2007), ∆ιαχρονική ανάλυση του 

ελληνικού τραπεζικού τοµέα (περίοδος 1990-2003), ∆ελτίο Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών, Φεβρουάριος- Μάρτιος 2007, Τεύχος 48, σ.77-93. 

∆ιαθέσιµο ηλεκτρονικά: 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/1_2007/A-2007-final-s.pdf 

 

Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Ζησσόπουλος ∆ηµήτριος, Σαριγιαννίδης Νικόλαος (2009), 

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα των Εξαγορών και των Συγχωνεύσεων 

των τραπεζών στη ∆ιεθνή και την Ελληνική Οικονοµία, Εθνικό Συνέδριο ∆ιοίκησης 

Οικονοµίας 2009, 131-150. 

 

Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Μαυρίδης ∆ηµήτριος, Πετρόπουλος ∆ηµήτριος, Χλιάρας 

Χρήστος (2010), ∆ιασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών 

σε Χώρες των Βαλκανίων µετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα, Εθνικό 

Συνέδριο ∆ιοίκησης Οικονοµίας 2010, 249-270. 

 

Λεωτσάκος Πέτρος, Χρειάζεται επανεκκίνηση το τραπεζικό σύστηµα υποστηρίζει ο 

Άνθιµος Θωµόπουλος (ΕΤΕ), 23 Φεβρουαρίου 2010. 

∆ιαθέσιµο: 

www.bankingnews.gr/.../1454-Χρειάζεται-επανεκκίνηση-το-τραπεζικό-σύστηµα-

υποστηρίζει-ο-Άνθιµος (23/ 02/ 2010). 

 



75 

 

Νούλας Αθανάσιος (1999), Μελέτη επί της Κερδοφορίας και Αποτελεσµατικότητας 

των Ελληνικών Τραπεζών (Περίοδος 1993-1998), ∆ελτίο Ένωσης Ελληνικών 

Τραπεζών, Γ’-∆’ Τρίµηνο 1999, σελ. 53-60. 

 

Παπαγρηγόρης Κ., Οι πρώτες αντιδράσεις, Ενότητα Αναλύσεις, Axiaplus.gr., 

08/09/2010. 

∆ιαθέσιµο: 

http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=226713&lang=1&nt=108 (08/09/2010). 

 

Παπαδηµητρίου Μπάµπης, Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι υγιές (Ο 

αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος Eurobank Βύρωνας Μπαλλής στο ΣΚΑΪ 100.3), 

18 Μαΐου 2010. 

∆ιαθέσιµο: 

http://www.skai.gr/news/finance/article/143698/to-elliniko-traneziko-sustima-einai-

ugies-/ (18/ 05/ 2010). 

 

Παπαστάθης Αργ., Οι αµοιβές Ελλήνων και Ευρωπαίων στον ιδιωτικό τοµέα, «Το 

Βήµα», Κυριακή 9 Μαΐου 2010. 

∆ιαθέσιµο: 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=330576&dt=09/05/2010  

(09/05/2010). 

 

Πεφάνης ∆ηµήτρης, Αναζωπυρώνονται τα σενάρια για συγχωνεύσεις- Η κρίση 

φέρνει τις τράπεζες πιο κοντά, «Τα Νέα», 20 Φεβρουαρίου 2010. 

 

Alphabank, Οικονοµικό ∆ελτίο, Τριµηνιαία Έκδοση, Οκτώβριος 2009, Τεύχος 110, 

σ.36-51.  

∆ιαθέσιµο: 

http://www.euro2day.gr/dm_documents/291009_alpha_oikonomiko_ONg5c.pdf (29 

Οκτωβρίου 2009). 

 

Axiaplus.gr (Ιστοσελίδα), ΓΑΛΛΙΑ: Πιο ευάλωτες οι τράπεζες στην κρίση λόγω 

θυγατρικών σε Ελλάδα, Ενότητα ∆ιεθνής Οικονοµία, 29/04/2010. 



76 

 

∆ιαθέσιµο: 

http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=192032&nt=108&lang=1 

 

Bankingnews.gr (Ιστοσελίδα), Έρχεται «τεχνική κρίση» στις τράπεζες για να 

συγχωνευθούν - Τα νέα stress tests της ΤτΕ ίσως είναι αυστηρότερα..., 16/08/2010. 

∆ιαθέσιµο: 

www.bankingnews.gr 

 

Euro2day.gr (Ιστοσελίδα), Alpha: Κρίσιµος ο ρόλος των τραπεζών στο έλλειµµα, 29 

Οκτωβρίου 2009. 

∆ιαθέσιµο: 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/553631/Article.aspx#below 

 

Gibson D. Heather (2005), Η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών: πρόσφατες 

εξελίξεις, Οικονοµικό ∆ελτίο, Τράπεζα της Ελλάδας, Τεύχος 24, Ιανουάριος 2005, 

σελ.7-27. 

 

Veron Nicolas, Ανάλυση: Γιατί η Ελλάδα απειλεί το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα, 

«Καθηµερινή», 01 Ιουνίου 2010. 

∆ιαθέσιµο:  

news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_01/06/2010_402917 

(01/06/2010).



1 

 

 


